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8. Terapêutica de IgG durante a gravidez 
 

 
 
Este capítulo aborda a gravidez na imunodeficiência ao invés de doentes que 
recebem terapêutica imunomoduladora.  
 
A terapia com imunoglobulinas tem sido usada de forma segura em mulheres 
grávida com deficiências de anticorpos. Nestes casos, a substituição é necessária 
não só para mãe, como para o feto. É imperativo tanto para a mãe como para 
o filho que o tratamento com imunoglobulina não seja interrompido por 
ninguém, exceto pelo médico que a iniciou (1, 2). 
 
O IgG é o único isótopo que atravessa a placenta durante a gravidez, e os níveis 
séricos de IgG nos primeiros meses de vida representam em grande parte o IgG 
materno (3). Isto é gradualmente substituído pelo IgG intrínseco do bebé e aos 6 
e 9 meses de idade o IgG é completamente do bebé (4). 
 
Os doentes recentemente diagnosticados com imunodeficiência durante a 
gravidez devem iniciar a terapia com imunoglobulinas o mais rapidamente 
possível. No entanto, esta decisão deverá ser tomada em parceria com o doente. 
 
NOTA: Os doentes em terapêutica de IgG subcutânea que fazem a infusão no 
abdómen devem alterar o local de infusão à medida que a gravidez avança (i.e., 
na coxa). Na verdade, o tecido subcutâneo do abdómen torna-se mais rígido e 
“estreito” no final da gravidez. 
 
NOTA: pode ser dada fSCIG a uma mulher grávida e a mulheres a amamentar: a 
experiência clínica sugere que não existem efeitos prejudiciais durante a 
gravidez, para o feto ou para o recém-nascido. No entanto, deverá ter precaução 
e fSCIG prescrita somente se claramente indicada (5). 
 
A dose durante a gravidez deverá ser aumentada, sendo que a mãe aumenta o 
peso. A dose deverá ser mantida a ≥100 mg/kg/semana (6-9). Se existirem 
recomendações locais ou nacionais relativamente à dosagem durante a gravidez, 
siga tais recomendações.  
 
Os níveis mínimos de IgG devem ser frequentemente verificados durante a 
gravidez e amamentação para garantir que se mantêm adequados, e o doente 
deverá ser informado relativamente à importância destas medidas, porque o 
aumento no volume sanguíneo pode causar níveis mínimos de IgG inadequados, 
podendo levar a um aumento de taxa de infeção (10). A medição deverá ser feita 
regularmente a partir do segundo trimestre.  
 

Todos os países e instituições poderão ter diferentes 
regulamentos relativamente à administração de terapia com 
imunoglobulinas. Siga as suas diretrizes locais e nacionais. 



Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina 

 92

Se a terapia com imunoglobulinas materna for adequada, foi demonstrado que os 
recém-nascidos apresentam níveis normais de IgG e subclasse de IgG no 
nascimento (1). 
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