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O que é imunotolerância?

A imunotolerância é o nome que se dá ao tratamento 
que é realizado para pacientes com hemofilia A 
congênita que desenvolveram inibidores contra o 
fator VIII infundido. A imunotolerância consiste na 
infusão de fator VIII várias vezes (de 3 a 7 dias) por 
semana por tempo prolongado, com a finalidade de 
erradicar o inibidor. A cura pode ocorrer em até 80% 
dos pacientes tratados.
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O que é inibidor?

Os inibidores são anticorpos que são produzidos pelo 
paciente com hemofilia contra o fator VIII infundido. 
É uma complicação da hemofilia e pode acontecer 
em até 30% dos pacientes com hemofilia A, sendo 
mais freqüente em pacientes com hemofilia A grave. 
Os pacientes que desenvolvem inibidor passam a 
não responder bem a infusão de fator VIII e podem 
ter piora dos sangramentos. Em alguns casos, as 
hemorragias não melhoram com a infusão de 
fator VIII e o paciente precisa usar concentrado de 
complexo protrombínico parcialmente ativado e/
ou fator VII ativado recombinante para tratá-las.
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Quem pode participar da 
imunotolerância?

Poderão participar da imunotolerância os pacientes 
com hemofilia A que apresentam inibidor 
persistente por mais de 6 meses e que necessitam 
usar concentrado de complexo protrombínico 
parcialmente ativado e/ou fator VII ativado 
recombinante para tratar as hemorragias. A inclusão 
dos pacientes será feita por uma equipe médica.
Assim como para a aplicação da dose domiciliar, 
haverá necessidade de avaliação favorável da 
equipe multidisciplinar do Centro Tratador de 
Hemofilia (composta pelo menos por médico e 
enfermeira). Ainda, será necessário treinamento 
para infusão do concentrado de fator de 
coagulação que pode ser infundido em casa (em 
veia periférica ou por cateter venoso central).
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Como será feito o 
acompanhamento do tratamento?

O paciente deverá ser avaliado periodicamente 
pelo médico até a suspensão da imunotolerância 
(que pode durar até aproximadamente 3 anos). 
Durante o tratamento de imunotolerância, o 
teste de dosagem do inibidor será realizado com 
freqüência no centro tratador, de acordo com 
orientação médica. As consultas e orientações 
devem ser rigorosamente seguidas pelo paciente.
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A cada visita médica, o paciente deverá trazer a 
ficha de uso do fator de coagulação devidamente 
preenchida com todas as informações solicitadas. 
Caso o tratamento seja realizado na casa do 
paciente, ele deverá retornar ao centro os 
frascos vazios dos concentrados de fator, assim 
como equipo, agulhas e seringas usadas.
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Quais são as possibilidades de 
resultados do tratamento?

O tratamento pode ter sucesso total, parcial ou não 
ter sucesso. Não existe como prever com certeza se o 
tratamento de imunotolerância terá ou não sucesso. 
O tempo máximo de duração da imunotolerância será 
de aproximadamente 33 meses. Se o paciente não tiver 
resposta neste período, o tratamento será suspenso.
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O que deve ser feito para o bom 
andamento do tratamento?

Para que o tratamento seja bem sucedido, 
a imunotolerância não pode ser suspensa de 
forma alguma, sem a recomendação médica. 
O paciente e seus familiares devem seguir 
rigorosamente todas as orientações dadas por 
seu médico e equipe multiprofissional.
É essencial a participação e envolvimento do 
paciente e de sua família. Em caso de qualquer 
dúvida deve-se contatar o centro de hemofilia.
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Quais são os riscos da 
imunotolerância para o paciente?

Os riscos estão relacionados à possibilidade de maior 
freqüência de hemorragias nas primeiras semanas 
de tratamento. Ainda, devido à freqüência de 
infusões, o paciente pode necessitar da instalação 
de cateter venoso central caso o acesso de veias 
periféricas fique dificultado. Por último, existe o risco 
de infecções por agentes transmitidos pelo sangue 
caso o paciente esteja sendo tratado com fator de 
origem plasmática, embora atualmente este risco seja 
desprezível para os agentes infecciosos conhecidos.
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