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4. Gestão de acontecimentos adversos sistémicos para tratamento hospitalar

As recomendações fornecidas na tabela abaixo são válidas para as terapias IVIG e SCIG.
Evento
Gravidade
Intervenções de enfermagem
Anafilaxia não mediada por IgE ou
anafilaxia (muito rara)

Calafrios

Cefaleias





Siga as suas diretrizes locais
Pode ser prevenido aguardando alguns dias antes da infusão, caso o doente
apresente febre e/ou infeção aguda
Deve garantir que o doente conhece os sinais de início de anafilaxia

Ligeira






Abrande a infusão
Meça a temperatura (calafrios) ou pressão arterial e temperatura
Administre as medicações prescritas
Quando os sintomas desaparecerem, reinicie a infusão na taxa mais lenta

Moderada







Pare a infusão
Meça a temperatura (calafrios) ou pressão arterial e temperatura
Administre as medicações prescritas
Quando os sintomas desaparecerem, reinicie a infusão na taxa mais lenta
Informe o médico

Grave




Pare a infusão
Siga as diretrizes locais para eventos adversos graves e siga os passos
recomendados para calafrios moderados

Ligeira







Informe o doente de que esta situação pode acontecer
Certifique-se de que o doente está devidamente hidratado
Administre analgésico, se necessário
Reduza a taxa
Observe

NOTA: aconselhe os doentes com terapêutica IVIG a beber mais água do
que o habitual nas 24 horas antes da próxima infusão
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Moderada






Urticária

Grave






Pare a infusão
Administre analgésico
Ligue para o médico
Caso o doente ligue 24 a 72 horas mais tarde com fotossensibilidade/fotofobia
e rigidez do pescoço, deverá excluir-se a meningite

Moderada






Informe o doente que esta situação poderá acontecer
Pare a infusão
Administrar anti-histamínicos
Meça a temperatura e pressão arterial para certificar-se de que este evento
não é o início de anafilaxia
Observe a erupção cutânea
Ligue ao médico
Inicie novamente a infusão a taxas mais lentas





Náuseas/Vómitos

Certifique-se de que os doentes com terapêutica IVIG estão devidamente
hidratados no dia da infusão
Administre analgésico, se necessário
Reduza a taxa
Ligue para o médico

Grave






Pare a infusão
Administre anti-histamínicos
Ligue para o médico
Meça a temperatura e pressão arterial para certificar-se de que este evento
não é o início de anafilaxia

Ligeira





Informe o doente de que esta situação pode acontecer
Observe
Esteja atento, sendo que poderá ser o início de anafilaxia

Moderada




Pare a infusão
Observe
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Dores nas costas

Reações locais em SCIG
(inchaço, vermelhidão, tumefação,
comichão, sensação de queimadura)




Dê ao doente a medicação para os enjoos
Esteja atento, sendo que poderá ser o início de anafilaxia

Grave






Pare a infusão
Dê ao doente a medicação para os enjoos
Ligue para o médico
Meça a temperatura e pressão arterial para certificar-se de que este evento
não é o início de anafilaxia

Ligeira





Informe o doente de que esta situação pode ocorrer
Observe
Esteja atento, sendo que poderá ser o início de anafilaxia

Moderada






Abrande ou pare a infusão
Observe
Dê analgésicos ao doente
Esteja atento, sendo que poderá ser o início de anafilaxia

Grave






Pare a infusão
Dê ao doente a medicação para os enjoos
Ligue para o médico
Meça a temperatura e pressão arterial para certificar-se de que este evento
não é o início de anafilaxia

Ligeira




Informe o doente de que esta situação é esperada durante as primeiras 8-10
infusões, mas as reações locais diminuirão
Observe e registe

Moderada




Observe e registe
Possivelmente, administrar anti-histamínicos

Grave





Pare a infusão
Administre anti-histamínicos
Ligue para o médico
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Verifique se existem alergias aos pensos, soluções de limpeza, fita adesiva,
látex
Registe o número de lote

Tenha em consideração que os eventos trombolíticos e neutropenia podem ocorrer quando a terapêutica IVIG é usada em grandes doses
ou em doentes imobilizados. Faça a gestão de acordo com as suas diretrizes locais.
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5. Gestão de eventos adversos para tratamento domiciliar

As recomendações fornecidas na tabela abaixo são válidas para terapias IVIG e SCIG.
Reação
Gravidade
Intervenções domiciliares
Lembre-se sempre de registar no seu livro de registos após um
evento adverso



Ligue imediatamente para os serviços de emergência
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão

Ligeiro





Pare a infusão
Tome um analgésico
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão

Moderado







Pare a infusão
Tome um analgésico
Consulte imediatamente o seu médico ou ligue para uma
ambulância
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão

Grave






Pare a infusão
Ligue imediatamente para os serviços de emergência
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão

Ligeiro





Certifique-se de que está devidamente hidratado
Administre analgésico, se necessário
Reduza a taxa e use uma taxa mais lenta durante a próxima
infusão

Anafilaxia não mediada por IgE ou anafilaxia (muito
rara)
Calafrios

Cefaleias

NOTA: beba mais água do que o habitual nas 24 horas antes da
próxima infusão
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Moderado

Urticária

Náuseas/Vómitos







Certifique-se de que está devidamente hidratado no dia da
infusão
Administre analgésico, se necessário
Pare a infusão
Informe o seu centro de infusão
Consulte imediatamente o seu médico

Grave






Pare a infusão
Ligue imediatamente para os serviços de emergência
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão

Moderado






Pare a infusão
Tome anti-histamínicos
Observe a erupção cutânea, tire fotografias
Consulte imediatamente o seu médico de família ou procure os
serviços de emergência

Grave






Pare a infusão
Ligue imediatamente para os serviços de emergência
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão

Ligeiro



Observe

Moderado






Pare a infusão
Observe
Ligue para o seu centro de infusão
Tome a medicação para os enjoos

Grave





Pare a infusão
Ligue imediatamente para os serviços de emergência
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
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Dores nas costas

Reações locais na SCIG
(inchaço, vermelhidão, tumefação, comichão, sensação
de queimadura)



A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão

Ligeiro





Abrande a infusão
Observe
Reduza a taxa de infusão para a infusão seguinte

Moderado





Pare a infusão
Informe o seu centro de infusão
Consulte imediatamente o seu médico

Grave






Pare a infusão
Ligue imediatamente para os serviços de emergência
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão

Ligeiro




Observe
Tire uma fotografia da reação

Moderado





Observe
Tire uma fotografia da reação
Administre anti-histamínicos

Grave







Pare a infusão
Tome anti-histamínicos
Ligue imediatamente para os serviços de emergência
Registe o número de lote e informe o seu centro de infusão
A sua próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão
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