
Orientação aos pacientes imunossuprimidos 
(Reumatologia e Neuroimunologia) 
durante a epidemia de COVID-19
1. Devo comparecer ao atendimento agendado 
(consulta médica, atendimento com outros 
pro�ssionais ou exames)?
A depender do caso, seu atendimento poderá ser realizado de 
maneira não presencial. Entraremos em contato, por SMS ou 
telefone, com instruções sobre como realizar seu 
teleatendimento. Estas informações também estarão à sua 
disposição no site da Rede SARAH – Área do Paciente.

2. Devo procurar a Rede SARAH para realização 
de exames?
Caso você tenha indicação para realização de exames, 
entraremos em contato, por SMS ou telefone, com instruções. 
Estas informações também estarão à sua disposição no site da 
Rede SARAH – área do paciente.

3. Estou em maior risco durante a epidemia?
As informações preliminares sugerem que os pacientes em 
tratamento imunomodulador não estão em risco aumentado da 
forma grave da COVID-19. Porém, é prudente manter a cautela 
durante o período da pandemia. 

4. Devo suspender meu medicamento se eu não estiver 
com sintomas de COVID-19?
Não. A orientação é não interromper os medicamentos, sob 
pena de reativar a doença, exceto em circunstâncias especiais, 
que devem ser discutidas com o médico assistente. 

5. Em caso de dor, que medicamentos posso tomar?
Dê preferência a analgésicos simples como, por exemplo, Dipirona 
ou Paracetamol. Evite aumentar a dose de prednisona ou tomar 
anti-in�amatórios, exceto sob supervisão médica.

6. Em caso de apresentar sintomas de COVID-19, 
o que devo fazer?
O paciente deve solicitar orientação do médico assistente em 
relação a buscar atendimento e a manutenção da medicação de uso 
contínuo. Na presença de sintomas como falta de ar, febre, tosse 
persistente, ou queda abrupta do estado geral, deve procurar 
serviço de emergência. 

7. Eu posso ir trabalhar?
Pacientes imunossuprimidos devem evitar sair de casa. 

8. Posso tomar a vacina da gripe comum (In�uenza)? 
Alguns poucos pacientes neurológicos têm restrição à vacina contra 
a gripe, siga as orientações de seu médico assistente. Aqueles 
pacientes que não têm restrição, independentemente de qual 
medicamento estejam usando, podem e devem tomar a vacina 
contra a In�uenza (gripe comum), que confere proteção a outra 
infecção viral respiratória.

9. Quero entrar em contato com meu médico assistente, 
o que devo fazer?
Utilizar os canais habituais de atendimento da Rede SARAH. 


