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CUIDADOS GERAIS

Se os seus sintomas ou problemas de 
saúde não melhorarem ou piorarem, 
contacte o seu médico. 

Não partilhe os seus medicamentos com 
outras pessoas e não tome medicamentos 
prescritos para outra pessoa. 

Ande sempre com uma lista atualizada  
de todos os seus medicamentos 
(prescritos pelo seu médico, produtos 
naturais, vitaminas). Dê essa lista ao seu 
médico. 

Converse com o seu médico antes de 
iniciar qualquer novo medicamento, 
produtos naturais ou vitaminas. 
Se tiver alguma dúvida sobre este 
medicamento, fale com o seu médico, 
enfermeiro, farmacêutico ou outro 
profissional de saúde.

PARA QUE SERVE
ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento é usado para tratar  
a Artrite Reumatóide e Artrite Psoriática, 
condições nas quais o sistema de defesa 
do corpo (sistema imunológico) falha 
em reconhecer os tecidos saudáveis em 
redor das articulações, atacando-os. 

A leflunomida permite reduzir o dano 
articular, a dor e o inchaço ajudando-o  
a mover-se melhor. 

Funciona enfraquecendo o sistema 
imunológico e a inflamação das 
articulações.

COMO TOMAR

Tome este medicamento por via oral com 
ou sem alimentos, geralmente uma vez 
por dia ou conforme indicado pelo seu 
médico. 

• Para obter o máximo benefício, não falhe doses. 

• Continue a tomar este medicamento como lhe foi 
prescrito pelo seu médico, mesmo que já se sinta 
bem. 

• Não tome 2 doses ao mesmo tempo ou doses extra.

• Se se esquecer de tomar uma dose, tome-a assim 
que se lembrar. Caso já esteja perto da hora da dose 
seguinte, ignore a dose esquecida e retome o seu 
esquema posológico habitual. Não duplique a dose 
para recuperar o atraso.

Se acha que houve uma sobredosagem, 
ligue para o 112 ou procure assistência 
médica imediatamente. Esteja preparado 
para contar ou mostrar o que foi tomado, 
em que dose e quando aconteceu.
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COMO ARMAZENAR  
ESTE MEDICAMENTO?

GRAVIDEZ  
E AMAMENTAÇÃO

O QUE PRECISO  
DE SABER ENQUANTO 
ESTOU SOB EFEITO  
DESTE MEDICAMENTO? 

Informe todos os profissionais de saúde  
de que toma este medicamento. Isso 
inclui os seus médicos, enfermeiros, 
farmacêuticos e dentistas. 

Durante a toma de leflunomida podem 
ocorrer diarreia, náuseas e tonturas.  
Se algum destes efeitos piorar ou persistir, 
informe o seu médico ou farmacêutico 
imediatamente. 

Lembre-se de que o seu médico prescreveu 
este medicamento porque considerou  
que o benefício para si é maior do que  
o risco de efeitos secundários. A maioria  
das pessoas que usam este medicamento 
não têm efeitos secundários graves.  
Este medicamento pode elevar a tensão 
arterial. 

Verifique a sua tensão arterial regularmente 
e informe o seu médico se os resultados 
forem altos. Fale com o seu médico antes 
de tomar qualquer vacina enquanto estiver 
a tomar este medicamento e depois de 
parar de o tomar. 

Este medicamento pode diminuir sua 
capacidade de combater infeções. Isso 
pode torná-lo mais propenso a contrair 
uma infeção grave (raramente fatal). 

Obtenha ajuda médica imediatamente se 
tiver quaisquer sinais de infeção (tais como 
dor de garganta que não desaparece, 
febre, inchaço dos gânglios linfáticos, 
arrepios). Lave as mãos com frequência. 
Fique longe de pessoas com gripe  
ou com qualquer outro tipo de infeção.

ESTE MEDICAMENTO NÃO DEVE SER USADO DURANTE 
A GRAVIDEZ. PODE PREJUDICAR O FETO. 

Antes de iniciar este medicamento, as mulheres em 
idade fértil devem ter um teste de gravidez negativo. 

Deve usar formas eficazes de controlo da natalidade 
(por exemplo, preservativos e pílulas anticoncecionais) 
durante e até 2 anos após o final do tratamento. 

Qualquer atraso no início do período menstrual ou 
qualquer outra razão que levante a suspeita de uma 
gravidez deve ser comunicado imediatamente ao seu 
médico, para que se efetuem testes de gravidez. 

Se estes testes forem positivos, o médico e a doente 
devem discutir o risco para a gravidez. A leflunomida 
é excretada pelo leite materno. Por esse motivo, as 
mulheres que estejam a amamentar não devem ser 
tratadas com leflunomida. 

• Armazene em temperatura ambiente. 

• Proteja da luz. 

• Guarde em local seco. 

• Não armazene na casa de banho. 

• Mantenha o medicamento num local seguro, fora  
do alcance de crianças e de animais de estimação. 

• Entregue na sua farmácia os medicamentos não 
utilizados ou que expiraram o prazo de validade. 

O QUE PRECISO  
DIZER AO MEU MÉDICO 
ANTES DE INICIAR  
ESTE MEDICAMENTO? 

• Se tem alergia à leflunomida ou a qualquer outra parte 
deste medicamento. 

• Se é alérgico a algum medicamento, alimento ou outras 
substâncias. 

• Se tiver algum dos seguintes problemas de saúde:

 •  Doença da medula óssea

 •  Contagens baixas de células sanguíneas

 •  Uma infeção

Se estiver a tomar varfarina, fale com o seu médico. 
Pode precisar de um controlo mais apertado  
do seu INR.

Este medicamento permanecerá no seu 
corpo por algum tempo depois de parar 
de o tomar. Em algumas situações o seu 
médico pode dar-lhe outros medicamentos 
para eliminar este medicamento mais 
rapidamente. 

UMA REAÇÃO ALÉRGICA MUITO GRAVE  
A ESTE MEDICAMENTO É RARA. No entanto, 
procure ajuda médica imediatamente se 
notar quaisquer sintomas de uma reação 
alérgica grave, incluindo: erupção cutânea, 
comichão / inchaço (especialmente da 
face, língua, garganta), tonturas graves  
ou dificuldade em respirar. 

Este medicamento pode diminuir a 
capacidade de a medula óssea produzir 
células sanguíneas das quais o seu corpo 
necessita. Isso pode levar a problemas ou 
infeções muito graves e, por vezes, fatais. 

INFORME IMEDIATAMENTE O SEU MÉDICO SE TIVER 
SINAIS DE INFEÇÃO TAIS COMO: 

• febre
• arrepios
• dores de garganta, de ouvidos ou sinusite
• tosse
• mais expetoração ou alteração na cor da expetoração
• dor ao urinar
• feridas na boca
• uma ferida que não cicatriza, hematomas ou hemorragias
• se se sentir muito cansado ou fraco
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