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6. Autoadministração de SCIG em casa - em adultos 
 

 
 
A elegibilidade de cada doente para terapêutica de IgG subcutânea (SCIG) 
domiciliar deve ser avaliada antes de um doente iniciar a terapêutica domiciliar. 
O médico assistente, enfermeiro e doente devem aceitar iniciar a formação. 
 
Planifique as sessões de formação num horário com o doente; informe-o de que 
aprender a técnica irá durar diversas sessões. 

Critérios para inclusão num programa de terapêutica domiciliar 
(Consulte o documento de avaliação de competências no Anexo 3 e indique aos 
seus doentes que consultem o Anexo 5 para gestão de eventos adversos em casa) 
 
 A motivação do doente é importante; alguns doentes poderão nunca pretender 

realizar a terapêutica domiciliar 
 Conformidade 
 A destreza, capacidade mental e apoio adequado devem ser considerados 
 Deve estar disponível um telefone no local da infusão 
 É aconselhável que o médico de família seja informado relativamente à terapêutica 

domiciliar 
 O doente e parceiro de infusão devem ser avaliados regularmente para verificar os 

seus conhecimentos sobre a condição, tratamento, possíveis eventos adversos e 
técnica de infusão. O cumprimento da terapêutica por parte do doente também deve 
ser verificado 

 
A SCIG é bem tolerada pela maioria dos doentes, mas é importante ter em 
consideração que cada doente poderá reagir de forma diferente aos diversos 
produtos de imunoglobulina. Cada doente poderá requerer um regime de infusão 
individualizado de forma a minimizar os eventos adversos e alcançar a resposta 
terapêutica pretendida (1). A SCIG pode ser administrada com uma frequência 
que varia de diariamente a uma vez por dia a cada 3-4 semanas (2-4). Assim que 
for estabelecido um regime com êxito, deverá ser seguido em todas as infusões. 
Cada consulta de monitorização deverá incluir uma análise da via de 
administração, pré-medicação e satisfação do doente em termos de tratamento. 
Poderá ser necessária uma alteração na via ou produto; a localização geográfica 
da administração da terapêutica poderá também ser alterada (hospitalar ou 
domiciliar). 
 
As reações locais são observadas em cerca de 80% dos doentes que iniciam a 
SCIG. As reações mais comuns são inchaço, vermelhidão e tumefação (5). 
Contudo, estas reações tendem a desaparecer ao longo do tempo (6). Para mais 
informações, consulte a secção sobre gestão de eventos adversos (Anexo 5). 

Todos os países e instituições poderão ter diferentes 
regulamentos relativamente à administração de terapia 
com imunoglobulinas. Alguns dos passos/medidas abaixo 
podem não ser necessários. Siga as suas diretrizes locais e 
nacionais. 
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A SCIG pode ser administrada através de uma bomba ou impulso manual (4, 7, 
8).  
 

 

Conhecimentos essenciais para terapêutica domiciliar 
Todos os doentes formados para terapêutica domiciliar devem ter os seguintes 
conhecimentos (9): 
 
 Conhecimentos “saber que”, relacionados com a compreensão da doença, como o 

diagnóstico, prognóstico e terapêutica 
 

 Conhecimentos “saber porquê”, relacionados com a compreensão relativamente à 
forma como o comportamento do doente afeta a doença, terapêutica e vida 
quotidiana 
 

 Conhecimentos “saber como”, relacionados com as competências necessárias para 
fazer a infusão de forma segura 

SCIG – autoinfusão através de administração por bomba em casa, para 
adultos 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Os doentes deverão ter recebido terapia com imunoglobulinas e a dose deve 
ser claramente estabelecida antes de iniciar a formação. Os doentes devem 
cumprir os critérios de inclusão para terapêutica domiciliar. 

Antes da primeira sessão de formação 
 Avalie o nível de compreensão do doente em termos da doença, tratamento e técnica 
 Descreva eventos adversos possíveis e avalie o conhecimento e compreensão do 

doente 
 Realize análises ao sangue antes do tratamento (de acordo com o protocolo/acordo 

local) (Lógica 1) 
 Os níveis mínimos de imunoglobulina devem ser verificados regularmente e o doente 

deve saber qual o motivo (Lógica 2) 

Avaliação pré-infusão 
 Ensine o doente a avaliar o seu bem-estar, ensinando-o a não fazer a infusão caso tenha 

uma infeção, sintomas de constipação ou febre 
 O doente deve avaliar se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto 

prescrito, verificar o nome do produto, dose e data de validade 
 Mostre ao doente como inspecionar a transparência e cor do produto (Lógica 3) 
 Relembre o doente para verificar se o produto está à temperatura ambiente antes da 

infusão (Lógica 4) 
 Ensine o doente a inspecionar a pele e escolher o(s) local(ais) de infusão (ver imagem) 

O doente/representante(s) legal(ais) deve(m): 
- Ter conhecimento dos possíveis eventos 

adversos  
(incluindo eventos adversos tardios) 

- Saber o que fazer em caso de eventos adversos 
- Ter um telefone de contacto para ligar para 

aconselhamento 
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Imagem: Locais de infusão SCIG 

  
 As zonas a verde são os locais de infusão de preferência; outras alternativas são 
indicadas a azul. 
 
 Aconselhe o doente a ter a medicação prescrita à mão para utilização em caso de 

eventos adversos (NOTA: não é uma prática padrão em todos os países prescrever 
medicação para situações de emergência) 

Equipamento 
 Produto de imunoglobulina para utilização subcutânea. Tenha em consideração: as 

doses devem ser arredondadas para o tamanho de recipiente completo mais próximo, 
de forma a evitar desperdício 

 Bomba de infusão SC, com capacidade de fornecer uma taxa de infusão e pressão 
adequadas 

 Agulhas ou pontas pequenas e seringas para preparar a solução de imunoglobulina 
 Conjunto de infusão 
 Agulha para utilização subcutânea, ângulo de 45º a 90º, tamanho de medidor de 24G a 

27G, comprimento de 6-14 mm  
 Desinfetante 
 Gaze 
 Fita adesiva 
 Recipiente para objetos cortantes 

Infusão - o doente é educado e formado para (10): 
 Lavar as mãos, preparar uma zona limpa antes da infusão e usar a técnica assética 

(Lógica 5) 
 Avaliar o seu bem-estar e não fazer a infusão caso tenha uma infeção, sintomas de 

constipação ou febre 
 Quando necessário, realizar análises ao sangue antes do tratamento e investigações 
 Coloque o produto de imunoglobulina numa seringa 
 Prepare o conjunto de infusão SC com a imunoglobulina até 1 cm antes da ponta da 

agulha (Lógica 6) 
 Limpe os locais de infusão com toalhetes com álcool e deixe secar (não é uma prática 

padrão em todos os países) 
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 Crie uma dobra na pele e insira a agulha de utilização subcutânea no tecido subcutâneo 
(num ângulo de 45º a 90º, dependendo da agulha) 

 Quando a agulha for colocada (e ligada ao conjunto de infusão), recue suavemente o 
êmbolo da seringa para ver se o sangue flui para dentro da linha. Se observar sangue, 
altere o conjunto de infusão e insira uma nova agulha num novo local (Lógica 7) 

 Fixar a agulha com um penso adesivo ou utilize o penso fornecido com a agulha 
 Anexar o conjunto de infusão à bomba 
 No final da infusão, remover as agulhas e eliminar o equipamento usado de forma 

segura 
 Aplicar um penso pós-infusão, se necessário  
 Avaliar os eventos adversos 
 Contacte os serviços de emergência em caso de eventos adversos graves, ou o médico 

local para eventos adversos mais ligeiros 
 Preencher o registo de infusão e avaliar os níveis de conforto e satisfação 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 

A documentação criteriosa de cada infusão SCIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual, medicação e alterações a este estado no período entre infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 8) 
 Quaisquer pré-medicações tomadas 
 Duração da infusão  
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 O doente deverá trazer o seu próprio diário de infusão para a consulta seguinte com o 

seu médico assistente 

 
Lógica 1 
Os doentes devem ser testados em termos de exposição a agentes patogénicos 
transmitidos por via sanguínea antes de iniciar a terapêutica SCIG. Assim que a 
terapia com imunoglobulinas é iniciada, os exames sorológicos podem tornar-se 
positivos devido aos anticorpos passivamente transferidos e não devem ser 
considerados informativos em relação ao estado de infeção do doente. 
Normalmente, os centros de saúde realizam testes para VIH e hepatite A, B e C e 
analisam os hemogramas completos, transaminases hepáticas e função renal 
antes de iniciar a terapia com imunoglobulinas por qualquer via. Em doenças 
hematológicas, deverá ser feito um teste de Coombs antes da terapêutica SCIG 
(www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). Em doentes imunodeficientes, os exames sorológicos são 
frequentemente considerados não informativos, sendo que os doentes não têm 
capacidade de formar anticorpos específicos para tais agentes patogénicos. Um 
exame sorológico negativo num doente com deficiência imunitária não significa 
que o doente não esteve exposto a agentes patogénicos. Os testes PCR são usados 
para detetar infeções ativas com vírus de Epstein-Barr, CMV e Hepatite B.  
 
Lógica 2 
Monitorizar a eficácia do tratamento. 
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Lógica 3 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 4 
Os acontecimentos adversos sistémicos são muito raros na administração SC; no 
entanto, é mais provável ocorrerem com soluções de imunoglobulina frias (à 
temperatura do frigorífico), com a primeira infusão, uma infusão rápida, uma 
infusão grande, um longo intervalo desde a infusão anterior, uma mudança para 
um novo produto ou número de lote ou a presença de uma infeção (11). As 
reações imediatas mais comuns são cefaleias, suores frios, tonturas ligeiras, 
calafrios, febre e dores musculares. Normalmente, estas reações são ligeiras e 
ocorrem dentro de uma hora do início de uma infusão e desaparecem dentro de 
seis horas. Tanto as intervenções farmacológicas e não farmacológicas (fornecer 
mantas ou almofadas, almofadas de aquecimento e incentivar a utilização de 
técnicas de relaxamento) poderão ser indicadas. 
Embora as reações locais sejam muito comuns com a administração SC 
(comichão local, inchaço e vermelhidão), são consideradas normais e não são 
consideradas como motivo de preocupação. 
 
Lógica 5 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 6 
Quando em contacto direto com a pele, as imunoglobulinas podem causa reações 
locais.  
 
Lógica 7 
A infusão de IgG acidental num vaso sanguíneo aumenta o risco de 
acontecimentos adversos sistémicos. 
 
Lógica 8 
Embora o risco de transmissão de infeções transmitidas por via sanguínea com 
produtos SCIG atualmente licenciados ser mínimo, ainda assim existe. A dose, 
marca, número de lote, data de validade e fabricante de qualquer produto 
imunitário com globulinas para infusão num doente devem ser cuidadosamente 
registados num relatório médico, tal como para todos os produtos sanguíneos. 
Adicionalmente, os doentes devem ser formados para manter os seus próprios 
registos deste tipo de informações, sendo que são normalmente exigidos por lei 
para obter dados de dador para beneficiário. 

SCIG – autoinfusão através de impulso manual em casa para adultos 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Os doentes deverão ter recebido terapia com imunoglobulinas e a dose deve 
ser claramente estabelecida antes de iniciar a formação. Os doentes devem 
cumprir os critérios de inclusão para terapêutica domiciliar. 

Antes da primeira sessão de formação 
 Avalie o nível de compreensão do doente em termos da doença, tratamento e técnica 
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 Descreva eventos adversos possíveis e avalie o conhecimento e compreensão do 
doente 

 Realize análises ao sangue antes do tratamento (de acordo com o protocolo/acordo 
local) (Lógica 1) 

 Os níveis mínimos de imunoglobulina devem ser verificados regularmente e o doente 
deve saber qual o motivo (Lógica 2) 

Avaliação pré-infusão 
 Ensine o doente a avaliar o seu bem-estar, ensinando-o a não fazer a infusão caso tenha 

uma infeção, sintomas de constipação ou febre 
 O doente deve avaliar se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto 

prescrito, verificar o nome do produto, dose e data de validade 
 Mostre ao doente como inspecionar a transparência e cor do produto (Lógica 3) 
 Relembre o doente para verificar se o produto está à temperatura ambiente antes da 

infusão (Lógica 4) 
 Ensine o doente a inspecionar a pele e escolher o(s) local(ais) de infusão (ver imagem) 
 

Imagem: Locais de infusão SCIG 

  
 As zonas a verde são os locais de infusão de preferência; outras alternativas são 
indicadas a azul. 
 
 Aconselhe o doente a ter a medicação prescrita à mão para utilização em caso de 

eventos adversos (NOTA: não é uma prática padrão em todos os países prescrever 
medicação para situações de emergência) 

Equipamento 
 Produto de imunoglobulina para utilização subcutânea. Tenha em consideração: as 

doses devem ser arredondadas para o tamanho de recipiente completo mais próximo, 
de forma a evitar desperdício 

 Agulhas ou pontas pequenas e seringas para preparar a solução de imunoglobulina 
 Agulha tipo borboleta 23G (azul), ângulo de inserção de, aproximadamente, 45º 
 Desinfetante 
 Gaze 
 Fita adesiva 
 Recipiente para objetos cortantes 
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Infusão - o doente é educado e treinado para (10): 
 Lavar as mãos, preparar uma zona limpa antes da infusão e usar a técnica assética 

(Lógica 5) 
 Avaliar o seu bem-estar e não fazer a infusão caso tenha uma infeção, sintomas de 

constipação ou febre 
 Quando necessário, realizar análises ao sangue antes do tratamento e investigações 
 Preparar a imunoglobulina numa seringa 
 Não preparar a agulha com a solução de imunoglobulina (Lógica 6) 
 Limpar os locais de infusão com toalhetes com álcool e deixe secar (não é uma prática 

padrão em todos os países) 
 Criar uma dobra na pele e insira a agulha no tecido subcutâneo (num ângulo de 

aproximadamente 45º) 
 Quando a agulha for colocada, recuar suavemente o êmbolo da seringa para ver se o 

sangue flui para dentro da linha. Se observar sangue, iniciar novamente num outro 
local com uma nova agulha (Lógica 7) 

 Injetar a imunoglobulina suavemente, com uma taxa de 1-2 mL por minuto, por local 
 No final da infusão, remover as agulhas e eliminar o equipamento usado de forma 

segura 
 Aplicar um penso pós-infusão, se necessário  
 Avaliar os eventos adversos  
 Contacte os serviços de emergência em caso de eventos adversos graves, ou o médico 

local para eventos adversos mais ligeiros 
 Preencher o registo de infusão e avaliar os seus níveis de conforto e satisfação 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 

A documentação criteriosa de cada infusão SCIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual, medicação e alterações a este estado no período entre infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 8) 
 Quaisquer pré-medicações tomadas 
 Durante a infusão 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 O doente deverá trazer o seu próprio diário de infusão para a consulta seguinte com o 

seu médico assistente 

 
Lógica 1 
Os doentes devem ser testados em termos de exposição a agentes patogénicos 
transmitidos por via sanguínea antes de iniciar a terapêutica SCIG. Assim que a 
terapia com imunoglobulinas é iniciada, os exames sorológicos podem tornar-se 
positivos devido aos anticorpos passivamente transferidos e não devem ser 
considerados informativos em relação ao estado de infeção do doente. 
Normalmente, os centros de saúde realizam testes para VIH e hepatite A, B e C e 
analisam os hemogramas completos, transaminases hepáticas e função renal 
antes de iniciar a terapia com imunoglobulinas por qualquer via. Em doenças 
hematológicas, deverá ser feito um teste de Coombs antes da terapêutica SCIG 
(www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). Em doentes imunodeficientes, os exames sorológicos são 
frequentemente considerados não informativos, sendo que os doentes não têm 
capacidade de formar anticorpos específicos para tais agentes patogénicos. Um 
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exame sorológico negativo num doente com deficiência imunitária não significa 
que o doente não esteve exposto a agentes patogénicos. Os testes PCR são usados 
para detetar infeções ativas com vírus de Epstein-Barr, CMV e Hepatite B.  
 
Lógica 2 
Monitorizar a eficácia do tratamento. 
 
Lógica 3 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 4 
Os acontecimentos adversos sistémicos são muito raros na administração SC; no 
entanto, é mais provável ocorrerem com soluções de imunoglobulina frias (à 
temperatura do frigorífico), com a primeira infusão, uma infusão rápida, uma 
infusão grande, um longo intervalo desde a infusão anterior, uma mudança para 
um novo produto ou número de lote ou a presença de uma infeção (11). As 
reações imediatas mais comuns são cefaleias, suores frios, tonturas ligeiras, 
calafrios, febre e dores musculares. Normalmente, estas reações são ligeiras e 
ocorrem dentro de uma hora do início de uma infusão e desaparecem dentro de 
seis horas. Tanto as intervenções farmacológicas e não farmacológicas (fornecer 
mantas ou almofadas, almofadas de aquecimento e incentivar a utilização de 
técnicas de relaxamento) poderão ser indicadas. 
Embora as reações locais sejam muito comuns com a administração SC 
(comichão local, inchaço e vermelhidão), são consideradas normais e não são 
consideradas como motivo de preocupação. 
 
Lógica 5 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 6 
Quando em contacto direto com a pele, as imunoglobulinas podem causa reações 
locais.  
 
Lógica 7 
A infusão de IgG acidental num vaso sanguíneo aumenta o risco de 
acontecimentos adversos sistémicos. 
 
Lógica 8 
Embora o risco de transmissão de infeções transmitidas por via sanguínea com 
produtos SCIG atualmente licenciados ser mínimo, ainda assim existe. A dose, 
marca, número de lote, data de validade e fabricante de qualquer produto 
imunitário com globulinas para infusão num doente devem ser cuidadosamente 
registados num relatório médico, tal como para todos os produtos sanguíneos. 
Adicionalmente, os doentes devem ser formados para manter os seus próprios 
registos deste tipo de informações, sendo que são normalmente exigidos por lei 
para obter dados de dador para beneficiário. 
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fSCIG – autoinfusão em casa  
A terapêutica de IgG subcutânea facilitada (fSCIG) é um método de administração 
no qual a hialuronidase é injetada antes da IgG subcutânea (SCIG) para melhorar 
a capacidade do tecido subcutâneo aceitar o produto de imunoglobulina (12).  
 
A hialuronidase aumenta a permeabilidade do tecido subcutâneo 
despolimerizando o ácido hialurónico temporariamente. Com este método, 
maiores volumes podem ser dispersos no espaço subcutâneo (até uma dose 
mensal completa de uma só vez) do que é normalmente possível com a SCIG 
convencional. 
 
O efeito da hialuronidase é temporário; mantém-se localizado na zona de 
tratamento e é totalmente invertido dentro de 24 a 48 horas.  
 
 
A fSCIG pode ser administrada a mulheres grávidas e a amamentar: a experiência 
clínica sugere que não existem efeitos prejudiciais no decorrer da gravidez, no 
feto, ou no recém-nascido. No entanto, deve ser usada precaução e a fSCIG deve 
ser prescrita somente se claramente indicada (13). 
 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Os doentes deverão ter recebido terapia com imunoglobulinas e a dose deve 
ser claramente estabelecida antes de iniciar a formação. Os doentes devem 
cumprir os critérios de inclusão para terapêutica domiciliar. 

Antes da primeira sessão de formação 
 Avalie o nível de compreensão do doente em termos da doença, tratamento e técnica 
 Descreva eventos adversos possíveis e avalie o conhecimento e compreensão do 

doente 
 Realize análises de sangue antes do tratamento (de acordo com o protocolo/acordo 

local) (Lógica 1) 
 Os níveis mínimos de imunoglobulina devem ser verificados regularmente e o doente 

deve saber qual o motivo (Lógica 2) 

Avaliação pré-infusão 
 Ensine o doente a avaliar o seu bem-estar, ensinando-o a não fazer a infusão caso tenha 

uma infeção, sintomas de constipação ou febre 
 O doente deve avaliar se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto 

prescrito, verificar o nome do produto, dose e data de validade 
 Mostre ao doente como inspecionar a transparência e cor do produto (Lógica 3) 
 Relembre o doente para verificar se o produto está à temperatura ambiente antes da 

infusão (Lógica 4) 
 Ensine o doente a inspecionar a pele e o(s) local(ais) de infusão (ver imagem) 
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Imagem: locais de infusão de preferência para fSCIG (13) 

  
 
 Aconselhe o doente a ter a medicação prescrita à mão para utilização em caso de 

eventos adversos (NOTA: não é uma prática padrão em todos os países prescrever 
medicação para situações de emergência) 

Equipamento 
 Produto de imunoglobulina para fSCIG (uma unidade de ampola dupla contendo 10% 

IgG (100 mg/mL) e 160 U/mL de hialuronidase humana). Tenha em consideração: as 
doses devem ser arredondadas para o tamanho de recipiente completo mais próximo, 
de forma a evitar desperdício 

 Bomba de infusão para dar a taxa de infusão adequada (máx. 300 mL por hora) e 
pressão (≥11,6 psi ou 600 mmHg) 

 Agulhas ou pontas pequenas e seringas para preparar as soluções de hialuronidase e 
imunoglobulina 

 Conjunto de infusão 
 Agulha para utilização subcutânea, tamanho de medidor 24G (mínimo)  
 Desinfetante 
 Gaze 
 Fita adesiva 
 Recipiente para objetos cortantes 

Infusão - o doente é educado e treinado para: 
 Lavar as mãos, preparar uma zona limpa antes da infusão e usar a técnica assética 

(Lógica 5) 
 Avaliar o seu bem-estar e não fazer a infusão caso tenha uma infeção, sintomas de 

constipação ou febre 
 Quando necessário, realizar análises ao sangue antes do tratamento e investigações 
 Preparar a imunoglobulina numa seringa 
 Preparar o conjunto de infusão SC com a imunoglobulina 
 Coloque o conteúdo total da ampola de hialuronidase numa única seringa 
 Limpe os locais de infusão com toalhetes com álcool e deixe secar (não é uma prática 

padrão em todos os países) 
 Crie uma dobra na pele e insira a agulha de utilização subcutânea no tecido subcutâneo 

(num ângulo de aproximadamente 45º) 
 Quando a agulha for colocada e ligada ao conjunto de infusão, recue suavemente o 

êmbolo da seringa para ver se o sangue flui para dentro da linha. Se observar sangue, 
altere o conjunto de infusão e insira uma nova agulha num novo local (Lógica 6) 
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 Fixe a agulha com um penso adesivo ou utilize o penso fornecido com a agulha 
 Anexe a seringa com a hialuronidase ao conjunto de agulhas subcutâneas 
 Administre a hialuronidase à mão a uma taxa inicial de, aproximadamente, 1 a 2 mL 

por minuto, por local de infusão, e aumente conforme tolerado 
 Nos 10 minutos após a administração de hialuronidase, anexe o conjunto de infusão, 

preparado com o produto de imunoglobulina, ao mesmo conjunto de agulhas usado 
para a hialuronidase e inicie a bomba de acordo com a Tabela 1 ou conforme 
conversado com o seu médico assistente 
 

Tabela 1 fSCIG taxas de infusão recomendadas (13) 
 Imunoglobulina 10% para infusão 3 e subsequentes em doentes > 40 kg (< 40 kg) 
Intervalos em minutos Taxa por local  
 0 10 mL/hora (10 mL/hora)   
10 m 30 mL/hora (20 mL/hora)  
20 m 120 mL/hora (40 mL/hora)  
30 m 240 mL/hora (80 mL/hora)  
Restante infusão  300 mL/hora (160 mL/hora)  

 
 No final da infusão, remova as agulhas e elimine o equipamento usado de forma segura 
 Aplique um penso pós-infusão, se necessário  
 Avalie os eventos adversos 
 Contacte os serviços de emergência em caso de eventos adversos graves, ou o médico 

local para eventos adversos mais ligeiros 
 Preencha o registo de infusão e avalie os seus níveis de conforto e satisfação 
 Não fazer exercício físico ativo nas 24 horas após a infusão 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 

A documentação criteriosa de cada infusão fSCIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual, medicação e alterações a este estado no período entre infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 7) 
 Quaisquer pré-medicações tomadas 
 Durante a infusão 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 O doente deverá trazer o seu próprio diário de infusão para a consulta seguinte com o 

seu médico assistente 

 
Lógica 1 
Os doentes devem ser testados em termos de exposição a agentes patogénicos 
transmitidos por via sanguínea antes de iniciar a terapêutica IVIG. Assim que a 
terapia com imunoglobulinas é iniciada, os exames sorológicos podem tornar-se 
positivos devido aos anticorpos passivamente transferidos e não devem ser 
considerados informativos em relação ao estado de infeção do doente. 
Normalmente, os centros de saúde realizam testes para VIH e hepatite A, B e C e 
analisam os hemogramas completos, transaminases hepáticas e função renal 
antes de iniciar a terapia com imunoglobulinas por qualquer via. Em doenças 
hematológicas, deverá ser feito um teste de Coombs antes da terapêutica fSCIG 
(www.uptodate.com/contents/general-principles-in-the-use-of-
immuneglobulin?source=search_result&search=intravenous+immunoglobulin&s
electedTitle). Em doentes imunodeficientes, os exames sorológicos são 
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frequentemente considerados não informativos, sendo que os doentes não têm 
capacidade de formar anticorpos específicos para tais agentes patogénicos. Um 
exame sorológico negativo num doente com deficiência imunitária não significa 
que o doente não esteve exposto a agentes patogénicos. Os testes PCR são usados 
para detetar infeções ativas com vírus de Epstein-Barr, CMV e Hepatite B.  
 
Lógica 2 
Monitorizar a eficácia do tratamento. 
 
Lógica 3 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 4 
Os acontecimentos adversos sistémicos são muito raros na administração SC; no 
entanto, é mais provável ocorrerem com soluções de imunoglobulina frias (à 
temperatura do frigorífico), com a primeira infusão, uma infusão rápida, uma 
infusão grande, um longo intervalo desde a infusão anterior, uma mudança para 
um novo produto ou número de lote ou a presença de uma infeção (11). As 
reações imediatas mais comuns são cefaleias, suores frios, tonturas ligeiras, 
calafrios, febre e dores musculares. Normalmente, estas reações são ligeiras e 
ocorrem dentro de uma hora do início de uma infusão e desaparecem dentro de 
seis horas. Tanto as intervenções farmacológicas e não farmacológicas (fornecer 
mantas ou almofadas, almofadas de aquecimento e incentivar a utilização de 
técnicas de relaxamento) poderão ser indicadas. 
Embora as reações locais sejam muito comuns com a administração SC 
(comichão local, inchaço e vermelhidão), são consideradas normais e não são 
consideradas como motivo de preocupação. 
 
Lógica 5 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 6 
A infusão de IgG acidental num vaso sanguíneo aumenta o risco de 
acontecimentos adversos sistémicos. A infusão de IgG acidental num vaso 
sanguíneo aumenta o risco de acontecimentos adversos sistémicos, tais como 
eventos trombóticos. A infusão acidental de hialuronidase num vaso sanguíneo 
não deve causar eventos adversos, sendo que a enzima é rapidamente desativada 
na corrente sanguínea. 
 
Lógica 7 
Embora o risco de transmissão de infeções transmitidas por via sanguínea com 
produtos de imunoglobulina atualmente licenciados ser mínimo, ainda assim 
existe. A dose, marca, número de lote, data de validade e fabricante de qualquer 
produto imunitário com globulinas para infusão num doente devem ser 
cuidadosamente registados num relatório médico, tal como para todos os 
produtos sanguíneos. Adicionalmente, os doentes devem ser formados para 
manter os seus próprios registos deste tipo de informações, sendo que são 
normalmente exigidos por lei para obter dados de dador para beneficiário. 
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