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TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDA-
DE

SULFASSALAZINA, MESALAZINA, AZATIOPRINA,
METOTREXATO, CICLOSPORINA, INFLIXIMABE E ADALIMU-
MABE.

Eu,_____________________________________________(no-
me do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre
benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos re-
lacionados ao uso de sulfassalazina, mesalazina, azatioprina, meto-
trexato, ciclosporina, infliximabe ou adalimumabe, indicados para o
tratamento da doença de Crohn.

Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas
foram resolvidas pelo médico ________________________________
(nome do médico que prescreve).

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o
medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melho-
ras:

- remissão dos sintomas se portador de doença ativa;
- prevenção de recorrências se em remissão;
- fechamento de todas as fístulas;
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes

contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso destes
medicamentos:

- não se sabe ao certo os riscos do uso da ciclosporina na
gravidez; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente o mé-
dico;

- risco na gravidez é improvável com o uso de sulfassalazina
e mesalazina; estudos em animais não mostraram anormalidades nos
descendentes, porém não há estudos em humanos;

- há evidências de riscos ao feto com o uso de azatioprina,
mas um benefício potencial pode ser maior do que os riscos.

- efeitos adversos mais comuns da sulfassalazina: dores de
cabeça, reações alérgicas (dores nas juntas, febre, coceira, erupção
cutânea), sensibilidade aumentada aos raios solares, dores abdomi-
nais, náuseas, vômitos, perda de apetite, diarreia; efeitos adversos
mais raros: diminuição do número dos glóbulos brancos no sangue,
parada na produção de sangue pela medula óssea (anemia aplásica),
anemia por destruição aumentada dos glóbulos vermelhos do sangue
(anemia hemolítica), diminuição do número de plaquetas no sangue
(aumento dos riscos de sangramento), piora dos sintomas da retocolite
ulcerativa, problemas no figado, falta de ar associada a tosse e febre
(pneumonite intersticial), dor nas juntas, dificuldade para engolir,
cansaço associado à formação de bolhas e à perda de áreas da pele e
de mucosas (síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica
tóxica) e desenvolvimento de sintomas semelhantes aos do lúpus
eritematoso sistêmico (ou seja, bolhas na pele, dor no peito, mal-estar,
erupções cutâneas, falta de ar e coceira);

- efeitos adversos da mesalazina: dores de cabeça, reações
alérgicas (dores nas juntas, febre, coceira, erupção cutânea), sen-
sibilidade aumentada aos raios solares, queda de cabelo, dores ab-
dominais, náuseas, vômitos, perda de apetite, diarreia, diarreia com
sangue, tonturas, rinite, cansaço ou fraqueza; efeitos adversos mais
raros: hepatite medicamentosa, pancreatite e pericardite;

- efeitos adversos da azatioprina: diminuição das células
brancas, vermelhas e plaquetas do sangue, náuseas, vômitos, diarreia,
dor abdominal, fezes com sangue, problemas no fígado e no pâncreas,
febre, calafrios, diminuição de apetite, vermelhidão de pele, queda de
cabelo, aftas, dores nas juntas, problemas nos olhos, falta de ar,
pressão baixa, problemas nos pulmões, reações de hipersensibilidade
e diminuição das defesas imunológicas do organismo com ocorrência
de infecções. Azatioprina pode causar câncer em animais e pro-
vavelmente tenha o mesmo efeito na espécie humana;

- efeitos adversos do metotrexato: convulsões, confusão
mental, febre, calafrios, sonolência, queda de cabelo, espinhas e fu-
rúnculos, alergias de pele, sensibilidade à luz, alterações da pig-
mentação da pele, formação de bolhas e perda de áreas da pele e de
mucosas (síndrome de Stevens-Johnson e necrólise epidérmica tó-
xica), náuseas, vômitos, perda de apetite, inflamação na boca, úlceras
de trato gastrointestinal, problemas no fígado, diminuição das células
brancas do sangue e das plaquetas, problemas nos rins, problemas nos
pulmões, diminuição das defesas imunológicas do organismo com
ocorrência de infecções;

- efeitos adversos da ciclosporina: problemas nos rins e no
fígado, tremores, aumento da quantidade de pelos no corpo, pressão
alta, crescimento da gengiva, aumento do colesterol e triglicerídios,
formigamentos, dor no peito, batimentos rápidos do coração, con-
vulsões, confusão mental, ansiedade, depressão, fraqueza, dores de
cabeça, unhas e cabelos quebradiços, coceira, espinhas, náuseas, vô-
mitos, perda de apetite, soluços, inflamação na boca, dificuldade para
engolir, sangramentos, inflamação do pâncreas, prisão de ventre, des-
conforto abdominal, diminuição das células brancas do sangue, lin-
foma, calorões, aumento da quantidade de cálcio, magnésio e ácido
úrico no sangue, toxicidade para os músculos, problemas respira-
tórios, sensibilidade aumentada à temperatura e aumento das ma-
mas;

- efeitos adversos do inflixamabe: náuseas, diarreia, dor ab-
dominal, vômito, má digestão, azia, dor de cabeça, fadiga, febre,
tontura, dor, rash cutâneo, prurido, bronquite, rinite, infecção de vias
aéreas superiores, tosse, sinusite, faringite, reativação de tuberculose,
reação à infusão, dor no peito, infecções, reações de hipersensibi-
lidade, dor nas juntas, dor nas costas, infecção do trato urinário;
outros efeitos: abscesso, hérnia abdominal, aumento das transami-
nases hepáticas (ALT e AST), anemia, ansiedade, apendicite, artrite,
problemas no coração, carcinoma basocelular, cólica biliar, fratura
óssea, infarto cerebral, câncer de mama, celulite, colecistite, cole-
litíase, confusão, desidratação, delírio, depressão, hérnia diafragmá-
tica, falta de ar, disúria, inchaço, confusão mental, endometriose,
endoftalmite, furúnculos, úlcera gástrica, hemorragia gastrointestinal,
hepatite colestática, herpes-zóster, hidronefrose, pressão alta ou baixa,
hérnia de disco intervertebral, inflamação, obstrução intestinal, per-
furação intestinal, estenose intestinal, cisto articular, degeneração ar-
ticular, infarto renal, leucopenia, linfangite, lúpus eritematoso sis-
têmico, linfoma, mialgia, isquemia miocárdica, osteoartrite, osteo-
porose, isquemia periférica, problemas nos pulmões, problemas nos
rins, problemas no pâncreas, adenocarcinoma de reto, sepse, câncer
de pele, sonolência, tentativa de suicídio, desmaios, problemas nos
tendões, diminuição de plaquetas, trombose, úlceras e perda de peso.
Pode facilitar o estabelecimento ou agravar infecções fúngicas e bac-
terianas;

- efeitos adversos da adalimumabe: infecção do trato res-
piratório superior, dor, inchaço, vermelhidão e prurido no local da
injeção; outras reações: vários tipos de infecções (respiratórias, uri-
nárias, dermatológicas), linfopenia, anemia, dor de cabeça, dormên-
cias, hipertensão, tosse, dor nasofaríngea, congestão nasal, distúrbios
gastrointestinais (náuseas, dor abdominal), distúrbios cutâneos e sub-
cutâneos, fadiga e fraqueza. Algumas precauções devem ser tomadas
em relação à possível reativação do vírus da hepatite B em portadores
crônicos do vírus, ou em casos de infecções localizadas e crônicas.
Pode facilitar o estabelecimento ou agravar infecções fúngicas e bac-
terianas;

- contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia)
aos fármacos;

risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a su-
perdosagem.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser
utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira
ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei
também que continuarei ser atendido(a), inclusive em caso de desistir
de usar o medicamento.

Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a
fazerem uso de informações relativas ao meu tratamento, desde que
assegurado o anonimato.

Meu tratamento constará do seguinte medicamento:
( ) sulfassalazina
( ) mesalazina
( ) azatioprina
( ) metotrexato
( ) ciclosporina
( ) infliximabe
( ) adalimumabe

Local: Data:
Nome do paciente:
Cartão Nacional de Saúde:
Nome do responsável legal:
Documento de identificação do responsável legal:

_____________________________________
Assinatura do paciente ou do responsável legal

Médico responsável: CRM: UF:
___________________________
Assinatura e carimbo do médico

Data:____________________

OBSERVAÇÃO: Este Termo é obrigatório ao se solicitar o
fornecimento de medicamento do Componente Especializado de As-
sistência Farmacêutica (CEAF) e deverá ser preenchido em duas vias:
uma será arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou a
seu responsável legal.

PORTARIA No- 712, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções,

Considerando a necessidade de se atualizar parâmetros sobre
a fenilcetonúria no Brasil e de diretrizes nacionais para diagnóstico,
tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doença;

Considerando que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Te-
rapêuticas (PCDT) são resultado de consenso técnico-científico e são
formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade, precisão de
indicação e posologia;

Considerando as sugestões dadas à Consulta Pública
SAS/MS nº 41, de 10 de novembro de 2010;

Considerando a Portaria SAS/MS nº 375, de 10 de novembro
de 2009, que aprova o roteiro a ser utilizado na elaboração de PCDT,
no âmbito da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS; e

Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde
- Departamento de Atenção Especializada, resolve:

Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - FE-
N I L C E TO N Ú R I A .

§ 1º - O Protocolo objeto deste Artigo, que contêm o con-
ceito geral da fenilcetonúria, critérios de diagnóstico, critérios de
inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, con-
trole e avaliação, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas
Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios na regulação do
acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos pro-
cedimentos correspondentes.

§ 2º - É obrigatória a observância desse Protocolo para fins
de dispensação de insumo nele previsto.

§ 3º - Os gestores estaduais e municipais do SUS, conforme
a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial,
definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o aten-
dimento dos indivíduos com a doença em todas as etapas descritas no
Anexo desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria SAS/MS nº 847, de 31 de
outubro de 2002, publicada no Diário Oficial da União Nº 213, de 4
de novembro de 2002, Seção 1, p. 83.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS

F E N I L C E TO N Ú R I A
1 Metodologia de busca da literatura
Foram realizadas buscas nas bases de dados Medline/Pub-

med, Embase e Cochrane.
Na base de dados Medline/Pubmed, a busca foi realizada em

26/05/2010 com os unitermos "Phenylketonurias" [Mesh] AND "The-
rapeutics"[Mesh], restringindo-se a artigos em humanos e a tipos
ensaio clínico, ensaio clínico randomizado, metanálise, revisão e con-
senso, o que resultou em 108 artigos.

Na base de dados Embase, a busca foi realizada em
05/07/2010 com os unitermos 'Phenylketonuria'/exp AND 'Thera-
py'/ex, restringindo-se a artigos em humanos e a tipos ensaio clínico
controlado, metanálise e revisão sistemática, o que resultou em 60
artigos.

Na Cochrane, foi realizada busca em 27/07/2010. Foram
identificadas 14 revisões sistemáticas com o termo "Phenylketonuria".
Destas, apenas 2 abordavam a doença e foram incluídas neste pro-
tocolo. As demais eram sobre outras doenças não relacionadas.

Foram também consultados livros-texto de Genética, Endo-
crinologia Pediátrica e erros inatos do metabolismo, além do Up-
ToDate, versão 18.1, disponível em www.uptodateonline.com. Outros
artigos não indexados também foram incluídos na elaboração deste
protocolo.

2. Introdução
Fenilcetonúria (FNC) é uma doença genética, autossômica

recessiva, causada por mutações no gene localizado no cromossomo
12q22-q24, o qual codifica a enzima hepática fenilalanina-hidroxilase
(FAH). A ausência ou deficiência desta enzima impede a conversão
hepática de fenilalanina (FAL), um dos aminoácidos essenciais e mais
comuns do organismo, em tirosina, causando acúmulo de FAL no
sangue e em outros tecidos(1-7).

É uma doença metabólica rara, com prevalência global mé-
dia estimada de 1:10.000 recém-nascidos8. A incidência varia entre as
diferentes nações do mundo e os diferentes grupos étnicos. As maio-
res taxas são encontradas na Irlanda (1:4.500) e na Turquia (1:2.600),
e as menores, na Finlândia, no Japão e na Tailândia (1:200.000,
1:143.000 e 1:212.000, respectivamente)9,10.

Em 2001, Carvalho11, em levantamento feito no Brasil por
meio do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), encontrou
uma prevalência de FNC de 1:15.839. Em 2002, a prevalência foi de
1:24.780. Este levantamento referia-se a 18 estados brasileiros (12).
Desde a descoberta deste transtorno metabólico, houve enorme pro-
gresso em relação a seu diagnóstico precoce, tratamento e segui-
mento(13,14).

Mais de 500 mutações foram identificadas no gene respon-
sável pela doença, o que corresponde a uma gama enorme de fe-
nótipos e, portanto, a uma grande variedade de manifestações clínicas
e diversidade de gravidade. Níveis variados e crescentes de FAL
podem ocorrer. O excesso é neurotóxico e leva a defeitos no de-
senvolvimento neuromotor e neurocognitivo (1-7). O retardo mental é
irreversível se não diagnosticado e tratado em idade precoce (7).
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FNC é o mais frequente erro inato do metabolismo dos
aminoácidos (15). O alto nível sanguíneo leva à excreção urinária
aumentada de FAL e de seus metabólitos, as fenilcetonas(16) fe-
nilacetato e fenilactato(1). Aproximadamente 75% do catabolismo da
FAL da dieta é realizado via FAH, que catalisa sua conversão em
tirosina. Na FNC, os níveis de FAL estão aumentados enquanto os de
tirosina são praticamente normais ou baixos. O cofator enzimático
tetra-hidrobiopterina (BH4) é necessário para a atividade da FAH e
defeitos no seu metabolismo são responsáveis por aproximadamente
2% dos casos de hiperfenilalaninemia (HFA), definida pelo valor
sanguíneo de FAL acima de 2 mg/dl (1,4).

Os indivíduos com deficiência de FAH apresentam níveis
plasmáticos de FAL persistentemente acima de 2 mg/dl (120 mi-
cromol/l) sem tratamento (9).

Existem algumas classificações para as HFAs, que se ba-
seiam nas concentrações plasmáticas da FAL ao diagnóstico (paciente
ainda sem tratamento), na tolerância à FAL e no grau de deficiência
da FAH1,7,10,16-18. Entretanto, apenas os graus de HFA mais ele-
vados são prejudiciais para o desenvolvimento cognitivo19.

Muitas vezes, níveis abaixo de 10 mg/dl podem significar
HFA transitória, por imaturidade hepática ou enzimática. Nas formas
transitórias, os pacientes não necessitam de dieta isenta de FAL por-
que os níveis tendem a diminuir nos primeiros meses de vida, nunca
se elevam acima de 10 mg/dl e os pacientes têm desenvolvimento
psicomotor normal (2).

O mecanismo fisiológico responsável pelo retardo mental na
HFA não está ainda bem entendido, mas a FAL por si só parece ser o
agente tóxico maior (3,16). O excesso de FAL interferiria no cresci-
mento cerebral, no processo de mielinização, na síntese dos neurotrans-
missores e no desenvolvimento sináptico e dendrítico (1,3). O excesso
de FAL inibe competitivamente o transporte e a captação neuronal de
outros aminoácidos cerebrais através da barreira hematoencefálica, cau-
sando diminuição da concentração cerebral intracelular de tirosina e de
5-hidroxitriptofano, limitando a produção de serotonina e das cateco-
laminas dopamina, noradrenalina e adrenalina, além da melatonina (3).

A variabilidade entre os fenilcetonúricos não depende apenas
dos fatores genéticos; fatores ambientais e estilos de vida diferentes,
como a idade do início do tratamento e o grau de controle da dieta,
também contribuem para estas variações (16).

Os recém-nascidos portadores de HFA são assintomáticos
antes de passarem a receber alimentos que contenham FAL (leite
materno ou fórmulas infantis próprias da idade). Se a doença não for
detectada pelo rastreamento metabólico, seu início é insidioso e só se
manifestará clinicamente em torno do 3o ou 4o mês de vida1,20.
Nessa época, a criança começa a apresentar atraso global do de-
senvolvimento neuropsicomotor, podendo mostrar irritabilidade ou
apatia, perda de interesse pelo que a rodeia, convulsões, eczema
crônico, hipopigmentação cutânea, cheiro característico da urina, da
pele e dos cabelos (odor de rato pela presença do ácido fenilacético)
e padrão errático do sono (1,3,12,20).

A principal característica da doença não tratada é retardo
mental, que vai piorando durante a fase de desenvolvimento do cé-
rebro e que se estabilizaria com a maturação completa deste órgão. O
quociente de inteligência (QI) mede a extensão deste retardo e varia
de leve a gravemente prejudicado1. A HFA não tratada resulta em
progressivo retardo mental, com QI abaixo de 50. A piora está re-
lacionada aos níveis sanguíneos de FAL (6).

Com o passar do tempo, a criança pode apresentar problemas
de postura para sentar, anormalidade da marcha, hiperatividade e
distúrbios comportamentais1. A fala e o desenvolvimento intelectual
vão se tornando bastante afetados3. Pode haver também compro-
metimento emocional, como depressão, e complicações neurológicas,
como tremores, espasticidade, ataxia e epilepsia que iniciam na in-
fância e progridem na adolescência6.

Se a doença for diagnosticada logo após o nascimento e o
paciente for mantido em dieta restrita em FAL, os sintomas podem
ser prevenidos e a criança pode ter desenvolvimento e expectativa de
vidas normais (3,7).

O acompanhamento de meninas com FNC ou com HFA não
FNC9 merece atenção especial em caso de gravidez. A dieta isenta de
FAL deve ser orientada antes e durante toda a gestação com o ob-
jetivo de evitar a embriopatia por FAL ou síndrome da FNC materna,
visto que pode ocasionar malformações cardíacas, microcefalia, ano-
malias vertebrais, estrabismo e retardo mental mesmo que o feto não
tenha FNC (1,2).

3. CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL
DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE
(CID-10)

E 70.0 Fenilcetonúria clássica
E 70.1 Outras hiperfenilalaninemias (por deficiência de fe-

nilalanina-hidroxilase)
4. DIAGNÓSTICO
4.1. CLÍNICO
Níveis elevados de FAL causam dano neurológico às crian-

ças em desenvolvimento, resultando em retardo mental, microcefalia,
retardo da fala, convulsões, distúrbios do comportamento, irritabi-
lidade, hipopigmentação cutânea, eczemas e odor de rato na urina
(2,21). É imperativo acompanhar o desenvolvimento cognitivo e so-
cial das crianças e dos adultos afetados2. Mesmo com o controle
dietético precoce, ocorrem deficits de processamento da informação,
de execução e de abstração em qualquer idade (15).

4.2. LABORATORIAL
Rastreamento neonatal é o modo mais eficaz de diagnosticar

FNC. A coleta de sangue deve ser feita a partir de 48 horas até o 5o
dia do nascimento após exposição a dieta protéica. Recém-nascidos
com níveis elevados devem ser encaminhados para avaliação diag-
nóstica, conforme recomenda o Programa Nacional de Triagem Neo-
natal do Ministério da Saúde (16). O teste se tornou rotina devido ao
excelente prognóstico para crianças com deficiência de FAH tratadas
precocemente pelo alto risco de dano cerebral grave e irreversível
para as que não eram tratadas(9).

Os métodos laboratoriais utilizados para medir FAL são es-
pectrometria de massa em tandem, cromatografia líquida de alto de-
sempenho (HPLC), cromatografia gasosa e testes enzimáticos e fluo-
rimétricos1. Resultado positivo de rastreamento para HFA ocorre
quando os níveis de FAL estão acima do ponto de corte, ou seja,
acima de 2 mg/dl (120 micromol/l) e devem ser confirmados por uma
segunda análise dos aminoácidos FAL e tirosina (quantitativa). Nos
casos confirmados, geralmente a razão FAL/tirosina é ≥ 3. Nos pa-
cientes com FNC, a tirosina está diminuída, e a análise da urina
mostra excreção aumentada de fenilpiruvato, fenilactato e fenilacetato
(3).

O diagnóstico de FNC é feito quando os níveis séricos de
FAL encontram-se persistentemente elevados e os níveis de tirosina
estão normais ou diminuídos, tendo sido excluída a deficiência de BH
4 (3,16,22). Excluir a deficiência de BH4 é importante para o pro-
cesso diagnóstico (16). A BH4 é um cofator essencial para as enzimas
fenilalanina-hidroxilase, tirosina-hidroxilase e triptofano-hidroxilase.
Defeitos no seu metabolismo seriam responsáveis por 2% dos pa-
cientes com HFA. Clinicamente há aumento dos níveis de FAL sé-
ricos ou progressiva piora neurológica por diminuição da produção
dos neurotransmissores dopamina, epinefrina, norepinefrina e sero-
tonina. O diagnóstico é feito pela dosagem de biopterina ou neop-
terina no sangue, na urina ou no líquor (1).

Inexiste consenso internacional quanto ao ponto de corte
para o tratamento, variando entre 6,7 mg/dl (400 micromol/l) no
Reino Unido, 10 mg/dl (600 micromol/l) na Alemanha e França e 6
a 10 mg/dl (360 a 600 micromol/l) nos EUA (3).

Crianças com níveis acima de 10 mg/dl (600 micromol/l)
devem começar com dieta logo que possível, idealmente com 7 a 10
dias de vida (16,22). Níveis entre 8 e 10 mg/dl (480-600 micromol/l)
persistentes (pelo menos em 3 dosagens consecutivas, semanais, em
dieta normal) também indicam tratamento16.

A análise molecular que avalia as mutações da FAH não é
obrigatória para o diagnóstico, podendo auxiliar na detecção de he-
terozigotos, diagnóstico pré-natal, aconselhamento genético, acom-
panhamento e prognóstico da gravidade clínica a longo prazo
(1,7,16).

5. Critérios de inclusão
Serão incluídos neste protocolo de tratamento os pacientes

com níveis de FAL igual ou maior do que 10 mg/dl (600 micromol/l)
em dieta normal1,16 e todos os que apresentarem níveis de FAL entre
8 e 10 mg/dl persistentes (pelo menos em 3 dosagens consecutivas,
semanais, em dieta normal) (10).

O rastreamento no Brasil é realizado pelo "teste do pezinho",
cuja obrigatoriedade consta no inciso III do artigo 10 da Lei no 8.069,
de 13/07/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), e na Portaria
GM/MS no 22, de 15/01/1992, que estabeleceu o Programa Nacional
de Triagem Neonatal para diagnóstico precoce de fenilcetonúria e
hipotireoidismo congênito.

6. Critérios de exclusão
Serão excluídos deste protocolo de tratamento os pacientes

que apresentarem as seguintes condições:
aumento de FAL secundário a tirosinemia (caracterizado pelo

aumento concomitante de FAL e tirosina);
hiperfenilalaninemia transitória (caracterizada pela normali-

zação espontânea dos níveis de FAL durante os 6 primeiros meses de
vida);

hiperfenilalaninemia por defeito de BH4 (os defeitos no me-
tabolismo do BH4 são responsáveis por 2% dos casos com níveis
aumentados de FAL. O diagnóstico diferencial é realizado pela do-
sagem de biopterina ou neopterina no sangue, na urina ou no lí-
quor)1.

7. Casos especiais
G E S TA Ç Ã O
Meninas portadoras de FNC e de HFA não FNC9 em idade

fértil deve receber orientação especial quanto aos métodos anticon-
cepcionais e ao planejamento da gravidez. A dieta isenta de FAL deve
ser estabelecida antes e durante toda a gestação com o objetivo de
evitar embriopatia por FAL ou síndrome da FNC materna
(1,2,12,23).

A exposição intraútero ao excesso de FAL, potente agente
teratogênico9, no início da vida fetal gera efeitos graves. A con-
centração de FAL é maior no feto do que no plasma materno (1), pois
a placenta naturalmente concentra altos níveis de aminoácidos, entre
eles FAL. Retardo mental ocorrerá em 90% destas crianças e mal-
formações congênitas em 25%, dentre as quais malformações car-
díacas, microcefalia, anomalias vertebrais e estrabismo (1,2). O pe-
ríodo crítico para o sistema nervoso central, crânio e coração ocorre
entre a 5a e a 8a semana após a última menstruação. Portanto, se uma
grávida com FNC não estiver metabolicamente controlada antes da 5a
semana de gestação, os níveis altos de FAL passam para o feto
através da placenta e vão exercer efeitos teratogênicos irreversíveis no
seu desenvolvimento (2).

O controle metabólico é atingido com níveis de FAL abaixo
de 6 mg/dl antes da concepção e durante toda a gestação2. As normas
britânicas e alemãs recomendam manter estes níveis entre 1 e 4 mg/dl
(60-240 micromol/l) antes e durante a gestação, enquanto o Estudo
Colaborativo Materno de FNC, baseado em mais de 500 gestações,
recomenda mantê-los entre 2-6 mg/dl (120-360 mciromol/l) (16).

8. Centro de referência
O tratamento dos pacientes com FNC, conforme definido

pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal do Ministério da Saú-
de, deve ser realizado em centros de atendimento estaduais espe-
cializados, incluindo, também, aconselhamento genético (9). O acom-
panhamento dos pacientes deve ser feito por equipe multidisciplinar
com composição mínima de médico e nutricionista especializados,
podendo agregar outros profissionais na dependência da estrutura do
serviço (22).

9. Tratamento
Dieta restrita em FAL é eficaz em reduzir os níveis san-

guíneos de FAL e melhorar o QI e o prognóstico neuropsicológico
dos pacientes com HFA (24).

O tratamento deve ser iniciado tão cedo quanto possível,
idealmente até o 10o dia de vida. O aleitamento materno deve ser
encorajado e associado ao uso de fórmula isenta de FAL. Os níveis de
FAL devem ser diminuídos rapidamente (1,3,5,16,24).

Estudos randomizados controlados são necessários, mas a
tendência atual é recomendar tratamento dietético para toda a vida
(1,6,12,16,20,24-26). O conceito de que, devido à maturidade ce-
rebral, o QI estabilizaria após os 10 anos de idade (27) não foi
confirmado em recente metanálise que mostrou associação inversa
entre os níveis de FAL e QI. Nesta metanálise, para cada aumento de
1,7 mg/dl nos níveis sanguíneos de FAL, houve redução de 1,3 a 3,9
pontos no QI em pacientes com FNC tratados precocemente, com
níveis de FAL acima 6,5 a 12,5 mg/dl, mostrando que o cérebro
continua susceptível à neurotoxicidade da FAL(10).

O suporte principal para o controle metabólico dos pacientes
é dieta restrita em alimentos que contenham FAL combinada com um
substituto proteico isento ou com taxas muito baixas de FAL. Ge-
ralmente são misturas de aminoácidos ou hidrolisados de proteínas
que suprem as necessidades para crescimento e desenvolvimento nor-
mais (1,5,8,28,29), evitando níveis neurotóxicos de FAL, mas ao
mesmo tempo oferecendo-o em quantidades mínimas necessárias. Es-
tas quantidades podem vir das fórmulas industrializadas ou do próprio
leite materno, que possui menor teor de FAL do que as fórmulas e
maiores benefícios imunológicos e psicológicos (2,13,22,28,30,31).
As fórmulas são medicamentos que devem conter as quantidades
recomendadas de vitaminas e sais minerais adequadas à faixa etária
do paciente, ou seja, devem seguir as recomendações da Resolução
RDC no 269, de 22/11/2005, da ANVISA, para pessoas normais. A
fórmula isenta de fenilalanina é recomendada para todos os pacientes
em todas as idades, sendo que a quantidade e qualidade (tipo de
fórmula) varia conforme a idade e peso.

O tratamento é sempre acompanhado de monitoramento ri-
goroso dos níveis séricos da FAL (1,16,22,28,30,32,33). O tratamento
dietético restritivo é bem sucedido, requerendo adesão contínua dos
pacientes e de suas famílias (22-24). Os maiores benefícios do ma-
nejo dietético ocorrem no recém-nascido e na criança, mas, conforme
comentado anteriormente, o controle por toda a vida dos níveis da
FAL sérica é recomendado para prevenir manifestações neurológicas,
comportamentais e cutâneas na vida adulta (22, 34,35).

Para crianças com FNC, visando não incorrer em prejuízo do
seu crescimento, recomenda-se ingestão de proteínas acima (em torno
de 113% a 129%) do preconizado para crianças não fenilcetonúricas
da mesma faixa etária (36). A ingestão de fórmula deve ser dividida
em 3 porções junto às refeições principais (37).

Quanto à população de adultos nascidos antes dos testes de
rastreamento, portadores de incapacidades intelectuais, problemas de
comportamento e dependentes, há estudo que sugere que a dieta
restrita em FAL melhora o comportamento, o que, consequentemente,
propicia melhor qualidade de vida aos pacientes e a seus cuida-
dores38. Outros estudos sugerem que diagnosticar adultos com re-
tardo mental portadores de FNC é importante, já que o tratamento
dietético específico é benéfico mesmo numa fase tardia (13,39). Os
efeitos deletérios do excesso de FAL sobre o sistema nervoso central
ocorridos nos primeiros anos de vida são irreversíveis, no entanto
certos efeitos tóxicos sobre distúrbios comportamentais parecem ser
reversíveis, como a melhora da agitação e da agressividade (40).

A composição da dieta para FNC mudou muito pouco desde
que foi instituída nos anos 1950. Basicamente, é uma dieta pobre em
proteínas suplementada por uma mistura de aminoácidos isenta de
FAL e acrescida de minerais, vitaminas e outros nutrientes (21).

Segue um Guia Dietético para fnc.
Alimentos (1)

GRUPO VERDE
Permitidos - Alimentos deste grupo não precisam de cálculo do
conteúdo de FAL para serem consumidos

Frutas: maioria das frutas, com exceção de figos secos
Vegetais: maioria dos vegetais, picles em vinagre
Gorduras: manteiga, margarina, toucinho, óleos e gorduras ve-
getais
Bebidas: limonada, café, chá, água mineral, sucos de frutas e
refrigerante sem aspartame
Açúcares: refinados, balas de frutas e gomas, mel, pirulitos,
geleias de frutas, manjar, tapioca, sagu

GRUPO AMARELO
Alimentos deste grupo contêm níveis médios de FAL, devendo seu
conteúdo ser calculado acuradamente. Pesar a comida após cozi-
nhar

Vegetais: batatas, aipim, batata doce
Frutas: banana (uma pequena porção por dia), abacate, maracujá,
frutas secas
Alimentos especiais com baixo teor de proteína
Arroz

GRUPO VERMELHO
Alimentos deste grupo contêm altos níveis de FAL e não devem ser
consumidos por pacientes com FNC

Todos os tipos de carne, peixe, ovos
Nozes, soja, lentilha, ervilha, feijão, leite e produtos feitos destes
alimentos
Laticínios: leite, queijos, sorvete, cremes
Grãos, mingau de leite, cereais, pão, massas, aveia
Chocolate e achocolatados
Aspartame (9)

MacDonald e colaboradores41 demonstraram que o uso livre
de frutas e vegetais contendo 51 a 100 mg/100 g de FAL não des-
compensa crianças portadoras de FNC e aumenta a tolerabilidade da
dieta. São permitidos livremente bananas, cogumelos, alho-poró, aba-
cate e passas de uvas secas.



Nº 244, quarta-feira, 22 de dezembro de 2010 109ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012010122200109

Documento assinado digitalmente conforme MP no- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

1

C O M P L E M E N TO S
Os aminoácidos essenciais, as vitaminas e os sais minerais

são administrados por meio de fórmulas alimentares, normalmente
apresentadas em forma de pó e consumidas após dissolução em lí-
quidos. São misturas de aminoácidos sintéticos isentas de FAL e
acrescidas dos elementos acima citados mais gorduras e carboidratos
para suprir as necessidades das diferentes faixas etárias. Estas mis-
turas possuem odor e paladar desagradáveis, e sua ingestão, con-
trariando as orientações, geralmente é feita de uma vez só, pre-
judicando sua utilização biológica e aumentando os efeitos adversos
(náuseas, vômitos, tonturas, diarreia). A qualidade de vida sob esta
dieta fica comprometida, e a adesão ao tratamento diminui à medida
que o paciente cresce (20,21).

No mercado estão disponíveis várias formulações que se
diferenciam pelo teor calórico, pela adição de gordura e carboidratos
e, principalmente, pela especificação etária. Embora sejam de fácil
prescrição, são produtos caros e resultam numa dieta pouco palatável
e monótona (20). Um primeiro estudo randomizado controlado cru-
zado foi realizado com um substituto proteico líquido pronto para ser
ingerido. Sua resposta foi eficaz, melhorando a adesão e a inde-
pendência de adolescentes e adultos (42).

Alguns substitutos proteicos em cápsulas, pequenas barras e
sachês com gosto e cheiro de frutas mais palatáveis já são oferecidos
em lojas especializadas, com melhor aceitação do que as fórmulas
tradicionais (43). No entanto, a restrição dietética, que é o grande
problema da adesão, continua.

9.1. ESQUEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
As quantidades de aminoácidos, proteínas e FAL recomen-

dadas estão detalhadas nas tabelas abaixo.
Para crianças de até 2 anos de idade, recomenda-se que o

consumo da fórmula isenta de FAL seja distribuído igualmente ao
longo das 24 horas do dia para minimizar as flutuações nas con-
centrações plasmáticas de FAL e dos aminoácidos. A administração
deve ser feita em 6 porções iguais, divididas durante o dia e a noite,
reproduzindo o padrão fisiológico dos indivíduos normais (44).

Para adolescentes e adultos, as orientações variam e são mais
ou menos liberais, mas o consenso é que a dieta deve ser seguida por
toda a vida (9).

TABELA 1 - Recomendações Diárias de Ingestão de Ami-
noácidos e Proteína Totais para Lactentes, Crianças e Adultos Por-
tadores de FNC

Idade (anos) Proteína da fórmula metabólica
(g/kg de peso/dia)

Proteína total
(g/kg de peso/dia)

0 a 2 2,5 (mínimo) 3
3 a 10 1,7 2 a 2,5
11 a 14 1,25 1,5
Acima de 14 0,8 1

Adaptado de MacDonald e colaboradores 200631; Acosta e
colaboradores 200336;

Cockburn e colaboradores 199345
TABELA 2 - Orientação Inicial para o Uso de FAL

Idade (anos) Necessidade aproximada de FAL
(mg/kg de peso/dia)

0 a 0,5 20 - 70
0,5 a 1 15 - 50
1 a 4 15 - 40
4 a 7 15 - 35
7 a 15 15 - 30
15 a 19 10 - 30

Fonte: Acosta e colaboradores 200336
9.2. TEMPO DE TRATAMENTO
O tratamento dietético restritivo em alimentos que conte-

nham FAL deve ser mantido por toda a vida (1,2,6,12,16,22,25,26).
Desta maneira, a adesão à dieta é um dos fatores mais críticos a
serem abordados pelas equipes multidisciplinares e gestores de saúde
pública que lidam com esta doença22.

9.3. BENEFÍCIOS ESPERADOS
FNC é uma das poucas doenças genéticas em que o retardo

mental pode ser prevenido com diagnóstico e tratamento precoces
(21). Com o aumento da experiência e dos dados da literatura es-
pecializada, é consenso que a maior adesão ao tratamento e a ma-
nutenção da dieta por toda a vida promovem melhor resultado a longo
prazo no que diz respeito ao crescimento, desenvolvimento, com-
portamento e cognição dos portadores de fenilcetonúria (22,31). São
pessoas que passam a conviver em sociedade sem desvios com-
portamentais, vislumbrando o pleno exercício de sua cidadania, como
indivíduos inclusos e produtivos (22,46).

10. MONITORIZAÇÃO
Recomenda-se que a monitorização dos níveis séricos de

FAL seja feita a cada 15 dias nos pacientes fenilcetonúricos de até 1
ano de idade e nas mulheres grávidas e mensalmente nos demais ao
longo da vida. Esta recomendação poderá ser adaptada às neces-
sidades dos pacientes e às condições do centro de tratamento.

As concentrações de FAL recomendadas e associadas a um
ótimo neuro-desenvolvimento são incertas. Não há consenso entre os
diferentes centros americanos ou países. O Consenso do Instituto
Nacional de Saúde Americano (NIH) de outubro de 2000 recomen-
da47:

0 a 12 anos - manter entre 2 a 6 mg/dl ou 120 a 360
micromol/l;

Mais de 12 anos - manter entre 2 e 15 mg/dl ou 120 a 900
micromol/l.

Níveis mais baixos - entre 2 a 10 mg/dl ou 120 a 600
micromol/l - são fortemente encorajados, já que o desenvolvimento
cerebral continua durante a adolescência e pouco se sabe sobre níveis
mais altos de FAL após os 12 anos de idade. Os guias enfatizam os
fatores individuais na tomada de decisões em cada caso (8,16).

Neste protocolo, a recomendação para os níveis-alvo de FAL
estão contidos na Tabela 348.

Tabela 3 - Níveis-Alvo de FAL Preconizados

Idade FAL alvo (micromol/l) FAL alvo (mg/dl)
0 - 12 meses 120 - 360 2 - 6
1 - 13 anos 120 - 360 2 - 6
Acima de 13 anos
- permitido
- desejável
- gestação

120 - 900
120 - 600
120 - 360

2 - 15
2 - 10
2 - 6

Fonte: Blau e Blaskovics (1996)48
Estudos indicam alta incidência de osteopenia nestes pa-

cientes, assim como deficiências nutricionais naqueles que não ade-
rem à dieta ou que não consomem adequadamente a fórmula me-
tabólica. A deficiência de vitamina B12 é comum. Portanto, o con-
trole de vitamina B12, ferrititina, hemoglobina e cálcio deve ser
realizado uma vez ao ano, e os pacientes, tratados conforme o caso.
O raio X simples para avaliar a idade óssea deve ser feito em crianças
e adolescentes, e a densitometria óssea, a cada 2 anos, para avaliação
da densidade mineral óssea nos pacientes com mais de 18 anos
(9,22,25).

Nesta rotina de cuidados, monitorar o crescimento e o de-
senvolvimento nutricional, intelectual e neuropsicológico é manda-
tório.
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PORTARIA No- 713, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2010

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções,

Considerando a necessidade de se estabelecer parâmetros
sobre a imunossupressão no transplante hepático em pediatria no
Brasil e de diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e acom-
panhamento dos indivíduos com esta doença;

Considerando que os Protocolos Clínicos e Diretrizes Te-
rapêuticas (PCDT) são resultado de consenso técnico-científico e são
formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade, precisão de
indicação e posologia;

Considerando Consulta Pública SAS nº 34, de 26 de agosto
de 2010;

Considerando a Portaria SAS/MS nº 375, de 10 de novembro
de 2009, que aprova o roteiro a ser utilizado na elaboração de PCDT,
no âmbito da Secretaria de Atenção à Saúde - SAS; e

Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde
- Departamento de Atenção Especializada, resolve:

Art. 1º - Aprovar, na forma do Anexo desta Portaria, o
PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - IMU-
NOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO EM PEDIA-
TRIA.

§ 1º - O Protocolo objeto deste Artigo, que contêm o con-
ceito geral da imunossupressão no transplante hepático em pediatria,
critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, trata-
mento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, é de caráter
nacional e deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados
e dos Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização,
registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.

§ 2º - É obrigatória a observância desse Protocolo para fins
de dispensação de medicamento nele previsto.

§ 3º - É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu
responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacio-
nados ao uso de medicamento preconizado para a imunossupressão no
transplante hepático em pediatria, o que deverá ser formalizado por
meio da assinatura do respectivo Termo de Esclarecimento e Res-
ponsabilidade, conforme o modelo integrante do Protocolo.

§ 4º - Os gestores estaduais e municipais do SUS, conforme
a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial,
definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos para o aten-
dimento dos indivíduos com a doença em todas as etapas descritas no
Anexo desta Portaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALBERTO BELTRAME

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS

IMUNOSSUPRESSÃO NO TRANSPLANTE HEPÁTICO
EM PEDIATRIA

1. METODOLOGIA DE BUSCA DA LITERATURA
Foi realizada busca na base de dados Medline/Pubmed com

a expressão "Liver Transplantation"[Mesh] AND "Immunosuppres-
sion"[Mesh]. Da busca, realizada em 01 de março de 2010 e limitada
a artigos em humanos e na população pediátrica (0 a 18 anos),
resultaram 451 artigos dos quais 64 relacionavam imunossupressão
em transplantes pediátricos. Desses, a maioria enfocava aspectos con-
ceituais da imunossupressão. Quando a busca foi dirigida para me-
tanálise ou ensaio clínico randomizado e controlado, foram detectadas
15 referências, 12 anteriores a 2000 e somente 4 relacionadas aos
medicamentos abordados neste protocolo. Esta busca foi repetida na
base de dados Embase, mas não foram identificados outros artigos
além daqueles relevantes já identificados no Medline/Pubmed. Além
disso, foram incluídos na revisão artigos não indexados e livros-textos
de Hepatologia e Gastroenterologia Pediátrica.

O livro UpToDate, versão 17.3, disponível no site www.up-
todateonline.com, também foi consultado.

2. INTRODUÇÃO
No Brasil, realizaram-se, em 2009, 177 transplantes de fí-

gado em doentes de até 18 anos de idade e, também relativamente a
esta faixa etária, forneceram-se 773.420 unidades de imunossupres-
sores, sendo 75,64% de tacrolimo.

Os avanços no desenvolvimento da terapia imunossupressora
causaram impacto significativo nos resultados dos transplantes, tanto
na longevidade dos enxertos quanto na dos pacientes. Os princípios
gerais da imunossupressão de crianças transplantadas são semelhantes
aos de adultos. Os pacientes pediátricos são propensos a respostas
imunológicas mais intensas(1).

Inexiste consenso sobre o regime ideal de imunossupres-
são(2). Mesmo com os recursos terapêuticos atuais, ainda se ob-
servam rejeição aguda em uma alta percentagem de pacientes trans-
plantados, variando de 20% a 80%, e rejeição crônica em cerca de
5% a 10% dos casos(3-5).

Dados de 38 centros norte-americanos que realizaram trans-
plantes de fígado em crianças mostraram que 528 dos 1.092 (48,4%)
pacientes apresentaram pelo menos um episódio de rejeição aguda(5).
Na análise multivariada dos fatores que influenciaram os episódios de

rejeição, a imunossupressão adotada após o transplante foi o fator
mais importante. Tacrolimo foi associado a uma taxa menor de re-
jeição comparativamente a ciclosporina (44,9% versus 64,3%). O
esquema de imunossupressão inicial não influenciou a sobrevida em
até 3 anos, tanto do enxerto como do paciente. Rejeição crônica foi
observada em 5,8% dos casos, e rejeição resistente a esteróides, em
11 , 2 % ( 5 ) .

A rejeição ao enxerto envolve uma grande variedade de
células: leucócitos T citotóxicas (CD8+), células T auxiliares (CD4+),
macrófagos e plasmócitos. Na grande maioria dos episódios de re-
jeição as células T são as principais envolvidas. Forma-se uma cas-
cata de eventos que culmina na expansão clonal de células efetoras e
de anticorpos que causam a deterioração dos enxertos se a reação não
for controlada adequadamente pelos imunossupressores. O processo
completo que conduz à ativação do linfócito T requer sinais externos
em receptores localizados na membrana das células. Ao iniciar a
resposta imune, os antígenos presentes no enxerto são captados e
processados pelas células que os apresentam os antígenos aos re-
ceptores das células

T. ( 6 - 8 )
Considera-se como primeiro sinal o reconhecimento das mo-

léculas HLA pelo receptor da célula T. Há, então, a ativação de uma
série de proteínas que, por sua vez, ativam as vias bioquímicas efe-
toras. O segundo sinal importante para a ativação celular completa da
célula T é reconhecido pela coestimulação de moléculas com seus
"encaixes". A coordenação dos sinais intracelulares que ocorrem após
a exposição aos antígenos e a união com as moléculas coestimu-
ladoras ainda não está completamente elucidada. Sabe-se que é ne-
cessária a ativação produzida por proteínas regulatórias (as citocinas)
do tipo interleucina 2 (IL-2). A interação da IL-2 com seu receptor
estimula tanto a divisão celular (a célula T passará da fase G0 do
ciclo celular para a fase ativada G1) quanto a expansão clonal das
células auxiliares e citotóxicas. O terceiro sinal ocorre quando as
citocinas são encaixadas nos seus receptores e passam a emitir os
sinais de transdução para o núcleo das células. Estes sinais passam
pela proteína conhecida como mTOR (Mammalian target of rapa-
mycin) e ativam sistemas enzimáticos importantes para a progressão
das células da fase G1 para a fase S da síntese de DNA. O co-
nhecimento dessa cascata de ativação, com a destruição celular cíclica
que determina, e do sítio de ação dos fármacos imunossupressores é
importante para a correta terapia da rejeição.(6-8)

3 . CLASSIFICAÇÃO ESTATÍSTICA INTERNACIONAL
DE DOENÇAS E PROBLEMAS RELACIONADOS À SAÚDE
(CID-10)

- Z94.4 Transplante hepático
4. DIAGNÓSTICO
Todos os pacientes que se submeteram a transplante hepático

devem receber terapia imunossupressora. Os objetivos da imunos-
supressão após o transplante de fígado são evitar e controlar a re-
jeição, prevenindo a lesão e a perda do enxerto.

A rejeição ao enxerto em pacientes transplantados hepáticos
pode ser dividida em rejeição aguda e crônica. A rejeição aguda é a
forma mais comum de rejeição ao enxerto e pode ser reversível,
enquanto a rejeição crônica é geralmente irreversível e costuma ser
precedida por episódios de rejeição aguda não resolvidos com o
tratamento.

4.1. REJEIÇÃO AGUDA
Na população pediátrica, a rejeição aguda é menos frequente

em lactentes (20% - 47%) do que em crianças mais velhas (apro-
ximadamente 50%).(9-10) Atualmente, é responsável por perda do
enxerto em menos de 10% dos casos.

Diagnóstico clínico
A rejeição aguda ocorre geralmente nas primeiras semanas

após o transplante, mas pode se manifestar em qualquer período após
o procedimento. As manifestações clínicas são variáveis, desde au-
sentes até presença de icterícia, febre e dor abdominal de grande
intensidade.

DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
Frequentemente há alteração de enzimas hepatobiliares (ga-

ma-glutamiltransferases e aminotransferases) e hiperbilirrubinemia. O
hemograma pode apresentar leucocitose e eosinofilia.

DIAGNÓSTICO HISTOLÓGICO
Os critérios diagnósticos da rejeição aguda e de sua gra-

vidade são essencialmente histológicos. Suas bases foram definidas
em reuniões de consenso conhecidas como Critérios de Banff(11). O
índice Banff de atividade/intensidade da rejeição gradua o processo
em 3 graus (leve, moderado e grave) e, apesar de não ter sido
validado para pacientes pediátricos, apresenta indiscutível utilidade
prática. Nos casos de rejeição leve, há, no fígado, discreto infiltrado
inflamatório com alterações limitadas a poucos espaços portais; nos
casos de rejeição moderada, as alterações se estendem para a maioria
dos espaços portais; nos de rejeição grave, além disso, observam-se
inflamação perivenular que se estende ao parênquima e necrose de
hepatócitos.

4.2. REJEIÇÃO CRÔNICA
A prevalência de rejeição crônica em crianças é inferior a

10% dos transplantados de fígado(9). O curso clínico é variável e
inclui desde a ausência de sintomas até o desenvolvimento de ma-
nifestações relacionadas à isquemia progressiva dos ductos biliares e
dos hepatócitos.

Diagnóstico clínico
Na fase inicial, pode ser indistinguível da rejeição aguda. É

caracterizada pela colestase progressiva devido a ductopenia. Ocorre
geralmente no primeiro ano após o transplante.

Diagnóstico laboratorial
As principais alterações laboratoriais no início do processo

estão associadas à elevação das bilirrubinas séricas e das enzimas que
expressam colestase. Posteriormente haverá comprometimento das
funções de síntese do enxerto.

Diagnóstico histológico
O diagnóstico se baseia na avaliação histológica. O desa-

parecimento dos ductos biliares interlobulares (vanishing bile duct
syndrome) em 50% ou mais dos espaços portais, em amostra his-
tológica que contenha no mínimo 20 desses espaços, é a característica
histológica mais marcante da rejeição crônica(12).

5. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Serão incluídos neste protocolo de tratamento, para rece-

bimento dos medicamentos imunossupressores, os pacientes pediá-
tricos (até 18 anos) submetidos a transplante hepático, conforme o
Regulamento Técnico do Sistema Nacional de Transplantes vigente.

6. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Serão excluídos deste protocolo de tratamento pacientes que

apresentarem intolerância ou hipersensibilidade a algum dos medi-
camentos preconizados.

7. TRATAMENTO
A tendência atual é seguir a estratégia de combinar me-

dicamentos visando diminuir seus efeitos adversos individualmente e
oportunizar o bloqueio da ativação imune por diferentes mecanismos
de ação. Assim, as doses de cada fármaco poderão ser reduzidas
abaixo do nível tóxico tanto na indução quanto na manutenção do
tratamento. Em termos gerais, na grande maioria dos programas de
transplantes, a indução da imunossupressão após os transplantes é
estabelecida com um inibidor de calcineurina (ciclosporina ou ta-
crolimo) associado a corticosteroide endovenoso (EV) em altas doses
que serão reduzidas progressivamente, em 7 a 10 dias. Para a ma-
nutenção, o grande desafio é assegurar imunossupressão sem exagerar
nas doses dos medicamentos, minimizando as consequências do uso a
longo prazo.

O número de ensaios clínicos randomizados (ECR) rela-
cionados aos efeitos de imunossupressão em crianças transplantadas
de fígado é muito reduzido e com número pequeno de pacien-
tes.(5,13-15) Não existem ECR bem delineados que possam assegurar
diferenças de efetividade de um ou de outro esquema de tratamento
imunossupressor, especialmente no que diz respeito à segurança a
longo prazo (sobrevida do enxerto ou do paciente). As considerações
a seguir foram baseadas na experiência (séries de casos) da grande
maioria dos centros transplantadores.(5,6,16,17)

De uma maneira simplificada, podem-se classificar os imu-
nossupressores em dois grandes grupos: 1) os específicos para células
T, agindo seja por inibição de função (ciclosporina, tacrolimo) ou pela
redução do número celular (anticorpos anti-receptor IL-2, globulina
antitimócitos); e 2) os agentes terapêuticos que agem de maneira
inespecífica (corticosteroides, azatioprina e micofenolato).

Tratamento da rejeição aguda
O tratamento da rejeição aguda é baseado nos critérios de

gravidade de Banff (ver item Diagnóstico). Nos casos de rejeição
celular aguda leve, o controle da situação é realizado, geralmente,
com o aumento dos níveis sanguíneos dos inibidores de calcineurina.
Quando a rejeição é moderada/grave, são utilizadas altas doses de
corticosteroides e, quando a rejeição é do tipo resistente, o esquema
terapêutico poderá ser triplo, com a inclusão de micofenolato ou
azatioprina.

A rejeição aguda é, em geral, de fácil controle.
É menos comum em lactentes (aproximadamente 20% a

47%)(9,10) e mais frequente em crianças mais velhas (aproxima-
damente 50%)(9). Atualmente é responsável por perda do enxerto em
menos de 10% dos casos. Inexiste consenso sobre qual a melhor
alternativa medicamentosa, mas a grande maioria dos esquemas con-
templa:

- administração em bolus de altas doses de metilpredni-
solona, 10-20 mg/kg/dia, por via intravenosa em 3 dias consecutivos,
seguido por prednisona (via oral) com redução gradual da dose.

- elevação das doses de inibidor de calcineurina (caso o nível
sanguíneo esteja baixo); ou

- substituição por tacrolimo nos pacientes que estão me-
dicados com ciclosporina.

O controle da rejeição aguda pode ser monitorado pela ava-
liação bioquímica. Inexiste consenso sobre a realização de biópsia
hepática para acompanhar a evolução.

No tratamento da rejeição aguda recorrente adiciona-se mi-
cofenolato.

Tratamento da rejeição crônica
Os pacientes pediátricos respondem relativamente bem ao

aumento das doses dos imunossupressores, assim como à adição de
micofenolato e à substituição de ciclosporina por tacrolimo. A falta
de resposta indica a necessidade imperiosa de retransplante.

Imunossupressores inibidores da calcineurina: ciclosporina e
tacrolimo (TAC)

São agentes imunossupressores de primeira linha. Após os
transplantes, são utilizados inicialmente em associação com os cor-
ticosteroides na indução e, posteriormente, na manutenção a longo
prazo. O esquema de administração varia ao longo da vida do in-
divíduo transplantado. Os medicamentos inibidores da calcineurina
agem a partir da sinalização dos receptores das células T mediante a
formação de complexos com as proteínas receptoras (ciclofilina para
a ciclosporina e FK-BP para o TAC). Os complexos imunofilina-
fármaco inibem a atividade fosfatásica da calcineurina e impedem a
defosforilação do fator nuclear da célula T ativada. Ambas apre-
sentam toxicidade semelhante no tocante à gravidade e à incidência
de nefrotoxicidade, hipertensão arterial e neurotoxicida-
de.(13,14,18,19)

CICLOSPORINA
A ação principal da ciclosporina é o bloqueio dos efeitos das

células T sem causar mielossupressão ou inibir a imunidade dirigida
contra organismos bacterianos. O local da ação da ciclosporina é o
citoplasma onde é feita a ligação com um receptor proteico da família
das imunofilinas, a ciclofilina. Para que haja a reação de isomerização
das pontes de ligação peptídica, necessária a presença de ciclofilina.
Essa atividade é interrompida quando a ciclofilina se junta à ci-

47. National Institutes of Health Consensus Development
Conference Statement: Phenylketonuria: screening and managemet.
October 16-18, 2000. Pediatrics 2001; 108:972.

48. Blau N, Blaskovics M. Hyperphenylalaninemia. In: Blau
N, Duran M, Blaskovics M, eds. Physician's Guide to the Laboratory
Diagnosis of Metabolic Diseases. London: Chapman & Hall, 1996:
65-78.
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