OUTRAS QUESTÕES:
É SEGURO TOMAR NA GRAVIDEZ?
Sim, é seguro o seu uso na gravidez e no
período de amamentação. Inclusivamente,
deve ser mantido durante a gravidez
dado que a sua suspensão associa-se a
um risco aumentado de agravamento do
lúpus e de complicações para a mãe ou
para o seu bebé.
PODERÃO SER ADMINISTRADAS VACINAS?
Sim, a vacinação é segura. Para além
de que a hidroxicloroquina não parece
comprometer a resposta imunológica à
vacinação.
EM CASO DE NECESSIDADE
DE UM TRATAMENTO CIRÚRGICO,
A HIDROXICLOROQUINA DEVERÁ
SER SUSPENSA?
Não, o fármaco pode ser mantido
no período peri-operatório.
ONDE DEVO GUARDAR O MEDICAMENTO?
Evite locais com elevada humidade.
Mantenha-o em local seco,
à temperatura ambiente.
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O QUE É A
HIDROXICLOROQUINA?
É um antimalárico que também pode ser utilizado
como um fármaco antirreumático de ação retardada,
com efeito modulador no sistema imunitário.

QUAIS SÃO AS INDICAÇÕES
PARA O SEU USO?
A hidroxicloroquina pode ser utilizada para tratamento
de algumas doenças reumáticas tais como:
• Lúpus eritematoso sistémico
• Síndrome de Sjögren

QUAIS OS POSSÍVEIS
EFEITOS SECUNDÁRIOS?
A hidroxicloroquina é considerado um fármaco seguro
e bem tolerado. Os eventos adversos mais comuns
relacionam-se com:
TRATO GASTROINTESTINAL
náuseas, vómitos ou diarreia
PELE
reação cutânea alérgica, prurido,
hiperpigmentação ou agravamento
de lesões de psoríase cutânea
SISTEMA NERVOSO CENTRAL
cefaleias ou tonturas, que podem resolver
espontaneamente em algumas semanas.

• Artrite reumatóide
• Outras doenças indiferenciadas do tecido conjuntivo

COMO DEVO TOMAR?
• A administração é por via oral
• A dose recomendada varia entre 200 e 400mg/dia
• Aconselha-se a toma do comprimido à refeição
ou com um copo de leite

EXISTEM INTERAÇÕES?
• O tabaco altera o metabolismo da
hidroxicloroquina, podendo diminuir a sua
eficácia.
• Os antiácidos podem levar a uma diminuição
da absorção da hidroxicloroquina. A toma
dos dois medicamentos deve ser espaçada
por um intervalo de pelo menos 4 horas.
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Os efeitos laterais graves são raros, tais como as
alterações da visão por toxicidade da retina, que
podem ser irreversíveis e evoluir mesmo após suspensão
do fármaco.
TOXICIDADE RETINIANA
É raro acontecer nos primeiros 5 anos de
utilização do fármaco, estimando-se uma
prevalência de cerca de 7,5% em doentes
sob tratamento durante longo período de
tempo. O risco pode ser maior se existirem
alguns fatores de risco como:
•
•
•
•

utilização de doses superiores
às recomendadas
existência de doença renal crónica
utilização simultânea de tamoxifeno
existência de doença ocular prévia
(particularmente maculopatia)

A ocorrência de alterações hepáticas, renais,
neuropatia, miopatia ou cardiotoxicidade é muito rara.

A MELHORIA CLÍNICA
COM INÍCIO DO FÁRMACO
É IMEDIATA?
Não, pode requerer várias semanas para exercer
os seus efeitos terapêuticos, pelo que a avaliação
da eficácia deve esperar pelo menos 3 meses.
Antes de iniciar o medicamento avise o seu médico
se tiver:
• História de alergia a hidroxicloroquina
• Psoríase
• Porfiria
• Favismo (deficiência na Glucose-6-Fosfato
Desidrogenase)

QUAL É A MONITORIZAÇÃO
NECESSÁRIA?
Está recomendado um rastreio oftalmológico adequado
em consulta de oftalmologia (avaliação da acuidade
visual, campimetria visual, tomografia de coerência
ótica e autofluorescência de fundo) de forma a detetar
precocemente sinais de toxicidade retiniana numa fase
pré-sintomática, ou reduzir o risco de progressão.
Deverá ser realizado rastreio oftalmológico:
Numa fase inicial
• Até aos primeiros 12 meses após o início do fármaco
E mais tarde
• Anualmente, após 5 anos de utilização do fármaco
ou;
• Anualmente, se existirem fatores de risco para
toxicidade retiniana.
Por norma, não é necessário realizar análises clínicas
regulares para monitorização da terapêutica.
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