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Ofício 003/2021 AD/ABMFR

Gravataí, 26 de abril de 2021.

Nota de consideração do uso terapêutico de Toxina Botulínica
associado a vacinação contra COVID-19
A Associação Brasileira de Medicina Física e Reabilitação comprometida com
o desenvolvimento científico das ações de seus membros, após demanda sobre
informações sobre procedimentos com produtos biológicos durante a pandemia e a
vacinação contra a COVID-19, realiza esta nota de esclarecimento.
Atualmente não há nenhum estudo ou guia especificamente avaliando o uso
das diferentes formulações da Toxina botulínica em uso no Brasil com o uso das
diferentes vacinas contra a COVID-19 disponíveis para uso mundial.
Assim o consentimento para a aplicação deve ser compartilhado com os
pacientes a partir das necessidades específicas definidas com a equipe médica e de
saúde, sempre considerando a vacinação como fator atual importante em termos de
saúde pública.
Nesta nota então devemos considerar:
- Discutir amplamente e com clareza com os pacientes que as interações entre a
vacinação e o uso de toxina botulínico são desconhecidas e devem continuar assim
por um grande período,
- Reconhecer que número importante dos pacientes com necessidade de uso
terapêutico da toxina botulínica são idosos e tem comorbidades que colocam o uso
próximo das preparações,
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- Lembrar que tanto o uso terapêutico da toxina botulínica quanto a vacinação
compartilham de efeitos colaterais semelhantes, sendo fundamental a pesquisa e a
orientação dos pacientes sobre eles (febre baixa, fadiga, dor muscular, etc.)
- Recomenda-se evitar a aplicação eletiva da toxina botulínica no intervalo de 15
dias antes e depois da vacinação para se evitar alteração da resposta imune ou
respostas imunes cruzadas.
Observação: O conteúdo da nota é baseado em opinião da ABMFR podendo ser atualizado
a qualquer momento conforme novas informações obtidas.
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Atenciosamente,

SEDE ADMINISTRATIVA: Rua Brasília, 560 Bairro: Parque dos Anjos
Cidade: Gravataí RS CEP: 94190-290
Telefone: (51) 99194-0018 email: secretaria@abmfr.com.br
CNPJ: 47.828.017/0001-03

