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Injeção de Secuquinumabe
pronunciado como (sek'' ue kin' ue mab)

por que este medicamento é prescrito?

A injeção de secuquinumabe é usada para tratar a psoríase em placas moderada a grave (uma doença de pele na qual manchas 

vermelhas e escamosas se formam em algumas áreas do corpo) em adultos cuja psoríase é muito grave para ser tratada apenas 

com medicamentos tópicos. Também é usado em adultos para tratar a artrite psoriática (uma condição que causa dor e inchaço 

nas articulações e escamas na pele). A injeção de secuquinumabe é usada em adultos para tratar a espondilite anquilosante (uma 

condição na qual o corpo ataca as articulações da coluna e outras áreas, causando dor, inchaço e danos nas articulações). 

Também é utilizado em adultos para tratar a espondiloartrite axial não radiográfica ativa (uma condição na qual o corpo ataca as 

articulações da coluna e outras áreas, causando dor e sinais de inchaço, mas sem alterações observadas na radiografia). A injeção 

de secuquinumabe está em uma classe de medicamentos chamados anticorpos monoclonais. Funciona interrompendo a ação de 

certas células do corpo que causam os sintomas da psoríase.

como este medicamento deve ser usado?

A injeção de secuquinumab é fornecida como uma seringa pré-cheia, uma caneta doseadora e como um pó para ser 

misturado com líquido e injetado por via subcutânea (sob a pele). Geralmente é injetado uma vez por semana nas 

primeiras 5 doses e depois uma vez a cada 4 semanas. Para artrite psoriática, espondilite anquilosante e espondiloartrite 

axial, também pode ser injetado uma vez a cada 4 semanas. Siga as instruções no rótulo da receita com cuidado e peça 

ao seu médico ou farmacêutico para explicar qualquer parte que você não entenda. Use a injeção de secuquinumabe 

exatamente como indicado. Não injete mais ou menos ou injete com mais frequência do que o prescrito pelo seu médico.

Você pode receber sua primeira dose subcutânea de injeção de secuquinumabe no consultório do seu médico. Depois 

disso, seu médico pode permitir que você mesmo injete secuquinumabe ou peça a um amigo ou parente que faça as 

injeções. Antes de usar a injeção de secuquinumabe pela primeira vez, leia as informações do fabricante para o paciente 

que acompanha o medicamento. Peça ao seu médico ou farmacêutico para mostrar a você ou à pessoa que irá injetar o 

medicamento como injetá-lo.

Use cada seringa ou caneta doseadora apenas uma vez e injete toda a solução na seringa ou caneta. Descarte as seringas 

e canetas usadas em um recipiente resistente a perfurações. Fale com o seu médico ou farmacêutico sobre como eliminar 

o recipiente resistente a perfurações.
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Se você estiver usando uma seringa pré-cheia ou uma caneta de dosagem que foi refrigerada, coloque a seringa ou caneta 

em uma superfície plana sem remover a tampa da agulha e deixe-a aquecer até a temperatura ambiente por 15-30 minutos 

antes de estar pronto para injetar o medicamento . Não tente aquecer o medicamento aquecendo-o no micro-ondas, 

colocando-o em água quente ou por qualquer outro método. Use a injeção pelo menos 1 hora depois de retirá-la da 

geladeira.

Não agite uma seringa ou caneta doseadora que contenha secuquinumab.

Sempre observe a solução de secuquinumabe antes de injetá-la. Verifique se o prazo de validade não passou e se o líquido 

está límpido e incolor. O líquido não deve conter partículas visíveis. Não use uma seringa ou caneta doseadora se estiver 

rachada ou quebrada, se estiver vencida ou se o líquido estiver turvo ou contiver partículas grandes ou coloridas.

Você pode injetar a injeção de secuquinumabe em qualquer parte da frente das coxas (parte superior da perna), parte 

superior externa dos braços ou abdômen (estômago), exceto o umbigo e a área de 5 centímetros ao redor dele. Para 

reduzir as chances de dor ou vermelhidão, use um local diferente para cada injeção. Não injete em uma área onde a pele 

esteja sensível, machucada, vermelha ou dura ou onde você tenha cicatrizes ou estrias.

O seu médico ou farmacêutico fornecer-lhe-á o folheto informativo do fabricante (Guia de Medicação) quando 

iniciar o tratamento com a injeção de secucinumab. Leia atentamente as informações e pergunte ao seu médico 

ou farmacêutico se tiver alguma dúvida.

outros usos para este medicamento

Este medicamento pode ser prescrito para outros usos; Pergunte ao seu médico ou farmacêutico para mais informações.

Que precauções especiais devo seguir?

Antes de usar a injeção de secuquinumabe,

informe o seu médico e farmacêutico se você é alérgico à injeção de secuquinumabe, qualquer outro medicamento, 
látex ou qualquer um dos ingredientes da injeção de secuquinumabe. Peça ao seu farmacêutico uma lista dos 
ingredientes. Se estiver a utilizar a seringa pré-cheia ou a caneta doseadora, informe o seu médico se você ou a pessoa 
que vai injetar o medicamento é alérgico à borracha ou ao látex.

informe ao seu médico e farmacêutico quais outros medicamentos prescritos e não prescritos, vitaminas, suplementos 
nutricionais e produtos fitoterápicos que você está tomando ou planeja tomar. Certifique-se de mencionar qualquer um dos 
seguintes: anticoagulantes (afinadores do sangue), como a varfarina (Coumadin, Jantoven) e medicamentos que suprimem o 
sistema imunológico, como a ciclosporina (Gengraf, Neoral, Sandimmune). Seu médico pode precisar alterar as doses de seus 
medicamentos ou monitorá-lo cuidadosamente quanto a efeitos colaterais.

informe o seu médico se você tem ou já teve doença de Crohn (uma condição na qual o corpo ataca o 
revestimento do trato digestivo, causando dor, diarréia, perda de peso e febre) ou quaisquer outras condições 
médicas.

informe o seu médico se está grávida, planeia engravidar ou está a amamentar. Se você engravidar enquanto 
estiver usando a injeção de secuquinumabe, ligue para o seu médico.

verifique com seu médico se você precisa receber alguma vacina. É importante tomar todas as vacinas 
apropriadas para sua idade antes de iniciar o tratamento com injeção de secuquinumabe. Não tome 
nenhuma vacina durante o tratamento sem falar com o seu médico.
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você deve saber que a injeção de secuquinumabe pode diminuir sua capacidade de combater infecções por 
bactérias, vírus e fungos e aumentar o risco de você contrair uma infecção grave ou com risco de vida. Informe o 
seu médico se você costuma ter algum tipo de infecção ou se tem ou pensa que pode ter algum tipo de infecção 
agora. Isso inclui infecções menores (como cortes abertos ou feridas), infecções que vêm e vão (como herpes ou 
herpes labial) e infecções crônicas que não desaparecem. Se sentir algum dos seguintes sintomas durante ou 
logo após o tratamento com injeção de secuquinumabe, ligue para o seu médico imediatamente: febre, suores 
ou calafrios, dores musculares, falta de ar, pele quente, vermelha ou dolorosa ou feridas no corpo, diarreia, dor 
de estômago, micção frequente, urgente ou dolorosa ou outros sinais de infecção.

você deve saber que o uso de injeção de secuquinumabe aumenta o risco de desenvolver tuberculose (TB; uma 
infecção pulmonar grave), especialmente se você já estiver infectado com tuberculose, mas não apresentar 
nenhum sintoma da doença. Informe o seu médico se tem ou já teve TB, se viveu num país onde a TB é comum 
ou se esteve perto de alguém com TB. Seu médico fará um teste cutâneo para ver se você tem uma infecção por 
tuberculose inativa. Se necessário, seu médico lhe dará medicação para tratar esta infecção antes de começar a 
usar a injeção de secuquinumabe. Se tiver algum dos seguintes sintomas de TB, ou se desenvolver algum destes 
sintomas durante o tratamento, contacte o seu médico imediatamente: tosse, tosse com sangue ou muco, 
fraqueza ou cansaço, perda de peso, perda de apetite, arrepios, febre , ou suores noturnos.

Que instruções dietéticas especiais devo seguir?

A menos que seu médico lhe diga o contrário, continue sua dieta normal.

o que devo fazer se me esquecer de uma dose?

Ligue para o seu médico para perguntar o que fazer se você perder uma dose de injeção de secuquinumabe. Não use uma dose dupla 

para compensar uma perdida.

Quais efeitos colaterais esse medicamento pode causar?

A injeção de secuquinumabe pode causar efeitos colaterais. Informe o seu médico se algum 
destes sintomas for grave ou não desaparecer:

nariz escorrendo, entupido, espirros

dor de garganta

coceira

Alguns efeitos secundários podem ser graves. Se sentir algum destes sintomas ou os listados na 
secção PRECAUÇÕES ESPECIAIS, contacte o seu médico imediatamente ou obtenha tratamento 
médico de emergência:

irritação na pele

urticária

dificuldade em respirar ou engolir

sentindo tonto

inchaço dos olhos, rosto, lábios, língua, garganta

aperto no peito
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rouquidão

A injeção de secuquinumabe pode causar outros efeitos colaterais. Ligue para o seu médico se tiver algum problema incomum 

ao receber este medicamento.

Se você sentir um efeito colateral grave, você ou seu médico podem enviar um relatório on-line ao programa 

MedWatch Adverse Event Reporting da Food and Drug Administration (FDA)

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) ou por telefone (1-800-332-1088).

o que devo saber sobre armazenamento e descarte deste medicamento?

Mantenha este medicamento no recipiente em que veio, bem fechado e fora do alcance das crianças. Armazene a 

injeção de secuquinumabe na geladeira, mas não congele. Mantenha os frascos, seringa pré-cheia e canetas doseadoras 

em suas embalagens originais para protegê-los da luz.

É importante manter todos os medicamentos fora da vista e do alcance das crianças, pois muitos recipientes (como guarda-

chuvas semanais e aqueles para colírios, cremes, adesivos e inaladores) não são resistentes a crianças e crianças pequenas 

podem abri-los facilmente. Para proteger as crianças pequenas de envenenamento, sempre feche as tampas de segurança e 

coloque imediatamente o medicamento em um local seguro – um que seja alto e longe e fora de sua vista e alcance.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

Medicamentos desnecessários devem ser descartados de maneira especial para garantir que animais de estimação, crianças e outras 

pessoas não possam consumi-los. No entanto, você não deve jogar este medicamento no vaso sanitário. Em vez disso, a melhor maneira 

de descartar seus medicamentos é por meio de um programa de devolução de medicamentos. Converse com seu farmacêutico ou entre 

em contato com o departamento de lixo/reciclagem local para saber mais sobre os programas de devolução em sua comunidade. Consulte 

o site de Descarte Seguro de Medicamentos da FDA (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) para obter mais informações se você 

não tiver acesso a um programa de devolução.

n caso de emergência/sobredosagem

Em caso de overdose, ligue para a linha de ajuda de controle de envenenamento em 1-800-222-1222. As informações também estão 

disponíveis on-line emhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Se a vítima tiver desmaiado, tiver uma 

convulsão, tiver dificuldade para respirar ou não puder ser acordada, ligue imediatamente para os serviços de emergência no 911.

Quais outras informações devo saber?

Mantenha todas as consultas com o seu médico.

Não deixe ninguém usar sua medicação. Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre o reabastecimento de 

sua receita.

Pergunte ao seu farmacêutico qualquer dúvida que tenha sobre a injeção de secuquinumabe.

É importante que você mantenha uma lista por escrito de todos os medicamentos prescritos e não prescritos (sem receita) que 

você está tomando, bem como quaisquer produtos como vitaminas, minerais ou outros produtos dietéticos.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a615011.html 4/5

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch
http://www.upandaway.org/
http://goo.gl/c4Rm4p
https://www.poisonhelp.org/help


14/04/22, 15h02 Injeção de secuquinumabe: informações sobre medicamentos MedlinePlus

suplementos. Deve trazer esta lista consigo sempre que visitar um médico ou se for internado num hospital. 

Também é uma informação importante para levar com você em caso de emergência.

nomes de rands

Cosentyx®
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