
Tenha este cartão sempre consigo 
enquanto estiver a tomar este 
medicamento. Mostre o cartão a todos 
os profissionais de saúde envolvidos 
nos seus cuidados ou tratamentos, por 
exemplo um farmacêutico ou um médico 
nas urgências. 

Cartão de Alerta 
para o Doente 

 

 

 
 

 

Este cartão contém informações 
importantes de segurança para os 
doentes. Leia o folheto informativo 
para mais informações. 

 
 
       

Nome: 

N.º de telefone do médico: 

Data em que iniciou Jyseleca: 

 
 

Este medicamento está sujeito a 
monitorização adicional. Isto irá 
permitir a rápida identificação de 
nova informação de segurança. 
Poderá ajudar, comunicando 
quaisquer efeitos indesejáveis que 
tenha. Ao comunicar efeitos 
indesejáveis, estará a ajudar a 
fornecer mais informações sobre a 
segurança deste medicamento. 
Consulte o folheto informativo 
para saber como comunicar efeitos 
indesejáveis. 
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Infeções graves e oportunistas 
• Este medicamento pode agravar uma 

infeção existente ou aumentar a 
probabilidade de desenvolver uma 
nova infeção. Fale, imediatamente, com 
o seu médico se ficar doente ou notar 
sinais de infeção grave ou oportunista, 
tais como: 

• Febre ou arrepios, falta de ar, 
tosse, sentir-se mais cansado/a 
do que o habitual — podem ser 
sinais de pneumonia 

• Febre, transpiração excessiva, 
perda de peso ou tosse que não 
desaparece — podem ser sinais de 
tuberculose (TB) 

• Erupção cutânea dolorosa com 
bolhas — podem ser sinais de 
zona (herpes zóster) 

• Antes de começar a tomar este 
medicamento, pergunte ao seu médico 
se deve fazer o teste da TB, incluindo 
avaliação de infeção latente 

• Informe o seu médico se esteve 
recentemente em contacto com alguém 
que tenha TB 

Coágulos de sangue nas veias 
das pernas ou dos pulmões 
• Informe, imediatamente, o seu médico se 

tiver sintomas de coágulos de sangue nas 
pernas ou nos pulmões, tais como uma 
perna inchada dolorosa, dor no peito ou 
falta de ar 

Colesterol 
O colesterol elevado é um importante 
fator de risco de doença cardíaca. 
Enquanto estiver a tomar este 
medicamento, o seu médico irá 
monitorizar os seus valores de colesterol.  

Vacinas 
• Não deve tomar algumas vacinas (vivas) 

enquanto estiver a tomar este 
medicamento 

• Fale com o seu médico ou farmacêutico 
sobre as vacinas, antes de começar a 
tomar este medicamento. Eles poderão 
querer certificar-se de que tem as suas 
vacinas em dia 

Gravidez, contraceção e 
amamentação 
Este medicamento não pode ser  
utilizado na gravidez: 
• Utilize um método contracetivo eficaz 

enquanto estiver a tomar este 
medicamento e durante 1 semana, 
depois de tomar a última dose 

• Se pretender engravidar, fale com o seu 
médico antes de iniciar o tratamento 

Não amamente enquanto estiver a 
tomar este medicamento. 

Efeito na fertilidade masculina 
É possível que este medicamento possa 
diminuir a contagem de espermatozoides e 
que possa diminuir a sua fertilidade 
(diminuir a sua capacidade para ter filhos) 
ou causar infertilidade (incapacidade para 
ter filhos). O efeito na capacidade 
reprodutiva, bem como a reversibilidade 
de quaisquer potenciais efeitos, são 
desconhecidos.  Fale com o seu médico 
caso tenha dúvidas ou preocupações sobre 
isto. 
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