Informativo aos Pacientes em Uso de Natalizumabe:
O Centro de Investigação em Esclerose Múltipla de Minas Gerais (CIEM UFMG), em razão da
pandemia por coronavírus (COVID-19), vem prestar orientações a seus pacientes em uso de
Natalizumabe.
Considerando
1. O compromisso com a melhor assistência a seus pacientes;
2. A situação atual do CIEM, em que se encontram suspensas suas atividades assistenciais
de caráter eletivo, por tempo indeterminado, por determinação da Reitoria da UFMG;
3. A falta atual de profissionais de enfermagem do CIEM, responsáveis pela administração do
Natalizumabe;
4. A necessidade de distanciamento social em decorrência da pandemia por coronavírus;
O CIEM oferece as seguintes orientações a seus pacientes em uso de natalizumabe:
1. Pacientes que possuem planos de saúde, convênios de saúde, ou outros meios para
a realização da infusão do natalizumabe:
1.1. Realizar a infusão do medicamento em outro Centro de Infusão externo ao Hospital
São Geraldo, ou em hospital de sua cidade.
1.1.1.Os pacientes devem entrar em contato com estes locais para agendar a infusão
do natalizumabe.
2. Pacientes que não possuem planos de saúde, convênios de saúde e sem recursos
para a realização da infusão do natalizumabe em outros hospitais ou centros de
infusão:
2.1. Favor contatar o Programa BIA (Laboratório Biogen) para solicitação de
voucher para infusão em centros conveniados com o programa, através do
telefone 0800 242 0000, de segunda à sexta-feira, de 9h às 19h, ou pelo e-mail
bia@biogen.com
3. Ao receber informação do pacientes sobre a data de infusão, o CIEM lhe enviará um
Relatório Médico e a Prescrição do natalizumabe para que sejam apresentados ao Centro
de Infusão.

4. Orientações gerais
4.1. Em caso de necessidade o médico que irá realizar a infusão de natalizumabe poderá
entrar em contato com o CIEM pelo telefone (31) 33079994 ou pelo e-mail
ciem.atendimento@gmail.com
4.2. Ao comparecer a hospitais ou centros de infusão para a infusão do natalizumabe os
pacientes obedecer rigorosamente as medidas gerais de prevenção da COVID-19, tais
como: lavar regularmente e cuidadosamente as mãos com água e sabão (na ausência
do mesmo realizar a higienização com álcool gel 70%), evitar tocar olhos, nariz e boca
com mãos não lavadas, manter distância de 2 metros entre as pessoas e permanecer
de máscara no local.
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