RECOMENDAÇÕES GERAIS
PARA MINIMIZAR ALGUNS
DOS EFEITOS ADVERSOS
O doente a tomar corticosteroides deve
manter um estilo de vida saudável,
em particular ter uma alimentação
diversificada e equilibrada,
aumentando a ingestão de produtos
ricos em cálcio, tais como os lacticínios
e vegetais.
Deve ainda praticar exercício físico
regular e evitar o consumo de álcool
e de tabaco.
Em caso de dúvida pergunte sempre
ao seu médico assistente.
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O QUE SÃO OS
CORTICOSTERÓIDES

PRECAUÇÕES

Os corticosteróides (ou corticoides) são
medicamentos que reduzem a inflamação
e, por isso, são utilizados no tratamento de
doenças reumáticas.

Se utilizados de acordo com as indicações
do médico, os corticosteróides são
medicamentos seguros, podendo, no
entanto, provocar alguns efeitos adversos,
normalmente dependentes da dose
utilizada.

Pertencem à classe dos anti-inflamatórios
e imunossupressores. São utilizados em
doses variáveis, baixas, moderadas ou mais
elevadas de acordo com a situação clínica.

Quando utilizados por períodos superiores
a duas semanas, não devem ser suspensos
de forma abrupta ou sem vigilância
médica.

INDICAÇÕES DOS
CORTICOSTERÓIDES
Os corticosteróides são utilizados num
vasto leque de doenças reumáticas como
a artrite reumatóide, a artrite psoriática,
a polimialgia reumática, outros tipos
de artrite, outras doenças do tecido
conjuntivo (como o lúpus, as miosites e
as vasculites) e noutras doenças como
a sarcoidose, uveíte, psoríase, eritema
nodoso e doença inflamatória intestinal.
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Se estão a ser utilizadas doses mais
elevadas, no momento de atualizar o
plano de vacinação, o médico deve ser
sempre consultado.

COMO TOMAR OS
CORTICOSTERÓIDES?

EFEITOS SECUNDÁRIOS
DOS CORTICOSTERÓIDES
A maioria dos efeitos adversos dependem da dose
administrada e da duração do tratamento.
Os efeitos secundários mais frequentes são o aumento
do peso, aumento dos níveis de açúcar no sangue,
aumento da tensão arterial, irritabilidade, fragilidade
cutânea, fraqueza muscular e osteoporose.
Os corticóides podem mascarar alguns dos sinais
de infeção e aumentar o risco de infeções.

MONITORIZAÇÃO
É importante a monitorização
do açúcar no sangue (glicémia), da
tensão arterial e de sinais de infeção.

A dose de corticosteróides depende do
tipo de doença e da sua gravidade, de
cada doente e do seu peso, e de outras
doenças associadas.
Normalmente a toma é matinal, mas
quando tomado em doses mais elevadas,
a dose total pode ser dividida em duas
tomas.
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