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Pontos-chave e objetivos  
 
Neste documento, as secções na terapêutica hospitalar destinam-se a médicos 
e doentes que sejam novos na administração de imunoglobulinas; o objetivo é 
fornecer a estes indivíduos o apoio e orientação para: 
 
 Garantir a preparação e administração segura de imunoglobulinas 

 
 Garantir que a administração de imunoglobulinas é o mais simples possível para os 

doentes e que é realizada no período de tempo mais curto, mas mais seguro, possível 
 
 Gerir as necessidades dos doentes e maximizar os benefícios da terapêutica, 

minimizando o risco de complicações 
 
 Desenvolver uma parceria entre doentes e médicos, e entre doentes e parceiros de 

infusão 
 
As secções na terapêutica domiciliar destinam-se a fornecer orientação e apoio 
a enfermeiros que educam e formam os doentes, de forma a: 
 
 Garantir um ensino seguro da preparação de imunoglobulina e administração por 

parte dos doentes 
 
 Garantir que os doentes possuem conhecimentos de “saber que, saber porquê, saber 

como” antes de iniciar a terapêutica domiciliar 
 
 Capacitar os doentes para a autoinfusão da forma mais segura e simples possível 
 
 Desenvolver uma parceria entre doentes e médicos, e entre doentes e parceiros de 

infusão 
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Estrutura das diretrizes 
 
As diretrizes têm como objetivo abordar as questões práticas de diferentes 
modalidades de administração de imunoglobulina. Não são escritas para serem 
lidas como um todo. Cada capítulo é independente e abrange o procedimento 
recomendado para cada etapa da administração de imunoglobulina num 
contexto clínico específico. Cada área principal é apresentada num formato de 
tabela fácil de seguir, que inclui:  
 
 Conselhos sobre os passos necessários antes da primeira infusão 
 
 Passos a seguir para cada infusão seguinte 
 
 Uma lista do equipamento necessário 
 
 Uma descrição clara do processo de infusão, juntamente com a lógica por detrás de 

cada passo, de forma a maximizar a compreensão e assimilação 
 
 Uma lista de referências onde poderão ser obtidas mais informações 
 
Os enfermeiros selecionarão o capítulo relevante com base em três critérios:  
 
1) Onde está a ser administrada a imunoglobulina? Num hospital ou em casa? 
 
2) Quem é o doente? Um adulto ou uma criança? 
 
3) Qual é a via de administração da imunoglobulina? Intravenosa ou subcutânea? Com 

assistência de bomba ou manual? 
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Contexto do Comité Europeu de Diretrizes para Enfermagem 
 
Durante uma mesa redonda na 8a reunião do International Nursing Group for 
Immunodeficiencies (Grupo de Enfermagem Internacional para 
Imunodeficiências, INGID), nos Países Baixos, 2008, foi identificada a 
necessidade de existirem diretrizes europeias. Um grupo de 10 enfermeiros 
europeus, especialistas em imunologia, juntou-se em Amesterdão para debater 
objetivos e definir as diretrizes.  
 
A primeira reunião ocorreu em julho de 2014, com autores clínicos 
independentes a registar as atas da reunião e estruturar o documento, sendo o 
evento patrocinado financeiramente pela Baxter. Em outubro de 2015, foi 
concluído o documento atual, denominado “Diretrizes europeias de enfermagem 
para administração de imunoglobulina”. 
 
Apesar de as diretrizes serem denominadas Diretrizes Europeias de 
Enfermagem, podem ser utilizadas por enfermeiros em todo o mundo. São 
definidas de forma a prestar uma visão geral da utilização de imunoglobulinas 
humanas, normais, como terapêutica de substituição ou terapêutica 
imunomoduladora tanto em crianças como em adultos com imunodeficiências 
primárias e secundárias, ou indicações neurológicas, hematológicas ou 
dermatológicas. Devem ser seguidas as diretrizes e regulamentos locais 
referentes à administração de imunoglobulinas que sejam diferentes dos 
conselhos aqui prestados. 
 
O documento “Diretrizes europeias de enfermagem para administração de 
imunoglobulina” baseia-se, tanto quanto possível, em evidências. Na última 
página é dada uma explicação dos diferentes níveis de evidências na literatura 
clínica e médica. 
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Glossário 
 

Solução de NaCl a 
0,9% 

Também denominado soro fisiológico ou solução salina 
isotónica 

Evento adverso Inclui todos os efeitos secundários relacionados com 
imunoglobulina e reações locais 

PC Peso corporal 

CHQ-PF50 Formulário com questionário aos pais sobre saúde 
infantil, um questionário autoadministrado realizado 
para avaliar o estado de saúde da criança reportado 
pelos pais (ou pelo seu representante). 

EHIC Cartão de seguro de saúde europeu 

EMA Associação Europeia de Médicos  

fSCIG Imunoglobulina subcutânea facilitada 

FDA Food and Drug Administration (EUA) 

MCG Médico de clínica geral  

INGID International Nursing Group for Immunodeficiencies 
(Grupo Internacional de Enfermagem para 
Imunodeficiências) 

IV Intravenoso 

IVIG Imunoglobulina intravenosa 

IQdV Índice de qualidade de vida, um instrumento utilizado 
para avaliar a satisfação em termos de tratamento nos 
doentes 

mL Mililitro 

SC Subcutâneo 

SCIG Imunoglobulina subcutânea 

SF-36 Breve formulário 36, um questionário multifunções, 
geral, coerente e facilmente autoadministrado sobre 
qualidade de vida 

Acontecimento 
adverso sistémico 

Um evento adverso causado pela presença de IgG na 
circulação sistémica 
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Introdução às imunoglobulinas 
 

Uma imunoglobulina ou anticorpo é uma proteína em forma de Y, produzida pelos 
plasmócitos (dos linfócitos B) e ajuda a identificar e neutralizar objetos estranhos, 
como bactérias ou vírus. Estes objetos estranhos são referidos como antígenos. Os 
anticorpos são formados quando o corpo encontra um antígeno e estes são 
especificamente produzidos para combater apenas um tipo de antígeno. É possível 
medir os anticorpos no sangue após a vacinação para avaliar se o doente reagiu à 
vacina. As imunoglobulinas também promovem a fagocitose, ajudam na 
neutralização dos vírus e ativam o sistema complementar.  
 
As imunoglobulinas são extraídas das doações de plasma. Para minimizar o risco 
de infeções transmitidas por via sanguínea, todos os doadores são testados em 
termos de alguns vírus importantes transmitidos por via sanguínea, como vírus de 
hepatite B e C ou VIH. Durante o processo de fracionamento do plasma, os passos 
de inativação viral independentes removem ou eliminam, de forma eficaz, tanto 
os vírus encapsulados (ex: vírus de hepatite B e C e VIH) e vírus não encapsulados 
(ex: vírus de hepatite A e parvo vírus B19). Os métodos usados para preparar 
produtos de imunoglobulina e para remover vírus variam ligeiramente consoante 
as empresas. É fornecida uma lista dos produtos no Anexo 1. 

Existem diversos produtos subcutâneos (16% a 20% de produtos) disponíveis na 
Europa, um deles sendo facilitado em termos e imunoglobulina e requer a 
administração de hialuronidase humana recombinante antes da infusão. Existem 
diversos produtos IV disponíveis na Europa com concentrações que variam entre 
os 5% e os 10%. Cada produto apresenta diferentes níveis de IgA e diferentes 
estabilizadores. O processo de investigação para desenvolver novos produtos é 
contínuo.  

Terapêutica de substituição 
As indicações para terapia com imunoglobulinas variam. Muitos doentes com 
imunodeficiência primária ou secundária não conseguem produzir (de forma 
suficiente) as imunoglobulinas devidamente funcionais. Os defeitos genéticos ou 
adquiridos nas células que produzem imunoglobulinas levam a uma falha ou 
redução na quantidade de anticorpos no sangue. A terapêutica de substituição 
com imunoglobulinas pode ajudar estes doentes a combater infeções. Existem 
diversas doenças genéticas que causam imunodeficiências primárias (1), e podem 
ser encontradas mais informações na página web da INGID (www.INGID.com). A 
imunodeficiência secundária é causada por danos no sistema imunitários por um 
fator extrínseco ou ambiental, como quimioterapia, terapêutica com anticorpos 
monoclonais ou transplante de medula óssea, ou por uma perda grave de 
imunoglobulina devido a diarreia, por exemplo (2).  
 
Na terapêutica de substituição, a dose inicial é, normalmente, de 0,4 - 0,6/kg de 
peso corporal (PC) a cada 4 semanas. Alguns países administram imunoglobulinas 
em intervalos de 3 semanas; consulte as suas diretrizes locais. Existem evidências 
contraditórias que mostram que alguns doentes com imunoglobulina A reduzida 
têm titulações elevadas de anticorpos anti-IgA, que podem causar eventos 
adversos ou anafilaxia não mediada por IgE. Desta forma, as primeiras infusões 
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(durante 4-8 semanas) devem ser sempre realizadas em contexto hospitalar; este 
período deve ser também usado para educar o doente. Após este período, é seguro 
continuar o tratamento em casa (3, 4). 

Terapêutica imunomoduladora 
A terapêutica imunomoduladora é usada em indicações de neurologia, 
hematologia e dermatologia. Na Europa, as indicações aprovadas para terapêutica 
imunomoduladora com imunoglobulinas são a trombocitopenia imunomodular, a 
doença de Kawasaki e síndrome de Guillain-Barré. Alguns dos produtos são 
também aprovados para polineuropatia desmielinizante inflamatória (CIDP) e 
neuropatia multimotora (MMN). A terapêutica imunomoduladora é também 
frequentemente usada em doentes com miastenia gravis ou esclerose múltipla 
(EM), por exemplo. A dose inicial para a terapêutica imunomoduladora varia entre 
os 1,0 - 3,0 g/kg PC (5). Sendo que as doses são significativamente superiores do 
que na terapêutica de substituição, o risco de eventos adversos é maior. Devem 
ser tomadas precauções adicionais com estes doentes (6, 7). 
 
A escolha da via de administração, frequência e localização do tratamento para 
cada doente individual devem ser cuidadosamente avaliadas. Deverá manter-se 
flexível durante as diferentes etapas da vida e requer uma avaliação contínua em 
parceria com o doente.  
 

Referências 
1 Geha, R.S., Notarangelo, L.D., Casanova, J.L., Chapel, H., Conley, M.E., Fischer, 

A., Hammarstrom, L., Nonoyama, S., Ochs, H.D., Puck, J.M., Roifman, C., Seger, 
R., Wedgwood, J. & International Union of Immunological Societies Primary 
Immunodeficiency Diseases Classification, C. (2007) Primary 
immunodeficiency diseases: an update from the International Union of 
Immunological Societies Primary Immunodeficiency Diseases Classification 
Committee. J Allergy Clin Immunol, 120(4), 776-94. 

2 Compagno, N., Malipiero, G., Cinetto, F. & Agostini, C. (2014) Immunoglobulin 
replacement therapy in secondary hypogammaglobulinemia. Front Immunol, 
5, 626. 

3 Eijkhout, H.W., van den Broek, P.J. & van der Meer, J.W. (2003) Substitution 
therapy in immunodeficient patients with anti-IgA antibodies or severe 
adverse reactions to previous immunoglobulin therapy. Neth J Med, 61(6), 
213-7. 

4 Chapel, H. & Gardulf, A. (2013) Subcutaneous immunoglobulin replacement 
therapy: the European experience. Curr Opin Allergy Clin Immunol, 13(6), 
623-9. 

5 Jolles, S., Sewell, W.A. & Misbah, S.A. (2005) Clinical uses of intravenous 
immunoglobulin. Clin Exp Immunol, 142(1), 1-11. 
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Intravenous immunoglobulin for chronic inflammatory demyelinating 
polyradiculoneuropathy. Cochrane Database Syst Rev, (12), Cd001797. 
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Terapias SCIG e IVIG - comparação 

Terapêutica de substituição com imunoglobulinas por via intravenosa e 
subcutânea 
As imunoglobulinas são usadas para o tratamento de diversas doenças e em 
diferentes indicações. As vias de administração comprovadas são: 
 
 terapia com imunoglobulinas intravenosa no hospital (IVIG) 
 IVIG domiciliar (autoinfusão ou com enfermeiro de cuidados domiciliares) 
 terapia com imunoglobulinas subcutânea no hospital (SCIG) 
 SCIG domiciliar, diariamente, semanalmente ou facilitada (a cada 2 - 4 semanas), 

maioritariamente por autoinfusão. 
 
A decisão da via de administração deverá considerar diversos fatores, incluindo 
eficácia, nível mínimo, eventos adversos, qualidade de vida, preferência do 
doente e eficácia em termos de custos.  
 
Estão disponíveis dados de estudos sobre a maioria destes aspetos, e em 
particular, sobre a utilização de imunoglobulinas como terapêutica de 
substituição. Foram realizados diversos estudos tanto em crianças como em 
adultos. As considerações abaixo resumidas baseiam-se, principalmente, numa 
meta-análise destes estudos. Esta análise identificou todos os estudos 
retrospetivos e prospetivos e ensaios aleatorizados e controlados que comparam 
a IVIG com SCIG a partir de bases de dados conhecidas, sem restrições sobre 
datas e idiomas de publicação. A meta-análise incluiu 47 publicações e 1028 
doentes avaliados (1, 2). 
 
Existem poucos dados que comparam a terapêutica intravenosa com a 
terapêutica subcutânea para imunodeficiência secundária e para a terapêutica 
imunomoduladora, mas algumas considerações também são aplicáveis para 
estas indicações (3-9). 
Para a terapêutica de substituição, ambas as vias de administração levam a uma 
prevenção de infeções eficaz e, (10-15), por isso, permitem a consideração de 
outros fatores como eventos adversos ou necessidades individuais, e 
preferências do doente. Um inquérito sublinhou a procura de diferentes opções 
terapêuticas para melhor satisfazer as necessidades individuais da população de 
doentes (16, 17). Mais importante, ambos os métodos de administração podem 
ser alternados na maioria das vezes. Isto poderá ser indicado devido a uma 
alteração nas necessidades individuais de um doente durante o curso do 
tratamento. Alguns aspetos ao considerar qual a melhor forma de administração 
do tratamento para o doente são:  
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Eficácia 
Sem preferência significativa entre as duas vias diferentes em relação a controlo de 
infeções 
Foram realizados diversos estudos na área de deficiência de anticorpos em 
doentes pediátricos e adultos para comparar a eficácia de IVIG e SCIG definida 
pelo número de infeções e dias no hospital. Apesar de pequenos estudos 
individuais terem demonstrado tendências a favor de uma via de aplicação (10-
14), uma meta-análise não revelou qualquer diferença significativa de eficácia 
entre os dois métodos de administração, relativamente à prevenção de infeções 
(1). Desta forma, ambas as vias de administração demonstraram eficácia 
semelhante.  
 

Nível mínimo 
Os níveis mínimos de IgG comparáveis em doentes a receber terapêutica de 
substituição SCIG ou IVIG 
Diversos estudos analisaram os níveis séricos de IgG alcançados por IVIG 
comparativamente à administração por SCIG. Em alguns estudos, doses 
equivalentes de imunoglobulinas foram administradas (14, 18-20) enquanto em 
outros, a Food and Drug Administration dos EUA (FDA) exigiu o ajuste nos 
Estados Unidos para “áreas abaixo da curva” equivalentes para contabilizar as 
diferenças farmacocinéticas devido à administração IV mensal e administração 
SC semanal (10, 13, 19). Durante o período de estado estável, a maioria destes 
estudos reportou níveis mínimos ligeiramente superiores quando as 
imunoglobulinas foram administradas de forma subcutânea (10, 13, 14, 18-22). 
Contudo, uma meta-análise que analisou dados acumulados de 31 estudos em 
1059 doentes não encontrou diferenças significativas nos níveis séricos de IgG 
entre as duas vias de administração (1). No entanto, sabe-se que a administração 
SC resulta em níveis séricos de IgG elevados e estáveis entre doses (21-23), o que 
poderá explicar a boa proteção contra infeções graves. Uma análise retrospetiva 
recente comparou a terapia com imunoglobulinas subcutânea administrada por 
bomba de seringa ou por impulso manual. Os dados foram recolhidos ao analisar 
registos médicos. Os níveis séricos médios de imunoglobulina foram 
significativamente superiores entre os doentes que usaram o método de impulso 
manual, comparativamente aos utilizadores de bomba (24, 25). 
 

Eventos adversos 
A administração SCIG está associada a uma menor incidência e gravidade dos 
eventos adversos 
Sendo que as imunoglobulinas são proteínas derivadas do sangue de doadores 
saudáveis, são elas próprias imunogénicas e, desta forma, têm o potencial de 
causar acontecimentos adversos sistémicos, que podem variar de cefaleias 
ligeiras ou prurido transiente, a reação anafilática grave não mediada por IgE. A 
anafilaxia mediada por IgE é muito rara e normalmente causada por excipientes 
contidos nos produtos (26). Diversos estudos compararam o risco de eventos 
adversos em doentes com deficiência de anticorpos a receber terapêutica por 
IVIG ou SCIG (10, 12-14, 20-22, 24, 25, 27-29). A maioria destes estudos concluiu 
que a administração subcutânea foi bem tolerada e foram reportados somente 
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eventos adversos ligeiros, localmente confinados ao local de infusão. Com a 
administração de IVIG - devido à dispersão rápida das imunoglobulinas através 
do organismo - os acontecimentos adversos sistémicos têm tendência a ser mais 
graves. Desta forma, a SCIG é uma alternativa terapêutica para doentes com um 
historial de acontecimentos adversos sistémicos relacionados com IVIG, 
incluindo doentes com anticorpos anti-IgA (21). No entanto, os doentes com 
acontecimentos adversos sistémicos graves com IVIG poderão também ter 
tendência a apresentar reações locais com SCIG (22). 
  

Qualidade de vida 
Melhorias claras na qualidade de vida e satisfação de tratamentos em doentes que 
alternam entre terapêutica de IVIG hospitalar e terapêutica SCIG domiciliar 
Diversos estudos focaram a questão de resultados de doentes e reportados por 
doentes do tratamento com imunoglobulinas, ex: qualidade de vida relacionada 
com saúde (11, 12, 20, 29-36). Foram utilizados diversos questionários 
comprovados para recolha de dados de qualidade de vida, sendo os mais 
frequentes o genérico SF-36 (36 itens), o questionário de saúde infantil, o 
formulário parental (CHQ-P50, 50 itens) e o Índice de qualidade de vida (IQdV). 
Foi solicitado aos doentes que dessem informações sobre aspetos como 
conveniência, atividade familiar, independência, flexibilidade, dores corporais, 
viabilidade geral, bem-estar emocional, impacto parental e responsabilidade em 
termos da sua saúde. Todos os estudos e análises revelaram uma melhoria clara 
na qualidade de vida, perceção de saúde e satisfação com o tratamento nos 
doentes que recebem tratamento domiciliar com SCIG. Para além de atividades 
familiares mais frequentes devido à flexibilidade do tratamento, menos dias de 
trabalho ou escola perdidos e menos dores corporais, os doentes reportaram que 
se sentiam capacitados e responsáveis pela sua saúde. A autoadministração de 
SCIG em casa foi fácil de aprender e considerada como sendo flexível de integrar 
na vida quotidiana. Pelo contrário, os doentes que estavam já em terapêutica 
IVIG com autoinfusão domiciliar, alternando com terapêutica SCIG com 
autoinfusão domiciliar na mesma dose, não apresentaram um aumento 
significativo de qualidade de vida relacionada com a saúde por si reportada, 
sendo que estavam já satisfeitos com o seu local de tratamento (33). Um aspeto 
interessante: foi reportada uma melhoria de saúde significativa nestes doentes 
assim que passaram de terapêutica IVIG domiciliar para terapêutica SCIG 
domiciliar (32).Alguns doentes também preferem manter-se na terapia IVIG 
hospitalar (37). 
 

Custos (SCIG domiciliar e IVIG hospitalar) 
Perspetiva económica: a terapêutica de substituição de SCIG domiciliar é mais 
económica do que a terapêutica de substituição de IVIG hospitalar 
A terapia com imunoglobulinas durante a vida é um tratamento dispendioso. 
Para avaliar o impacto financeiro para os sistemas de cuidados de saúde, foram 
realizados cálculos para comparar os custos estimados das diferentes vias de 
administração (29, 38-43). Entre outros fatores, uma comparação direta dos 
custos da terapêutica SCIG versus IVIG deve considerar, por exemplo, as 
seguintes variáveis:  
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Num dos estudos, que compara diretamente diferentes vias de administração 
(IVIG domiciliar, IVIG hospitalar e SCIG domiciliar), a via mais económica foi a 
terapêutica IVIG domiciliar (38).Em outros estudos, concluiu-se que a SCIG 
domiciliar era mais económica do que a hospitalar ou administração IVIG 
domiciliar (29, 39-42). Um estudo recente demonstrou que a administração SCIG 
domiciliar por impulso manual era mais económica do que a IVIG hospitalar (43). 
No geral, apesar de os estudos individuais serem difíceis de comparar, a via de 
administração domiciliar parece ser o método mais económico para os sistemas 
de saúde e também reduz os custos para os doentes/famílias (44). 
 

 

VIA DE ADMINISTRAÇÃO 
 

Subcutânea 
 

Eficácia  Comparável à IVIG 
Nível 
mínimo 

 Níveis séricos de IgG estáveis entre infusões 
(frequência de uma vez por semana) 

Eventos 
adversos 

 Risco muito reduzido de acontecimentos 
adversos sistémicos 

 Associados a uma incidência elevada inicial de 
reações locais  
(ligeiros e normalmente diminuem com o passar 
do tempo)  

Qualidade 
de vida 

 Aumento da flexibilidade e atividade 
 Por ser realizada em casa 
 Melhor perceção da saúde e maior 

responsabilidade pela sua própria saúde 
 Diminuição do número de dias de falta no 

trabalho/escola devido à terapêutica 
 Menos dores corporais 
 Menos tempo necessário por infusão, mas maior 

frequência de infusões  
 A administração mensal e maiores volumes são 

possíveis com SCIG facilitada: uma dose de 
hialuronidase é administrada antes do produto 
de imunoglobulina  

Custos  Custo mais elevado quando administrada num 
contexto hospitalar 

 Menor custo quando administrada como 
terapêutica domiciliar 

1. Modo de administração (subcutânea com seringa ou impulso manual sem 
bomba de infusão)  

2. Administração hospitalar versus administração intravenosa domiciliar  
3. Os preços com desconto para produtos intravenosos e consumíveis para 

consumidores a larga escala (hospital)  
4. A necessidade de adquirir equipamento médico, tal como bombas de infusão 

para cada doente (terapêutica domiciliar) vs. para vários doentes 
(terapêutica hospitalar) 

5. Dias de ausência ao trabalho ou escola durante terapêutica IVIG hospitalar  
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 No entanto, associada a uma redução nos custos 
em comparação com a terapêutica IVIG 
hospitalar ou domiciliar 

Outros 
critérios 

 Não é necessário acesso venoso 
 Monitorização de tratamento simples (níveis 

mínimos) 
 Necessidade de educação subcutânea e 

compreensão do procedimento 
 

Intravenosa Eficácia  Comparável à SCIG 
Nível 
mínimo 

 Os níveis de plasma de IgG variam bastante 
durante cada ciclo de tratamento: após os níveis 
de pico registados logo após a infusão, os níveis 
de plasma de IgG diminuem para alcançar um 
nível mínimo logo antes da infusão seguinte.  

Eventos 
adversos 

 Associados a um risco de eventos adversos 
graves 

 Maior frequência de eventos adversos 
moderados (ex: cefaleias, febre, náuseas, dores 
nas costas)  

Qualidade 
de vida 

 Uma menor frequência de administração do que 
com a SCIG é normalmente suficiente  

 Possibilidade de administrar doses elevadas 
num período de tempo relativamente curto 

 Terapêutica domiciliar possível em alguns 
países 

Custos  Custo mais elevado quando administrada em 
contexto hospitalar 

 Menor custo quando administrada como 
terapêutica domiciliar 

Outros 
critérios 

 Biodisponibilidade rápida 
 Monitorização de tratamento simples (níveis 

mínimos) 
 Necessidade de educação intravenosa e 

compreensão do procedimento 
 Contacto direto regular com o médico 
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Dicas para garantir a conformidade entre os seus doentes 
 

 
 

As preferências do seu doente 
Saber quais as preferências de tratamento de cada doente aumenta a 
conformidade e, desta forma, maximiza a eficácia e segurança do 
tratamento. Investigue as seguintes preferências: 
 Via de administração e equipamento (bomba, por exemplo) 
 Local de tratamento (casa ou hospital) 
 Frequência do tratamento (diariamente a mensalmente) 
 Dia e horário do tratamento (particularmente relevante para o tratamento 

domiciliar)  

Educar o seu doente  
Uma educação minuciosa sobre a doença, a importância da medicação 
prescrita e as melhorias de qualidade de vida relacionadas com a saúde 
são cruciais para a conformidade.  

Parceria 
Desenvolver uma parceria com os seus doentes para capacitá-los a gerir a 
sua própria doença. Adicionalmente, fornecer ao doente um ponto de 
contacto único (i.e., um enfermeiro ou pequeno grupo de enfermeiros) 
para contactar em caso de ter dúvidas e em caso de emergências. 

Boa experiência 
Faça o seu melhor para tornar as primeiras infusões confortáveis, 
encorajando assim o seu doente para as futuras infusões. Tente minimizar 
o desconforto, crie uma relação com o seu doente passando tempo a tomar 
um chá ou um café, por exemplo, e prestando o apoio necessário.  
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1. Administração IVIG hospitalar - em adultos 
 

 
 

A IgC intravenosa (IVIG), dependendo da indicação, é prescrita e dada 
regularmente em diversas doses.  
 
A IVIG é bem tolerada pela maioria dos doentes. No entanto, caso não seja 
tolerada (i.e., na presença de eventos adversos), os doentes poderão passar para 
outro produto (1). A primeira infusão com um novo produto deverá ser 
cuidadosamente monitorizada em termos de eventos adversos.  
 
Cada doente poderá requerer um regime de infusão individualizado de forma a 
minimizar os eventos adversos e alcançar a resposta terapêutica pretendida (2). 
Assim que for estabelecido um regime com êxito, deverá ser seguido em todas as 
infusões.  
 
Antes de cada infusão, deverá ser feita uma análise da via de administração, 
eventos adversos observados na infusão anterior, pré-medicação e satisfação do 
doente em termos do tratamento. 
 
No hospital, a IVIG é normalmente administrada através de uma bomba IV. 
Contudo, os doentes que são formados para terapêutica IVIG domiciliar podem 
ser formados para usar conjuntos de administração de gotas por gravidade.  
 
Consulte em cada folheto informativo do produto se é necessário um filtro. 
 

 
 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Antes da primeira infusão 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie o nível de compreensão do doente em relação à terapêutica 
 Recomendamos que obtenha um consentimento informado por escrito da parte do 

doente; consulte as suas diretrizes locais 

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. 

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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 Descreva os possíveis eventos adversos ao doente ou representante legal, incluindo 
possíveis sintomas semelhantes a constipação após as primeiras duas a três infusões, e 
registe os eventos adversos  

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

 Verifique regularmente os níveis mínimos de imunoglobulinas em doentes com 
deficiência de anticorpos (Lógica 2) 

 Avalie a saúde geral do doente, incluindo temperatura, pulsação e pressão arterial 
(para sinais vitais, consulte as suas diretrizes locais para ver quando é necessária uma 
avaliação) (Lógica 3) 

Avaliação pré-infusão para as infusões seguintes 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Aconselhe o doente a beber água antes, durante e após a infusão (Lógica 4) 
 Avalie o bem-estar do doente e não inicie a infusão caso o doente tenha uma infeção, 

temperatura elevada ou sintomas de constipação (Lógica 3) 
 Avalie perdas ou ganhos de peso (Lógica 5) 
 Avalie se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto prescrito para o 

doente, verificando o nome do produto, dose e data de validade 
 Inspecione o produto em termos de transparência e cor (Lógica 6) 
 A imunoglobulina deverá estar à temperatura ambiente antes da infusão (Lógica 7) 
 Avalie a necessidade de pré-medicação (Lógica 8) 
 Avalie a necessidade realizar análises ao sangue antes do tratamento 

Equipamento 
 Produto de imunoglobulina para utilização intravenosa 
 Bomba de infusão intravenosa (IV)  

Conjunto de infusão IV (fluxo com solução de NaCl a 0,9%, de acordo com as diretrizes 
do seu hospital e folheto informativo do produto) 

 Cânula IV: tamanho de medidor 24G (ou 22G) 
 Desinfetante 
 Revestimento da cânula 
 Medidor 
 Revestimento pós-infusão 
 Recipiente para objetos cortantes 

Infusão (3) 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 
 Lave e desinfete devidamente as suas mãos e superfície de trabalho (Lógica 9) 
 Prepare o conjunto de administração com a imunoglobulina e inicie a infusão (aumente 

a taxa até à taxa máxima tolerada por cada doente ou taxa máxima aconselhada no 
folheto informativo do produto) 
o Para as duas primeiras infusões, aumenta a taxa de infusão lentamente como 

aconselhado no folheto informativo (Lógica 7) 
o Tenha em consideração que a taxa máxima é inferior para as duas primeiras 

infusões do que para as infusões seguintes (Lógica 7) 
 Consulte as diretrizes locais relativamente aos sinais vitais antes de cada aumento de 

taxa 
 Para as duas primeiras infusões IVIG, o doente deverá ser continuamente observado 
 Verifique o local de infusão periférico a cada meia hora em termos de inflamação 

(sensibilidade, inchaço, vermelhidão) e fugas. PARE a infusão caso existam sinais de 
inflamação, extravasamento ou eventos adversos (Lógica 7) 

 Avalie os sinais de anafilaxia e eventos adversos e aja em conformidade (Lógica 7) 
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 Ao concluir a infusão, poderá esvaziar o conjunto de administração com a solução de 
NaCl a 0,9% para garantir que a dose total é administrada (consulte as diretrizes 
locais) (Lógica 10) 

 Depois da infusão, observe o doente de acordo com as diretrizes locais 
 Antes de dar alta ao doente, remova a cânula e certifique-se que o local de acesso parou 

a hemorragia por completo e não há formação de hematomas 
 Elimine todos os itens de acordo com a política do hospital 

O acesso IV é difícil? A utilização de zonas de infusão permanentes ou linhas 
venosas centrais em doentes com deficiência de anticorpos é altamente 
desincentivada devido ao risco de infeções e/ou eventos trombóticos. Caso o 
acesso periférico seja consistentemente difícil, a terapêutica de IgG 
subcutânea (SCIG) é uma opção viável. 

A documentação criteriosa de cada infusão IVIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual do doente, medicação e alterações a este estado no período entre 

infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 10) 
 Quaisquer pré-medicações administradas 
 Duração da infusão e titulações feitas 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 Próxima consulta 

 
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 IVIG 
(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. 
 
Lógica 3 
Estabelecer aquilo que é normal para cada doente e detetar possíveis anomalias 
relacionadas com a infusão. Durante a infusão, uma alteração dos sinais vitais 
poderá indicar um evento adverso. Caso exista a presença de febre e/ou outros 
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sinais de infeção aguda, a infusão poderá ser adiada até que o tratamento com 
antibiótico seja iniciado ou a febre ceda. Realizar uma infusão quando um doente 
apresenta uma infeção aguda poderá levar a uma reação antigénio-anticorpo 
pela formação de um complexo imunitário. Este efeito é mais comum na primeira 
infusão, sendo que a concentração de antigénios é mais elevada nesse momento. 
É importante não confundir este efeito com acontecimentos adversos sistémicos, 
e educar os doentes em relação à diferença para que não tenham receio de 
futuras sessões de tratamento.  
 
Lógica 4 
Os doentes a receber IVIG devem estar bem hidratados antes da infusão. Isto é 
particularmente importante para doentes com fatores de risco para trombose 
e/ou complicações renais de terapêutica IVIG, como insuficiência renal pré-
existente, diabetes mellitus, doentes com mais de 65 anos, que sofram de 
paraproteinemia, doença cardíaca ou utilização concomitante de agentes 
nefrotóxicos. Em doentes que não consigam ingerir líquidos, e caso a sua 
condição o permita, poderá ser considerada hidratação IV adicional. Uma boa 
hidratação reduz o risco de eventos adversos.  
 
Lógica 5 
A terapia com imunoglobulinas depende do peso do doente, entre outros 
parâmetros. Qualquer alteração no peso pode indicar uma necessidade de 
aumento de dose ou (menos provável) de redução de dose. O peso também é 
importante para calcular a taxa de infusão. 
 
Lógica 6 
O líquido deverá ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deverá ser usado. 
 
Lógica 7 
Os acontecimentos adversos sistémicos são mais prováveis em soluções de 
imunoglobulina frias (à temperatura de 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 (4, 5). As reações imediatas mais comuns são cefaleias, suores frios, 
tonturas ligeiras, calafrios, febre e dor muscular. Normalmente, estas reações são 
ligeiras dentro de uma hora após o 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. 
 
Lógica 8 
A pré-medicação é normalmente administrada somente se tiver ocorrido um 
acontecimento adverso sistémico recente. Muitos eventos adversos podem ser 
minimizados ou evitados por pré-medicação oral, por exemplo com anti-
histamínicos, agentes anti-inflamatórios com esteroides ou sem esteroides (5). 
 
Lógica 9 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
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Lógica 10 
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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2. Administração hospitalar de IVIG - em crianças 
 

 
 
A IgC intravenosa (IVIG), dependendo da indicação, é prescrita e dada 
regularmente em diversas doses.  
 
A IVIG é bem tolerada pela maioria dos doentes. No entanto, caso não seja 
tolerada (i.e. na presença de eventos adversos), os doentes poderão passar para 
outro produto (1). A primeira infusão com um novo produto deverá ser 
cuidadosamente monitorizada em termos de eventos adversos.  
 
Cada doente poderá requerer um regime de infusão individualizado de forma a 
minimizar os eventos adversos e alcançar a resposta terapêutica pretendida (2). 
Assim que for estabelecido um regime com êxito, deverá ser seguido em todas as 
infusões.  
 
Antes de cada infusão, deverá ser feita uma análise da via de administração, 
eventos adversos observados na infusão anterior, pré-medicação e satisfação do 
doente em termos do tratamento. 
 
No hospital, a IVIG é normalmente administrada através de uma bomba IV. 
Contudo, os doentes que são formados para terapêutica IVIG domiciliar podem 
ser formados para usar conjuntos de administração de gotas por gravidade.  
 
Consulte em cada folheto informativo do produto se é necessário um filtro. 
 

 
 

Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo. 
Antes da primeira infusão 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avaliar a compreensão da terapêutica com a criança e o(s) seu(s) representante(s) 

legal(ais) 

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. 

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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 É recomendável obter um consentimento informado por escrito da criança (a partir 
dos 16 anos, consulte a legislação nacional), e/ou do(s) seu(s) representante(s) 
legal(ais); consulte as suas diretrizes locais 

 Descreva os possíveis eventos adversos ao doente ou representante legal, incluindo 
possíveis sintomas semelhantes a constipação após as primeiras duas a três infusões, e 
registe os eventos adversos 

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

 Verifique regularmente os níveis mínimos de imunoglobulinas em doentes com 
deficiência de anticorpos (Lógica 2) 

 Avalie a saúde geral do doente, incluindo temperatura, pulsação e pressão arterial 
(para sinais vitais, consulte as suas diretrizes locais para ver quando é necessária uma 
avaliação) (Lógica 3) 

Avaliação pré-infusão para as infusões seguintes 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Aconselhe o doente a beber água antes, durante e após a infusão (Lógica 4) 
 Avalie o bem-estar do doente e não inicie uma infusão caso o doente tenha uma 

infeção, febre ou sintomas semelhantes a constipação (Lógica 3) 
 Avalie perdas ou ganhos de peso (Lógica 5) 
 Avalie se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto prescrito para o 

doente, verificando o nome do produto, dose e data de validade 
 Inspecione o produto em termos de transparência e cor (Lógica 6) 
 A imunoglobulina deverá estar à temperatura ambiente antes da infusão (Lógica 7) 
 Avalie a necessidade de pré-medicação (Lógica 8) 
 Avalie a necessidade realizar análises ao sangue antes do tratamento 

Equipamento 
 Um creme/spray anestesiante poderá ser aplicado no local de acesso venoso 
 Produto de imunoglobulina para utilização intravenosa 
 Bomba de infusão intravenosa (IV)  
 Conjunto de infusão IV (fluxo com solução de NaCl a 0,9%, de acordo com as diretrizes 

do seu hospital e folheto informativo do produto) 
 Cânula IV: tamanho do medidor 24G (ou 22G) 
 Desinfetante 
 Revestimento para cânula 
 Gaze 
 Penso para pós infusão 
 Recipiente para objetos cortantes 

Infusão (3) 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 
 Lave e desinfete devidamente as suas mãos e superfície de trabalho (Lógica 9) 
 Prepare o doente para a canulação usando anestésicos tópicos adequados e terapêutica 

de distração, se necessário (4) 
 Prepare o conjunto de administração com a imunoglobulina e inicie a infusão (aumenta 

a taxa para a taxa máxima tolerada por cada doente ou para a taxa máxima 
aconselhada no folheto informativo do produto) 
o Para as duas primeiras infusões, aumenta a taxa de infusão lentamente, conforme 

aconselhado no folheto informativo (Lógica 7) 
o Tenha em consideração que a taxa máxima é inferior para as duas primeiras 

infusões do que para as seguintes infusões (Lógica 7) 
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 Consulte as diretrizes locais relativamente a sinais vitais antes de cada aumento de 
taxa 

 Não deixe a criança sozinha durante a infusão 
 Verifique o local de infusão periférico a cada meia hora em termos de inflamação 

(sensibilidade, inchaço, vermelhidão) e fugas. PARE a infusão caso existam sinais de 
inflamação, extravasamento ou eventos adversos (Lógica 7) 

 Avalie os sinais de anafilaxia e eventos adversos e aja em conformidade (Lógica 7) 
 Ao concluir a infusão, poderá esvaziar o conjunto de administração com a solução de 

NaCl a 0,9% para garantir que a dose total é administrada (consulte as diretrizes 
locais) (Lógica 10) 

 Depois da infusão, observe o doente de acordo com as diretrizes locais 
 Antes de dar alta ao doente, remova a cânula e certifique-se que o local de acesso parou 

a hemorragia por completo e não há formação de hematomas  
 Elimine todos os itens de acordo com a política do hospital 

O acesso IV é difícil? A utilização de zonas de infusão permanentes ou linhas 
venosas centrais em doentes com deficiência de anticorpos é altamente 
desincentivada devido ao risco de infeções e/ou eventos trombóticos. Caso o 
acesso periférico seja consistentemente difícil, a terapêutica de IgG 
subcutânea (SCIG) é uma opção viável. 

A documentação criteriosa de cada infusão IVIG deve incluir: 
 Estado de saúde atual do doente, medicação e alterações a este estado no período entre 

infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 10) 
 Quaisquer pré-medicações administradas 
 Duração da infusão e titulações feitas 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 Próxima consulta 

 
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 IVIG 
(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.  
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Lógica 2 
Monitorizar a eficácia do tratamento. 
 
Lógica 3 
Estabelecer aquilo que é normal para cada doente e detetar possíveis anomalias 
relacionadas com a infusão. Durante a infusão, uma alteração dos sinais vitais 
poderá indicar um evento adverso. Caso exista a presença de febre e/ou outros 
sinais de infeção aguda, a infusão poderá ser adiada até que o tratamento com 
antibiótico seja iniciado ou a febre ceda. Realizar uma infusão quando um doente 
apresenta uma infeção aguda poderá levar a uma reação antigénio-anticorpo 
pela formação de um complexo imunitário. Este efeito é mais comum na primeira 
infusão, sendo que a concentração de antigénios é mais elevada nesse momento. 
É importante não confundir este efeito com acontecimentos adversos sistémicos, 
e educar os doentes em relação à diferença para que não tenham receio de 
futuras sessões de tratamento. 
 
Lógica 4 
Os doentes a receber IVIG devem estar bem hidratados antes da infusão. Isto é 
particularmente importante para doentes com fatores de risco para trombose 
e/ou complicações renais de terapêutica IVIG, como insuficiência renal pré-
existente, diabetes mellitus, paraproteinemia, doença cardíaca ou utilização 
concomitante de agentes nefrotóxicos. Em doentes que não consigam ingerir 
líquidos, e caso a sua condição o permita, poderá ser considerada hidratação IV 
adicional. Uma boa hidratação reduz o risco de eventos adversos.  
 
Lógica 5 
A terapia com imunoglobulinas depende do peso do doente, entre outros 
parâmetros. Qualquer alteração no peso pode indicar uma necessidade de 
aumento de dose ou (menos provável) de redução de dose. O peso também é 
importante para calcular a taxa de infusão. 
 
Lógica 6 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 7 
Os acontecimentos adversos sistémicos são mais prováveis em soluções de 
imunoglobulina frias (à temperatura de 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 (5, 6). 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. 
 
Lógica 8 
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A pré-medicação é normalmente administrada somente se tiver ocorrido um 
acontecimento adverso sistémico recente. Muitos eventos adversos podem ser 
minimizados ou evitados por pré-medicação oral, por exemplo com anti-
histamínicos, agentes anti-inflamatórios com esteroides ou sem esteroides (6). 
 
Lógica 9 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 10 
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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3. Autoadministração IVIG em casa 
 

 
 

 
 
A elegibilidade de cada doente para terapêutica domiciliar deve ser avaliada 
antes de um doente iniciar a terapêutica domiciliar. O médico assistente, 
enfermeiro e doente devem aceitar iniciar a educação e formação.  
 
Normalmente, a terapêutica IVIG domiciliar é disponibilizada somente a adultos.  
 
Planifique as sessões de educação e 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 2 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 
 A destreza, capacidade mental e apoio adequado devem ser considerados 
 Ter boas veias é essencial para ser capaz de formar um doente para IVIG 

domiciliar 
 Não deverão ter sido observados eventos adversos durante as últimas infusões 

no hospital 
 Deverá estar disponível um telefone no local da infusão 
 É aconselhável que o médico de família seja informado relativamente à 

terapêutica domiciliar 
 Aconselha-se vivamente a presença de um parceiro de infusão no momento da 

infusão; o parceiro de infusão deverá também receber formação 
 O doente e parceiro de infusão devem ser avaliados regularmente para verificar 

os seus conhecimentos sobre a condição, tratamento, possíveis eventos adversos 

Esta opção não está disponível em todos os países. Consulte as 
suas diretrizes locais para ver se os doentes podem ser 
formados para receber terapêutica de IgG intravenosa (IVIG) 
em casa. 

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. 

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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e técnica de infusão. O cumprimento da terapêutica por parte do doente também 
deve ser verificado 

Conhecimentos essenciais para a terapêutica domiciliar 
Todos os doentes formados para fazer terapêutica domiciliar devem ter os 
seguintes conhecimentos (1): 
 
 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 
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Autoadministração IVIG - educação e formação  

Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo. Os doentes devem 
ter recebido imunoglobulinas e a dose deve ser claramente estabelecida 
antes de iniciar a formação. Os doentes devem cumprir os critérios de 
inclusão para terapêutica domiciliar. 
Um parceiro de infusão deve receber formação para reconhecer sintomas de 
eventos adversos durante a infusão. Recomenda-se que o doente e o parceiro 
de infusão preencham um consentimento informado por escrito após 
terminarem a formação. 

Antes da primeira sessão de educação e formação 
 Avalie o nível de compreensão do doente em termos da doença, tratamento e técnica 
 Descreva possíveis eventos adversos, incluindo sintomas semelhantes a constipação 

após as primeiras duas a três infusões, 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 
 Aconselhe o doente a beber água antes, durante a pós a infusão (Lógica 3) 
 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 4) 
 Relembre o doente para verificar se o produto está à temperatura ambiente antes da 

infusão (Lógica 5) 
 Aconselhe o doente a ter à mão qualquer medicação prescrita para utilização em caso 

de eventos adversos 

Equipamento 
 Produto de imunoglobulina para utilização intravenosa 
 Toalha esterilizada 
 Torniquete 
 Conjunto de infusão IV 
 Agulha tipo borboleta: tamanho de medidor 21G a 24G 
 Desinfetante 
 Fita adesiva 
 Equipamento para colheita de sangue, se indicado  
 Autoinjetor de adrenalina (descontinuado como rotina para todos os doentes no Reino 

Unido e Suécia, sendo que uma meta-análise demonstrou que a anafilaxia não ocorreu 
na terapêutica domiciliar, que os dispositivos de autoinjeção estão desatualizados e 
que a sua utilização pode causar mais danos do que benefícios) 

 Recipiente para objetos cortantes 
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Infusão - o doente e/ou parceiro de infusão é educado e formado para (2): 
 Lavar as mãos, preparar uma zona limpa antes da infusão e usar a técnica assética 

(Lógica 6) 
 Preparar-se para canulação com agulha tipo borboleta 
 Avaliar o seu bem-estar e não fazer a infusão caso tenha uma infeção, sintomas de 

constipação ou febre 
 Quando necessário, realizar análises de sangue pré-tratamento e investigações 
 Verificar a prescrição e medicação 
 Preparar o conjunto de administração com imunoglobulina  
 Calcular a taxa de gotejamento e ajustar o fluxo de acordo (20 gotas equivalem a 1 mL, 

confirmar com o conjunto de administração local) 
 Faça a infusão da imunoglobulina de acordo com a taxa prescrita, iniciando lentamente 

e aumenta até à taxa máxima prescrita, conforme indicado 
 Avalie se a taxa pode ser aumentada 
 Verifique o local de infusão periférico a cada meia hora em termos de inflamação 

(sensibilidade, inchaço, vermelhidão) e fugas. PARE a infusão caso existam sinais de 
inflamação, extravasamento ou eventos adversos (Lógica 5) 

 Contacte os serviços de emergência em caso de eventos adversos graves, ou o médico 
local para eventos adversos mais ligeiros 

 No final da infusão, remova a agulha tipo borboleta, certificando-se de que o local de 
acesso parou de sangrar 

 Elimine o equipamento usado de forma segura e preencha o registo de infusão 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 

A documentação criteriosa de cada infusão IVIG deve 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 
 Duração da infusão e titulações feitas 
 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 IVIG 
(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 
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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 
Os doentes a receber IVIG devem estar bem hidratados antes da infusão. Isto é 
particularmente importante para doentes com fatores de risco para trombose 
e/ou complicações renais de terapêutica IVIG, como insuficiência renal pré-
existente, diabetes mellitus, doentes com mais de 65 anos, que sofram de 
paraproteinemia, doença cardíaca ou utilização concomitante de agentes 
nefrotóxicos. Em doentes que não consigam ingerir líquidos, e caso a sua 
condição o permita, poderá ser considerada hidratação IV adicional. Uma boa 
hidratação reduz o risco de eventos adversos.  
 
Lógica 4 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 5 
Os acontecimentos adversos sistémicos são mais prováveis em soluções de 
imunoglobulina frias (à temperatura de 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 (3, 4). 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. 
 
Lógica 6 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 7 
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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4. Administração de SCIG hospitalar - em adultos 
 

 
 

A IgC subcutânea (SCIG), dependendo da indicação, é prescrita e dada 
regularmente em diversas doses.  
 
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 numa frequência que 
varia de diariamente a uma vez a cada 3-4 semanas; a última é possível somente 
com SCIG facilitada(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 4).  
 
A SCIG pode ser administrada através de bomba ou impulso manual (4, 7, 8).  
 

 
 
Para doentes a receber terapêutica de IgG, administre a primeira dose 
aproximadamente uma semana após a última infusão do seu tratamento 
anterior. Estão disponíveis diferentes possibilidades para iniciar doentes que 
nunca receberam tratamento com SCIG (ver caixa Para sua informação). 

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. 

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 



Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina 

 41

 

SCIG – administração com bomba em adultos 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Antes da primeira infusão 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie o nível de compreensão do doente em termos da terapêutica 
 Recomendamos que obtenha um consentimento informado por escrito da parte do 

doente; consulte as suas diretrizes locais 
 Descreva os possíveis eventos adversos ao doente ou representante legal, incluindo 

possíveis sintomas semelhantes a constipação após as primeiras duas a três infusões, e 
registe os eventos adversos 

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

 Verifique os níveis mínimos de imunoglobulina regularmente em doentes com 
deficiência de anticorpos (Lógica 2) 

 Avalie a saúde geral do doente, incluindo temperatura, pulsação e pressão arterial 
(para sinais vitais, consulte as suas diretrizes locais para ver quando é necessária uma 
avaliação) (Lógica 3) 

Avaliação pré-infusão para as infusões seguintes 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie perdas ou ganhos de peso (Lógica 4) 
 Avalie se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto prescrito para o 

doente, verificando o nome do produto, dose e data de validade 
 Inspecione o produto em termos de transparência e cor (Lógica 5) 
 A imunoglobulina deverá estar à temperatura ambiente antes da infusão (Lógica 6) 
 Embora seja raramente necessária com a SCIG, avalie a necessidade de pré-medicação 

(Lógica 7) 
 Avalie a necessidade de realizar análises ao sangue antes do tratamento 
 Avalie o tecido subcutâneo antes de decidir o volume: em doentes com menos tecido 

subcutâneo, podem ser usados 10 a 15 mL por local, por hora como dose inicial. As 
doses podem ser aumentadas semanalmente entre 2 a 5 mL por local, por hora, até 
atingirem 20 mL por local (Diretrizes PIN do Reino Unido 3.01 e Diretrizes de 
Enfermagem da Suécia). Alguns doentes toleram até 25 mL por local, por hora, mas 
pode ser aumentado até 30 mL por local, por hora, após seis meses (9-12) 

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  

Para sua informação 
Os doentes que nunca receberam tratamento podem iniciar o 
tratamento com SCIG com uma dose semanal normal. Em alternativa, as 
doses de IVIG ou SCIG podem ser dadas para ajudar a alcançar níveis 
estáveis mais rapidamente. Neste caso, a dose semanal completa é dada 
todos os dias, durante três a cinco dias consecutivos. 
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 Desinfetante 
 Gaze 
 Fita adesiva 
 Recipiente para objetos cortantes 

Infusão (13) 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 
 Lave e desinfete devidamente as suas mãos e superfície de trabalho (Lógica 8) 
 Use a técnica assética ao preparar e administrar a infusão 
 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 9) 
 O(s) local(ais) sugerido(s) para a infusão SCIG são o abdómen e as coxas (ver imagem). 

Se forem necessários os dois locais, os lados opostos do corpo devem ser usados. Evite 
relevos ósseos, ou zonas com cicatrizes, inflamação ou infeção. 
 
Imagem: Locais de infusão SCIG 

  
 As zonas a verde são os locais de infusão de preferência; outras alternativas são 
indicadas a azul. 
 
 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 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. Retire a seringa do 
conjunto de infusão para verificar se existe sangue (não é prática padrão em todos os 
países). Se observar sangue, altere o conjunto de infusão e insira uma nova agulha num 
novo local (Lógica 10) 

 Fixe a agulha com um penso adesivo ou utilize o penso fornecido com a agulha 
 Anexe o conjunto de infusão à bomba 
 No final da infusão, remova as agulhas e elimine todos os materiais descartáveis de 

acordo com a política do hospital 
 Verifique o local da infusão em termos de reações locais 
 Avalie se o doente apresenta outros eventos adversos 
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 Aplique um penso pós-infusão, se necessário  
 Avalie os níveis de conforto e satisfação do doente 

A documentação criteriosa de cada infusão SCIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual do doente, medicação e alterações a este estado no período entre 

infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 11) 
 Quaisquer pré-medicações administradas 
 Duração da infusão e titulações feitas 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 Próxima consulta 

 
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. 
 
Lógica 3 
Estabelecer aquilo que é normal para cada doente e detetar possíveis anomalias 
relacionadas com a infusão. Durante a infusão, uma alteração dos sinais vitais 
poderá indicar um evento adverso. Caso exista a presença de febre e/ou outros 
sinais de infeção aguda, a infusão poderá ser adiada até que o tratamento com 
antibiótico seja iniciado ou a febre ceda. Fazer a infusão quando um doente 
apresenta uma infeção aguda pode levar a eventos adversos, como reações do 
complexo imunitário. 
 
Lógica 4 
A terapia com imunoglobulinas depende do peso do doente, entre outros 
parâmetros. Qualquer alteração no peso pode indicar uma necessidade de 
aumento de dose ou (menos provável) de redução de dose. O peso também é 
importante para calcular a taxa de infusão. 
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Lógica 5 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 6 
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 (14). 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 7 
A pré-medicação é raramente necessária ao usar a terapêutica SCIG; é 
administrada somente se tiver ocorrido recentemente um acontecimento 
adverso sistémico. Muitos eventos adversos podem ser minimizados ou evitados 
por pré-medicação oral, por exemplo com anti-histamínicos, agentes anti-
inflamatórios com esteroides ou sem esteroides (14). 
 
Lógica 8 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 9 
Quando em contacto direto com a pele, as imunoglobulinas podem causa reações 
locais.  
 
Lógica 10 
A infusão de IgG acidental num vaso sanguíneo aumenta o risco de 
acontecimentos adversos sistémicos. 
 
Lógica 11 
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. 



Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina 

 45

SCIG - administração por impulso manual em adultos  
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Antes da primeira infusão 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie o nível de compreensão do doente em termos da terapêutica 
 Recomendamos que obtenha um consentimento informado por escrito da parte do 

doente; consulte as suas diretrizes locais 
 Descreva os possíveis eventos adversos ao doente ou representante legal, incluindo 

possíveis sintomas semelhantes a constipação após as primeiras duas a três infusões, e 
registe os eventos adversos 

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

 Verifique regularmente os níveis mínimos de imunoglobulinas em doentes com 
deficiência de anticorpos (Lógica 2) 

 Avalie a saúde geral do doente, incluindo temperatura, pulsação e pressão arterial 
(para sinais vitais, consulte as suas diretrizes locais para ver quando é necessária uma 
avaliação) (Lógica 3) 

Avaliação pré-infusão para as infusões seguintes 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie perdas ou ganhos de peso (Lógica 4) 
 Avalie se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto prescrito para o 

doente, verificando o nome do produto, dose e data de validade 
 Inspecione o produto em termos de transparência e cor (Lógica 5) 
 A imunoglobulina deverá estar à temperatura ambiente antes da infusão (Lógica 6) 
 Embora seja raramente necessária com a SCIG, avalie a necessidade de pré-medicação 

(Lógica 7) 
 Avalie a necessidade realizar análises ao sangue antes do tratamento 
 Avalie o tecido subcutâneo antes de decidir o volume: podem ser administrados 10–20 

mL por loca diariamente, ou em dias alternados. O volume pode ser aumentado entre 2 
a 5 mL por local semanalmente, até atingir 20 mL por local (15) 

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 

Infusão (13) 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 
 Lave e desinfete devidamente as suas mãos e superfície de trabalho (Lógica 8) 
 Use a técnica assética ao preparar e administrar a infusão 
 Coloque a imunoglobulina numa única seringa 
 Remova a agulha (ou ponta pequena) da seringa e substitua-a por uma agulha tipo 

borboleta 
 Não prepare a agulha com a solução de imunoglobulina (Lógica 9) 
 O(s) local(ais) sugerido(s) para a infusão SCIG são o abdómen e as coxas (ver imagem). 

Evite relevos ósseos, ou zonas com cicatrizes, inflamação ou infeção. 
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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. 
 
 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 no tecido subcutâneo (num ângulo de 

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

sangue flui para dentro da linha. Se observar sangue, comece novamente num outro 
local com uma nova agulha (Lógica 10) 

 Injete a imunoglobulina suavemente, com uma taxa de 1-2 mL por minuto, por local 
 No final da infusão, remova as agulhas e elimine todos os materiais descartáveis de 

acordo com a política do hospital 
 Verifique o local da injeção em termos de reações locais 
 Avalie se o doente apresenta outros eventos adversos 
 Aplique um penso pós-injeção, se necessário  
 Avalie os níveis de conforto e satisfação do doente 

A documentação criteriosa de cada infusão SCIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual do doente, medicação e alterações a este estado no período entre 

infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 11) 
 Quaisquer pré-medicações administradas 
 Duração da infusão e titulações feitas 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 Próxima consulta 

 
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 
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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. 
 
Lógica 3 
Estabelecer aquilo que é normal para cada doente e detetar possíveis anomalias 
relacionadas com a infusão. Durante a infusão, uma alteração dos sinais vitais 
poderá indicar um evento adverso. Caso exista a presença de febre e/ou outros 
sinais de infeção aguda, a infusão poderá ser adiada até que o tratamento com 
antibiótico seja iniciado ou a febre ceda. Fazer a infusão quando um doente 
apresenta uma infeção aguda pode levar a eventos adversos, como reações do 
complexo imunitário. 
 
Lógica 4 
A terapia com imunoglobulinas depende do peso do doente, entre outros 
parâmetros. Qualquer alteração no peso pode indicar uma necessidade de 
aumento de dose ou (menos provável) de redução de dose. O peso também é 
importante para calcular a taxa de infusão. 
 
Lógica 5 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 6 
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 (14). 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 
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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 7 
A pré-medicação é raramente necessária ao usar a terapêutica SCIG; é 
administrada somente se tiver ocorrido recentemente um acontecimento 
adverso sistémico. Muitos eventos adversos podem ser minimizados ou evitados 
por pré-medicação oral, por exemplo com anti-histamínicos, agentes anti-
inflamatórios com esteroides ou sem esteroides (14). 
 
Lógica 8 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 9 
Quando em contacto direto com a pele, as imunoglobulinas podem causa reações 
locais.  
 
Lógica 10 
A infusão de IgG acidental num vaso sanguíneo aumenta o risco de 
acontecimentos adversos sistémicos. 
 
Lógica 11 
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. 

fSCIG – facilitada com hialuronidase humana (somente para adultos)  
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 (16).  
 
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 é contraindicada em doentes menores de 18 anos.  
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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 (17).  
 
Para doentes com outro tratamento de IgG prévio, a administração da primeira 
dose de fSCIG deve ser agendada de forma a manter um nível de IgG adequado no 
momento da última infusão e no método de tratamento original (subcutâneo ou 
intravenoso). 
 
A fSCIG necessita de um calendário de dosagem reforçado (ver Tabela 1), que 
deve ser planeado com o doente. A dose e frequência deve ser lentamente 
aumentada de uma dose uma vez por semana para uma dose 3 a 4 vezes por 
semana. 
 
Tabela 1 calendário de dose reforçada de fSCIG (17) 

Semana Número de infusão Dose a 
injetar 

Exemplo para 30 g/mês 

1 1ª infusão Dose da 
semana 1 

7,5 g 

2 2ª infusão Dose da 
semana 2 

15 g 

3 Sem infusão 
4 3ª infusão Dose da 

semana 3 
22,5 g 

5 Sem infusão 
6 Sem infusão 
7 4ª infusão (se 

necessária) 
Dose da 
semana 4 

30 g 

 

 
 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo. 

Antes da primeira infusão 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie o nível de compreensão do doente em termos da terapêutica 
 Recomendamos que obtenha um consentimento informado por escrito da parte do 

doente; consulte as suas diretrizes locais 

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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 Descreva os possíveis eventos adversos ao doente ou representante legal, incluindo 
possíveis sintomas semelhantes a constipação após as primeiras duas a três infusões, e 
registe os eventos adversos 

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

 Verifique regularmente os níveis mínimos de imunoglobulinas em doentes com 
deficiência de anticorpos (Lógica 2) 

 Avalie a saúde geral do doente, incluindo temperatura, pulsação e pressão arterial (para 
sinais vitais, consulte as suas diretrizes locais para ver quando é necessária uma 
avaliação) (Lógica 3) 

Avaliação pré-infusão para as infusões seguintes 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie perdas ou ganhos de peso (Lógica 4) 
 Avalie se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto prescrito para o doente, 

verificando o nome do produto, dose e data de validade 
 Inspecione o produto em termos de transparência e cor (Lógica 5) 
 A imunoglobulina deverá estar à temperatura ambiente antes da infusão (Lógica 6) 
 Embora seja raramente necessária com a SCIG, avalie a necessidade de pré-medicação 

(Lógica 7) 
 Avalie a necessidade realizar análises ao sangue antes do tratamento 
 Avalie o tecido subcutâneo antes de decidir o volume; administre até 600 mL por local 

para doentes com peso de 40 kg ou mais, e até 300 mL por local para doentes com menos 
de 40 kg 

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 de 24G (mínimo) 
 Desinfetante 
 Gaze 
 Fita adesiva 
 Recipiente para objetos cortantes 

Infusão 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 
 Lave e desinfete devidamente as suas mãos e superfície de trabalho (Lógica 8) 
 Use a técnica assética ao preparar e administrar a infusão 
 Coloque a imunoglobulina na seringa 
 Prepare o conjunto de infusão SC com a imunoglobulina 
 Coloque o conteúdo total da ampola de hialuronidase numa única seringa 
 O(s) local(ais) sugerido(s) para infusão fSCIG são o abdómen e coxas (ver Imagem). Se 

forem necessários os dois locais, os dois locais de infusão devem estar em lados opostos 
do corpo. Evite relevos ósseos, ou zonas com cicatrizes, inflamação ou infeção. 
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Imagem: locais de infusão de preferência para fSCIG (17) 

  
 
 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, e antes de a hialuronidase 

ser injetada, 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 9) 

 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 comece a injeção de acordo com a Tabela 2 

 
Tabela 2 fSCIG taxas de infusão recomendadas (17) 
Imunoglobulina 10% para infusão 1 e infusão 2 em doentes > 40 kg (< 40 kg) 
Intervalos em minutos Taxa por local   
 0 10 mL/hora (5 mL/hora)  
10 m 30 mL/hora (10 mL/hora)  
20 m 60 mL/hora (20 mL/hora)  
30 m 120 mL/hora (40 mL/hora)  
Restante infusão 240 mL/hora (80 mL/hora)   

 
 Imunoglobulina 10% para infusão 3 e infusão 4 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)  
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 No final da infusão, remova as agulhas e elimine todos os materiais descartáveis de 
acordo com a política do hospital 

 Avalie o doente em termos de eventos adversos 
 Verifique a zona ao redor do local de infusão em termos de inchaço sem explicação ou fora 

do normal 
 Instrua o doente para não realizar exercício físico ativo dentro de 24 horas após a infusão 
 Avalie os níveis de conforto e satisfação do doente 
 Aplique um penso pós-infusão, se necessário 

A documentação criteriosa de cada infusão fSCIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual do doente, medicação e alterações a este estado no período entre 

infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 10) 
 Quaisquer pré-medicações administradas 
 Duração da infusão e titulações feitas 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 Próxima consulta 

 
Lógica 1 
Os doentes devem ser testados em termos de exposição a agentes patogénicos 
transmitidos por via sanguínea antes de iniciar a terapêutica fSCIG. 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, o teste de Coombs deve ser feito 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 
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 
Estabelecer aquilo que é normal para cada doente e detetar possíveis anomalias 
relacionadas com a infusão. Durante a infusão, uma alteração dos sinais vitais 
poderá indicar um evento adverso. Caso exista a presença de febre e/ou outros 
sinais de infeção aguda, a infusão poderá ser adiada até que o tratamento com 
antibiótico seja iniciado ou a febre ceda. Fazer a infusão quando um doente 
apresenta uma infeção aguda pode levar a eventos adversos, como reações do 
complexo imunitário. 
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Lógica 4 
A terapia com imunoglobulinas depende do peso do doente, entre outros 
parâmetros. Qualquer alteração no peso pode indicar uma necessidade de 
aumento de dose ou (menos provável) de redução de dose. O peso também é 
importante para calcular a taxa de infusão. 
 
Lógica 5 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 6 
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 (14). 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 7 
A pré-medicação é raramente necessária ao usar a terapêutica SCIG; é 
administrada somente se tiver ocorrido recentemente um acontecimento 
adverso sistémico. Muitos eventos adversos podem ser minimizados ou evitados 
por pré-medicação oral, por exemplo com anti-histamínicos, agentes anti-
inflamatórios com esteroides ou sem esteroides (14). 
 
Lógica 8 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 9 
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 10 
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 
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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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5. Administração hospitalar de SCIG – em crianças 
 

 
 
A IgC subcutânea (SCIG), dependendo da indicação, é prescrita e dada 
regularmente em diversas doses.  
 
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 em cada 3-4 semanas; a última é possível 
somente com a SCIG facilitada (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 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 4).  
 
A SCIG pode ser administrada através de uma bomba ou impulso manual (4, 7, 8).  
 

 
 
Para doentes a receber terapêutica de IgG, administre a primeira dose 
aproximadamente uma semana após a última infusão do seu tratamento 
anterior. Estão disponíveis diferentes possibilidades para iniciar doentes que 
nunca receberam tratamento com SCIG (ver caixa Para sua informação). 
 

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. 

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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SCIG – administração por bomba em crianças 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Antes da primeira infusão 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avaliar a compreensão da terapêutica com a criança e o(s) seu(s) representante(s) 

legal(ais) 
 É recomendável obter um consentimento informado por escrito da criança (a partir 

dos 16 anos, consulte a legislação nacional), e/ou do(s) seu(s) representante(s) 
legal(ais); consulte as suas diretrizes locais 

 Descreva os possíveis eventos adversos ao doente ou representante legal, incluindo 
possíveis sintomas semelhantes a constipação após as primeiras duas a três infusões, e 
registe os eventos adversos 

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

 Verifique regularmente os níveis mínimos de imunoglobulinas em doentes com 
deficiência de anticorpos (Lógica 2) 

 Avalie a saúde geral do doente, incluindo temperatura, pulsação e pressão arterial 
(para sinais vitais, consulte as suas diretrizes locais para ver quando é necessária uma 
avaliação) (Lógica 3) 

Avaliação pré-infusão para as infusões seguintes 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie perdas ou ganhos de peso (Lógica 4) 
 Avalie se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto prescrito para o 

doente, verificando o nome do produto, dose e data de validade 
 Inspecione o produto em termos de transparência e cor (Lógica 5) 
 A imunoglobulina deverá estar à temperatura ambiente antes da infusão (Lógica 6) 
 Embora seja raramente necessária com a SCIG, avalie a necessidade de pré-medicação 

(Lógica 7) 
 Avalie a necessidade realizar análises ao sangue antes do tratamento 
 Após avaliar cuidadosamente o tecido subcutâneo, pode fazer a infusão de 5-10 mL por 

local ao longo de uma hora em bebés (1-6 meses), ou 10 mL por local durante 40-60 
minutos em crianças com mais de 6 meses. Em crianças mais velhas/jovens, pode fazer 
a infusão de 10-25 mL durante 40-90 minutos. Poderão ser necessários volumes de 25 
mL ou mais divididos em diversos locais (9) 

Equipamento 
 Um creme/spray anestesiante local ou spray criogénico poderá ser aplicado no local SC 

(10) 
 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 

Para sua informação 
Os doentes que nunca receberam tratamento podem iniciar o tratamento 
com SCIG com uma dose semanal normal. Em alternativa, as doses de 
IVIG ou SCIG podem ser dadas para ajudar a alcançar níveis estáveis mais 
rapidamente. Neste caso, a dose semanal completa é administrada todos 
os dias por 3 ou 5 dias consecutivos. 
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 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 (11) 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 
 Lave e desinfete devidamente as suas mãos e superfície de trabalho (Lógica 8) 
 Use a técnica assética ao preparar e administrar a infusão 
 Coloque a imunoglobulina numa seringa 
 Prepare o conjunto de infusão SC com a imunoglobulina até 1 cm antes da ponta da 

agulha (Lógica 9) 
 O(s) local(ais) sugerido(s) para a infusão SCIG são o abdómen e as coxas (ver imagem). 

Se forem necessários os dois locais, os lados opostos do corpo devem ser usados. Evite 
relevos ósseos, ou zonas com cicatrizes, inflamação ou infeção. 
 
Imagem: Locais de infusão SCIG 

  
 As zonas a verde são os locais de infusão de preferência; outras alternativas são 
indicadas a azul. 
 
 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 

na zona que foi anestesiada (num ângulo de 45º a 90º, dependendo da agulha) 
 Quando a agulha for colocada, recue suavemente o êmbolo da seringa para ver se o 

sangue flui para dentro da linha. Retire a seringa do conjunto de infusão para verificar 
se existe sangue (não é prática padrão em todos os países). Se observar sangue, altere o 
conjunto de infusão e insira uma nova agulha num novo local (Lógica 10) 

 Fixe a agulha com um penso adesivo ou utilize o penso fornecido com a agulha 
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 Anexe o conjunto de infusão à bomba 
 Não deixe a criança sozinha durante a infusão 
 No final da infusão, remova as agulhas e elimine todos os materiais descartáveis de 

acordo com a política do hospital 
 Verifique o local da infusão em termos de reações locais 
 Avalie se o doente apresenta outros eventos adversos 
 Aplique um penso pós-infusão, se necessário  
 Avalie os níveis de conforto e satisfação do doente 

A documentação criteriosa de cada infusão SCIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual do doente, medicação e alterações a este estado no período entre 

infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 11) 
 Quaisquer pré-medicações administradas 
 Duração da infusão e titulações feitas 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 Próxima consulta 

 
Lógica 1 
Os doentes devem ser analisados 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, o teste de Coombs deve ser feito 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. 
 
Lógica 3 
Estabelecer aquilo que é normal para cada doente e detetar possíveis anomalias 
relacionadas com a infusão. Durante a infusão, uma alteração dos sinais vitais 
poderá indicar um evento adverso. Caso exista a presença de febre e/ou outros 
sinais de infeção aguda, a infusão poderá ser adiada até que o tratamento com 
antibiótico seja iniciado ou a febre ceda. Fazer a infusão quando um doente 
apresenta uma infeção aguda pode levar a eventos adversos, como reações do 
complexo imunitário. 
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Lógica 4 
A terapia com imunoglobulinas depende do peso do doente, entre outros 
parâmetros. Qualquer alteração no peso pode indicar uma necessidade de 
aumento de dose ou (menos provável) de redução de dose. O peso também é 
importante para calcular a taxa de infusão. 
 
Lógica 5 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 6 
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 (12). 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 7 
A pré-medicação é raramente necessária ao usar a terapêutica SCIG; é 
administrada somente se tiver ocorrido recentemente um acontecimento 
adverso sistémico. Muitos eventos adversos podem ser minimizados ou evitados 
por pré-medicação oral, por exemplo com anti-histamínicos, agentes anti-
inflamatórios com esteroides ou sem esteroides (12). 
 
Lógica 8 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 9 
Quando em contacto direto com a pele, as imunoglobulinas podem causa reações 
locais.  
 
Lógica 10 
A infusão de IgG acidental num vaso sanguíneo aumenta o risco de 
acontecimentos adversos sistémicos. 
 
Lógica 11 
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 
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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 – administração por impulso manual em crianças 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Antes da primeira infusão 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avaliar a compreensão da terapêutica com a criança e o(s) seu(s) representante(s) 

legal(ais) 
 É recomendável obter um consentimento informado por escrito da criança (a partir 

dos 16 anos, consulte a legislação nacional), e/ou do(s) seu(s) representante(s) 
legal(ais); consulte as suas diretrizes locais 

 Descreva os possíveis eventos adversos ao doente ou representante legal, incluindo 
possíveis sintomas semelhantes a constipação após as primeiras duas a três infusões, e 
registe os eventos adversos 

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

 Verifique regularmente os níveis mínimos de imunoglobulinas em doentes com 
deficiência de anticorpos (Lógica 2) 

 Avalie a saúde geral do doente, incluindo temperatura, pulsação e pressão arterial 
(para sinais vitais, consulte as suas diretrizes locais para ver quando é necessária uma 
avaliação) (Lógica 3) 

Avaliação pré-infusão para as infusões seguintes 
 Verifique a identidade do doente e a prescrição de acordo com a política do hospital 
 Avalie perdas ou ganhos de peso (Lógica 4) 
 Avalie se o produto de imunoglobulina encomendado é o produto prescrito para o 

doente, verificando o nome do produto, dose e data de validade 
 Inspecione o produto em termos de transparência e cor (Lógica 5) 
 A imunoglobulina deverá estar à temperatura ambiente antes da infusão (Lógica 6) 
 Embora seja raramente necessária com a SCIG, avalie a necessidade de pré-medicação 

(Lógica 7) 
 Avalie a necessidade realizar análises ao sangue antes do tratamento 
 Após uma avaliação cuidadosa do tecido subcutâneo, pode fazer a infusão de 5-10 mL 

por local em bebés e crianças. Em crianças mais velhas e com um bom tecido 
subcutâneo, pode fazer a infusão de até 20 mL por local. Em crianças magras, a dose 
poderá ser dividida em diversos locais (13) 
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Equipamento 
 Um creme/spray anestesiante local ou spray criogénico poderá ser aplicado no local SC 

(10) 
 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 45º, aproximadamente 
 Desinfetante 
 Gaze 
 Fita adesiva 
 Recipiente para objetos cortantes 

Infusão (11) 
(Consulte a secção de resolução de problemas no Anexo 6) 
 Lave e desinfete devidamente as suas mãos e superfície de trabalho (Lógica 8) 
 Use a técnica assética ao preparar e administrar a infusão 
 Prepare a imunoglobulina numa única seringa 
 Remova a agulha (ou ponta pequena) da seringa e substitua-a por uma agulha tipo 

borboleta 
 Não prepare a agulha com a solução de imunoglobulina (Lógica 9) 
 O(s) local(ais) sugerido(s) para a infusão SCIG são o abdómen e as coxas (ver imagem). 

Evite relevos ósseos, ou zonas com cicatrizes, inflamação ou infeção. 
 
Imagem: Locais de infusão SCIG 

  
 As zonas a verde são os locais de infusão de preferência; outras alternativas são 
indicadas a azul. 
 
 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 

na zona anestesiada (num ângulo de aproximadamente 45º) 
 Quando a agulha for colocada, 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 10) 
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 Injete a imunoglobulina suavemente, com uma taxa de 1 mL por minuto, por local 
 No final da infusão, remova as agulhas e elimine todos os materiais descartáveis de 

acordo com a política do hospital 
 Verifique o local da injeção em termos de reações locais 
 Avalie se o doente apresenta outros eventos adversos 
 Aplique um penso pós-injeção, se necessário  
 Avalie os níveis de conforto e satisfação do doente 

A documentação criteriosa de cada infusão SCIG deverá incluir: 
 Estado de saúde atual do doente, medicação e alterações a este estado no período entre 

infusões 
 O nome do produto, dose e números de lote dos produtos usados (Lógica 11) 
 Quaisquer pré-medicações administradas 
 Duração da infusão e titulações feitas 
 Problemas sentidos pelo doente durante a infusão e o que foi feito para abordar os 

problemas 
 Satisfação do doente em termos de tratamento/infusão 
 Próxima consulta 

 
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. 
 
Lógica 3 
Estabelecer aquilo que é normal para cada doente e detetar possíveis anomalias 
relacionadas com a infusão. Durante a infusão, uma alteração dos sinais vitais 
poderá indicar um evento adverso. Caso exista a presença de febre e/ou outros 
sinais de infeção aguda, a infusão poderá ser adiada até que o tratamento com 
antibiótico seja iniciado ou a febre ceda. Fazer a infusão quando um doente 
apresenta uma infeção aguda pode levar a eventos adversos, como reações do 
complexo imunitário. 
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Lógica 4 
A terapia com imunoglobulinas depende do peso do doente, entre outros 
parâmetros. Qualquer alteração no peso pode indicar uma necessidade de 
aumento de dose ou (menos provável) de redução de dose. O peso também é 
importante para calcular a taxa de infusão. 
 
Lógica 5 
O líquido deve ser transparente; se estiver turvo ou apresentar depósitos, o 
produto não deve ser usado. 
 
Lógica 6 
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 (12). 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 7 
A pré-medicação é raramente necessária ao usar a terapêutica SCIG; é 
administrada somente se tiver ocorrido recentemente um acontecimento 
adverso sistémico. Muitos eventos adversos podem ser minimizados ou evitados 
por pré-medicação oral, por exemplo com anti-histamínicos, agentes anti-
inflamatórios com esteroides ou sem esteroides (12). 
 
Lógica 8 
Uma boa higiene é um aspeto importante na prevenção de infeções. 
 
Lógica 9 
Quando em contacto direto com a pele, as imunoglobulinas podem causa reações 
locais.  
 
Lógica 10 
A infusão de IgG acidental num vaso sanguíneo aumenta o risco de 
acontecimentos adversos sistémicos. 
 
Lógica 11 
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 
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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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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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7. Autoadministração de SCIG em casa - em crianças 
 

 
 

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. 
 
Em crianças, o tratamento domiciliar deverá ser sempre realizado na presença 
de um progenitor ou representante legal. Na diretriz seguinte “o doente” refere-
se à criança e ao seu representante legal. 

Critérios de 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 de infusão 
 É aconselhável que o médico de família seja informado relativamente à terapêutica 

domiciliar 
 Aconselha-se vivamente a presença de um parceiro de infusão no momento da 

infusão; o parceiro de infusão deverá também receber formação 
 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 numa frequência que 
varia de diariamente a uma vez 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 

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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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). 
  
A SCIG pode ser administrada através de bomba ou impulso manual (4, 7, 8).  
 

 

Conhecimentos essenciais para a 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 com bomba em casa para 
crianças 
Para lógicas detalhadas, consulte as explicações na lista abaixo 

Os doentes devem ter recebido 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 
 Avaliar o nível de compreensão da doença, tratamento e técnica com a criança e o(s) 

seu(s) representante(s) legal(ais) 
 Descreva eventos adversos possíveis e avalie o conhecimento e compreensão do doente 

e representante legal 
 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 

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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 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/representante legal 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/representante legal para verificar se o produto está à temperatura 

ambiente antes da infusão (Lógica 4) 
 Ensine o doente/representante legal 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/representante legal 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 
 Um creme/spray anestesiante local ou spray criogénico poderá ser aplicado no local SC 

(10) 
 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 
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Infusão - o doente/representante legal é educado e formado para (11): 
 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 a 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) 
 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) 

 Fixe a agulha com um penso adesivo ou utilize o penso fornecido com a agulha 
 Anexe o conjunto de infusão à bomba 
 Não deixe a criança sozinha durante a infusão 
 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 
(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 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 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 
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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 (12). 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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SCIG - autoinfusão através de impulso manual em casa para crianças 
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 da doença, tratamento e técnica com a criança e o seu 

representante legal 
 Descreva eventos adversos possíveis e avalie o conhecimento e compreensão do 

doente e representante legal 
 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/representante legal 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/representante legal para verificar se o produto está à temperatura 

ambiente antes da infusão (Lógica 4) 
 Ensine o doente/representante legal 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/representante legal 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) 
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Equipamento 
 Creme/spray anestesiante local ou spray criogénico poderá ser aplicado no local de SC 

(10) 
 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 

Infusão - o doente/representante legal é educado e formado para (11): 
 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) 
 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 no tecido subcutâneo na zona anestesiada 

(num ângulo de aproximadamente 45º) 
 Recue suavemente o êmbolo da seringa quando a seringa de infusão estiver colocada, 

para ver se o sangue flui para o interior. Se observar a presença de sangue, inicie 
novamente num outro local, com uma nova agulha (Lógica 7) 

 Injete a imunoglobulina suavemente, com uma taxa de 1-2 mL por minuto, por local 
 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 níveis de conforto e satisfação 
(Consultar 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 IVIG. Assim que a 
terapia com imunoglobulinas é iniciada, os exames sorológicos podem tornar-se 
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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. 
 
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 (12). 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 causar 
reações locais.  
 
Lógica 7 
A infusão de IgG acidental num vaso sanguíneo aumenta o risco de 
acontecimentos adversos sistémicos. 
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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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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. 
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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). 

Referências 
1 Gardulf, A., Andersson, E., Lindqvist, M., Hansen, S. & Gustafson, R. (2001) 

Rapid subcutaneous IgG replacement therapy at home for pregnant 
immunodeficient women. J Clin Immunol, 21(2), 150-4. 

2 Hansen, S., Gardulf, A., Andersson, E., Lindqvist, M. & Gustafson, R. (2004) 
Women with primary antibody deficiencies requiring IgG replacement 
therapy: their perception of prenatal care during pregnancy. J Obstet Gynecol 
Neonatal Nurs, 33(5), 604-9. 

3 Palmeira, P., Quinello, C., Silveira-Lessa, A.L., Zago, C.A. & Carneiro-Sampaio, 
M. (2012) IgG placental transfer in healthy and pathological pregnancies. Clin 
Dev Immunol, 2012, 985646. 

4 Parham, P. (2005) The immune system, fourth edition, Garland Science 
Publishing, New York. 

5 HyQvia, Summary of Product Characteristics. 

6 Sorensen, R.U., Tomford, J.W., Gyves, M.T., Judge, N.E. & Polmar, S.H. (1984) 
Use of intravenous immune globulin in pregnant women with common 
variable hypogammaglobulinemia. Am J Med, 76(3A), 73-7. 

7 Smith, C.I. & Hammarstrom, L. (1985) Intravenous immunoglobulin in 
pregnancy. Obstet Gynecol, 66(3 Suppl), 39S-40S. 

8 Madsen, D.L., Catanzarite, V.A. & Varela-Gittings, F. (1986) Common variable 
hypogammaglobulinemia in pregnancy: treatment with high-dose 
immunoglobulin infusions. Am J Hematol, 21(3), 327-9. 

9 Berger, M., Cupps, T.R. & Fauci, A.S. (1982) High-dose immunoglobulin 
replacement therapy by slow subcutaneous infusion during pregnancy. 
JAMA, 247(20), 2824-5. 

10 Schaffer, F.M. & Newton, J.A. (1994) Intravenous gamma globulin 
administration to common variable immunodeficient women during 
pregnancy: case report and review of the literature. J Perinatol, 14(2), 114-7. 

 



Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina 

 93

9. Viajar 
 

 

Viagem curta por terra 
Garanta que o doente foi informado para transportar a imunoglobulina 
devidamente e o equipamento consigo. Certifique-se de que têm conhecimento 
das restrições de temperatura para armazenamento dos produtos de 
imunoglobulina.  

Viajar para o estrangeiro  
Garanta que o doente foi informado para transportar a imunoglobulina 
devidamente e o equipamento consigo. Certifique-se de que têm conhecimento 
das restrições de temperatura para armazenamento dos produtos de 
imunoglobulina. 
 
Informe o doente que deverá obter um Cartão de Seguro de Saúde Europeu 
(EHIC), assim como um seguro de viagem privado. O doente também necessitará 
de um atestado médico que declare a necessidade de trazer as suas 
imunoglobulinas e equipamentos, e um atestado médico para as autoridades de 
segurança e/ou alfandegárias.  
 
É aconselhável fornecer ao seu doente um cartão de identificação de doente 
internacional. 
 
As cartas de viagem ou documentos estão disponıv́eis para diferentes empresas e 
centros de infusão. 

Viajar por via aérea 
O doente deverá ser informado que não deve embalar as imunoglobulinas na sua 
mala despachada, mas deverá transportá-las na sua bagagem de mão; caso 
contrário, as imunoglobulinas poderão congelar no porão do avião e ficarão 
destruídas. O doente necessitará de um atestado médico que declare a 
necessidade de trazer as suas imunoglobulinas e equipamentos, e um atestado 
médico para as autoridades de segurança e/ou alfandegárias. Peça aos doentes 
para contactar a companhia aérea e segurança aeroportuária antes do voo para 
esclarecer quaisquer dúvidas antecipadamente.  

Administração antecipada de imunoglobulina  
As doses de imunoglobulina podem ser administradas antecipadamente: por 
exemplo, um doente que normalmente receba imunoglobulina subcutânea (SCIG) 
e não pretenda viajar com o equipamento, pode receber uma dose de 
imunoglobulina dupla antes de uma viagem de duas semanas. Peça conselhos ao 
seu médico em relação a todas as possibilidades. 

Todos os países e instituições poderão ter diferentes 
regulamentos relativamente à administração de terapia com 
imunoglobulinas. Siga as suas diretrizes locais e nacionais. 
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Um especialista na web! 
O doente pode encontrar um Imunologista Especialista na Jeffrey Model 
Foundation (JMF) (http://www.info4pi.org/). Alguns centros fornecem aos seus 
doentes as imunoglobulinas para infusão localmente num outro país. Consulte a 
sua diretriz local.
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Anexo 

1. Lista de produtos de imunoglobulina 
 
BIVIGAM® (solução a 10%, Biotest) 

Carimune® NF (liofilizado, CSL Behring) 

Flebogamma® DIF (soluções a 5% e 10%, Grifols) 

GAMMAGARD® LÍQUIDO (solução a 10%, Baxalta) 

GAMMAGARD® S/D (liofilizado, Baxalta) 

GAMMAKED™ (solução a 10%, Kedrion) 

Gammanorm® (solução a 16,5%, Eurocept) 

Gammaplex® (solução a 5%, BPL) 

GammaQuin™ (solução a 16%, Sanquin) 

GAMUNEX®-C (solução a 10%, Grifols) 

Hizentra® (solução a 20%, CSL Behring) 

HyQvia® (hialuronidase humana recombinante com solução de IgG a 10%, 

Baxalta) 

Kiovig® (solução a 10%, Baxalta) 

Nanogam® (solução a 5%, Sanquin) 

Octagam® (soluções a 5% e 10%, Octapharma) 

Privigen® (solução a 10%, CSL Behring) 

Subcuvia® (solução a 16%, Baxalta) 
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2. Documentos de avaliação de competências para terapêutica IVIG 
domiciliar 

 

Objetivo Data 
Pessoa que 
realiza a 
avaliação 

Pessoa 
avaliada 

ETAPA 1 
1: Lógica para tratamento de 
IVIG 

   

2: Técnica assética    
3: Identificação do equipamento    
4: Prevenção de eventos 
adversos 

   

ETAPA 2 
1: Manter registos    
2: Armazenamento do produto    
3: Preparação para 
medicamento  

   

4: Preparar o conjunto de 
infusão 

   

5: Problemas potenciais    
ETAPA 3 
1: Bons conhecimentos da 
administração de medicamentos 

   

2: Cálculo da taxa de 
gotejamento 

   

ETAPA 4 
1: Fluxo da linha periférica    
2: Remoção segura da agulha 
tipo borboleta 

   

3: Eliminação segura do 
equipamento 

   

ETAPA 5 
1: Diferença entre veias e 
artérias 

   

2: Seleção de veias para IVIG    
3: Punção venosa    
4: Lidar com problemas 
potenciais 

   

ETAPA 6 
1: Motivo para amostra de 
sangue 

   

2: Amostra de sangue    
3: Preencher os formulários 
necessários, rotular amostras e 
publicar amostras 

   

ETAPA 7 
1: Possíveis reações à IVIG    
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2: Conhecimentos sobre como 
minimizar o risco de eventos 
adversos 

   

3: Como gerir os eventos 
adversos 

   

ETAPA 8 
1: Obter materiais e prescrições    
2: Médico de clínica geral (MCG) 
e envolvimento e cuidados de 
emergência 

   

3: Contrato/Consentimento    
ETAPA 9 
1: Monitorizar a aprendizagem    
2: Motivar o doente e cuidador    
3: Avaliar o nível de conquistas 
do doente e cuidador 

   

4: Permitir que o doente e 
cuidador participem na 
terapêutica domiciliar 

   

5: Medir a eficácia da formação    
 

3. Documento de avaliação de competências para terapêutica SCIG 
domiciliar  

 

Objetivo Data 
Pessoa que 
realiza a 
avaliação 

Pessoa 
avaliada 

ETAPA 1 
1: Lógica para tratamento de 
SCIG 

   

2: Técnica assética    
3: Identificação do equipamento    
4: Prevenção de eventos 
adversos 

   

ETAPA 2 
1: Manter registos    
2: Armazenamento do produto    
3: Preparação para 
administração do medicamento 

   

4: Preparação do conjunto de 
infusão 

   

5: Problemas potenciais    
ETAPA 3 
1: Bons conhecimentos da 
administração do medicamento 

   

2: Cálculo de mL por hora    
ETAPA 4 
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1: Seleção da zona para SCIG    
2: Lidar com problemas 
potenciais 

   

ETAPA 5 
1: Remoção segura da agulha 
tipo borboleta 

   

2: Eliminação segura do 
equipamento 

   

ETAPA 6 
1: Utilização segura da seringa    
2: Manutenção da seringa    
ETAPA 7 
1: Motivo para a amostra de 
sangue 

   

2: Amostra de sangue    
3: Preencher os formulários 
necessários, rotular e publicar a 
amostra 

   

ETAPA 8 
1: Possíveis reações à SCIG    
2: Conhecimento sobre como 
reduzir os riscos de eventos 
adversos 

   

3: Como gerir os eventos 
adversos 

   

ETAPA 9 
1: Possível envolvimento do 
médico de clínica geral (MCG) 

   

2. Cuidados de emergência    
3: Contrato/consentimento    
ETAPA 10 
1: Monitorize a aprendizagem    
2: Motive o doente e cuidador    
3: Analise o nível de conquistas 
do doente e cuidador 

   

4: Permita que o doente e 
cuidador participe na 
terapêutica domiciliar 

   

5: Avalie a eficácia da formação    
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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) 

  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 

Calafrios  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 

Cefaleias 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  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 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 

Urticária 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 

 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 

Náuseas/Vómitos 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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 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 

Dores nas costas  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 

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

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 



Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina 

 102 

 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. 



Diretriz de enfermagem europeia para administração de imunoglobulina 

 103 

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 

Anafilaxia não mediada por IgE ou anafilaxia (muito 
rara) 
 

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

Calafrios 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 

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

Urticária 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 

Náuseas/Vómitos 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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 A próxima infusão terá lugar no seu centro de infusão 

Dores nas costas 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 

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

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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6. Resolução de problemas 
Para evitar problemas durante a infusão, é muito importante inspecionar cuidadosamente a zona antes de inserir agulhas. Procure 
nódulos no tecido subcutâneo, edemas (SCIG), hematomas, veias fibrosas (IVIG) ou pele irritada/erupção cutânea. Consulte também as 
tabelas sobre gestão de eventos adversos (Anexo 4 e 5). 
Na tabela seguinte, é usado o seguinte formato: “o que verificar: como agir”. 
 
Na terapêutica SCIG, a maioria dos problemas locais após as primeiras 8-10 infusões é causada pela utilização de agulhas demasiado 
curtas. 

Problema IVIG SCIG fSCIG 
Local vazante 
 
 

 Agulha: posição correta 
 Ligações: apertar 
 Fixação: fixar penso/fita 

adesiva/ligadura 
 Integridade do 

equipamento 
 

 Agulha: posição, comprimento, diâmetro 
corretos 

 Ligações: apertar 
 Fixação: fixar penso/fita adesiva/ligadura 
 Volume: diminuir por local 
 Taxa de infusão: abrandar 
 Integridade do equipamento 

 Agulha: posição, comprimento e 
diâmetro corretos 

 Ligações: apertar 
 Fixação: fixar penso/fita 

adesiva/ligadura 
 Volume: diminuir por local 
 Taxa de infusão: abrandar  
 Integridade do equipamento 

Desconforto/dor no 
local de infusão 

 Agulha: posição correta 
 Fixação: fixar penso/fita 

adesiva/ligadura 
 Extravasamento: 

começar novamente 
 

 Agulha: inserção de agulha seca. Agulha 
demasiado curta ou demasiado longa? 
Movimento da agulha? Alterar o tipo, marca 
e/ou comprimento da agulha 

 Fixação: fixar penso/fita adesiva/ligadura 
Se não conseguir resolver o problema, 
remova a agulha e comece novamente com 
uma nova agulha/novo local. 

 Agulha: inserção de agulha seca. 
Agulha demasiado curta ou 
demasiado longa? Movimento da 
agulha? Alterar o tipo, marca 
e/ou comprimento da agulha 

 Fixação: fixar penso/fita 
adesiva/ligadura 

 Volume: diminuir por local 

Sangue no local de 
infusão ou na linha, 
antes de iniciar a 
infusão 

 Isto é normal, está na 
posição correta 

 Sangue somente no local (não na linha): 
proceda com a infusão 

 Sangue na linha: remova a agulha e comece 
novamente com uma nova agulha, num novo 
local. Em caso de linhas em diversos locais, 

 Hemorragia (mesmo em 
pequenas quantidades) no local 
de punção ou na linha: remover a 
agulha e começar novamente 
com uma nova agulha num novo 
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poderá fixar o local, com sangue na linha, e 
fazer a infusão através dos restantes locais, 
caso considere que a alteração de volume 
por local não será um problema 

local (poderá haver o risco de 
hematoma grave devido a 
hialuronidase) 

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

 Agulha: posição correta 
 Ligações: apertar 
 Fixação: fixar penso/fita 

adesiva/ligadura 
 Integridade do 

equipamento: substituir, 
se necessário 

 Alergias a produtos 
usados: alterar 
equipamento, podem 
administrar-se anti-
histamínicos, informar 
um médico 

 Local de infusão: informar o doente que são 
esperadas reações locais após as primeiras 
8-10 infusões e, normalmente, são resolvidas 
entre 12 a 72 horas 

 Volume: diminuir por local 
 Taxa de infusão: abrandar  

 Local de infusão: informar o 
doente que são esperadas 
reações locais e, normalmente, 
são resolvidas entre 12 a 72 
horas 

 Volume: diminuir por local 
 Taxa de infusão: abrandar 
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7. Níveis de evidência na literatura clínica e médica  
 

NÍVEIS DE EVIDÊNCIA (1) 

Terapêutica/Prevenção/Etiologia/Dano 

1a 
Análises sistemáticas (com homogeneidade) de ensaios controlados 
aleatorizados 

1b 
Ensaios controlados aleatorizados individuais (com intervalo de confiança 
reduzido) 

1c Todos ou nenhum dos ensaios controlados aleatorizados 

2a Análises sistemáticas (com homogeneidade) de estudos de coorte 

2b 
Estudo de coorte individual (incluindo ensaios controlados aleatorizados 
de fraca qualidade; ex: < 80% de monitorização) 

2c Investigação de “resultados”; estudos ecológicos 

3a Análises sistemáticas (com homogeneidade) de estudos de caso-controlo 

3b Estudo de caso-controlo individual 

4 Séries de casos (e coorte de fraca qualidade e estudos de caso-controlo) 

5 A opinião de especialistas sem avaliação crítica explícita, ou com base na 
fisiologia, investigação principal ou “primeiros princípios” 

 
 
1 Burns, P.B., Rohrich, R.J. & Chung, K.C. (2011) The levels of evidence and 

their role in evidence-based medicine. Plast Reconstr Surg, 128(1), 305-10. 
 


