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sejam necessários estudos com tempo de seguimento maior, o tra-
balho de Langston e colaboradores (12) sugere que os critérios bio-
químicos não devam ser os desfechos a serem buscados no tratamento
de pacientes com DP.

Com base no acima exposto, recomenda-se que o tratamento
para DP em atividade seja preferencialmente feito com bisfosfonados
orais, devendo serem levadas em consideração a função renal e a
tolerância do paciente. Nos pacientes com contraindicação aos bis-
fosfonados orais em função de dismotilidade esofágica ou impos-
sibilidade de manter ortostase após ingestão dos comprimidos, o bis-
fosfonado intravenoso (pamidronato) deve ser a terapia de escolha.
Como os bisfosfonados não devem ser administrados a pacientes com
insuficiência renal (DCE abaixo de 30 ml/min/1,73 m2), para eles a
calcitonina constitui o tratamento de escolha.

Antes de iniciar o tratamento com bisfosfonados, é impor-
tante que se garanta o aporte adequado de cálcio e vitamina D, o que
é alcançado com reposição de comprimidos de carbonato de cálcio
associado a colecalciferol (5).

7.1 FÁRMACOS
Alendronato: comprimidos de 10 mg
Risedronato: comprimidos de 5 mg
Pamidronato: frasco ampola de 30mg
Calcitonina: solução injetável em ampola de 50 UI e 100 UI

e aerossol nasal em frasco de 200 UI
Carbonato de cálcio mais colecalciferol - comprimidos de

500 mg mais 400 UI ou 600 mg mais 400 UI
7.2 ESQUEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
Alendronato: 40 mg por via oral, em dose única diária, por 6

meses. Deve ser ingerido pela manhã, meia hora antes da refeição,
com um copo cheio de água. O paciente deve ficar de pé por no
mínimo 30 minutos após a administração do medicamento.

Risedronato: 30 mg por via oral, em dose única diária, por 2
meses. Deve ser ingerido pela manhã, meia hora antes da refeição,
com um copo cheio de água. O paciente deve ficar de pé por no
mínimo 30 minutos após a administração do medicamento.

Pamidronato: 30 a 90 mg por via intravenosa. A dose é de 30
mg em administração única e doses maiores (até 90 mg) fracionadas
ao longo de 2-3 dias.

Calcitonina: 50-100 UI por via subcutânea ou 200 UI por via
inalatória nasal, diariamente ou 3 vezes por semana por 6 a 18
meses

Carbonato de cálcio mais colecalciferol: 1.500mg de car-
bonato de cálcio mais 600 UI/dia ou 1.200 UI/dia por via oral de
colecalciferol por 6 meses (equivalente a 3 comprimidos de ambas
apresentações do medicamento).

7.3 TEMPO DE TRATAMENTO
Após completar cada ciclo de tratamento, que varia em du-

ração para cada medicamento, os pacientes que persistirem com doen-
ça ativa são candidatos a novo ciclo (ou vez ou mais), mantendo-se o
acompanhamento a cada 3 a 6 meses. Nos pacientes com doença
estável, o acompanhamento pode ser espaçado para intervalos de 6 a
12 meses.

7.4 BENEFÍCIOS ESPERADOS
O tratamento da DP tem por objetivo melhorar os sintomas e

evitar complicações crônicas, tais como fraturas e compressão de
estruturas neurovasculares.

8 MO N I TO R I Z A Ç Ã O
No acompanhamento dos pacientes com DP, a avaliação clí-

nica deve receber especial atenção para investigação e prevenção de
fraturas, deformidades ósseas e sinais de comprometimento de vasos
e nervos. A dosagem de fosfatase alcalina deve ser realizada a cada 3
a 6 meses. Pacientes sintomáticos ou com sinais de atividade da
doença são candidatos a novos ciclos de tratamento.

Quando houver suspeita de acometimento de novos sítios,
deve ser realizado exame radiológico da região. Nos casos de au-
mento de volume ósseo, apesar de raro, deve ser realizada inves-
tigação com exame de imagem para exclusão de transformação neo-
plásica, devendo ser considerada biópsia do osso.

9 ACOMPANHAMENTO PÓS-TRATAMENTO
O acompanhamento dos pacientes deve ser feito por toda a

vida.
10 REGULAÇÃO/CONTROLE/AVALIAÇÃO PELO GES-

TO R
Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de

pacientes neste protocolo, a duração e a monitorização do tratamento,
bem como a verificação periódica das doses prescritas e dispensadas,
a adequação de uso dos medicamentos e o acompanhamento pós-
tratamento.

11 TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILI-
DADE - TER

É obrigatória a informação ao paciente ou ao seu responsável
legal dos potenciais riscos, benefícios e efeitos adversos relacionados
ao uso dos medicamentos preconizados neste protocolo. O TER é
obrigatório ao se prescrever medicamento do Componente Especia-
lizado da Assistência Farmacêutica.
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TERMO DE E S C L A R E C I M E N TO E RESPONSABILIDADE
RI S E D R O N ATO , PA M I D R O N ATO E C A L C I TO N I N A .
Eu, ________________________ (nome do(a) paciente), de-

claro ter sido informado(a) claramente sobre benefícios, riscos, con-
traindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de
risedronato, pamidronato e calcitonina, indicados para o tratamento da
doença de Paget - osteíte deformante.

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:

- melhora dos sintomas;
- prevenção de complicações.
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 dos medicamentos na
gravidez; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente o mé-
dico;

- efeitos adversos mais comuns do risedronato - dores ab-
dominais, náuseas, diarreia, gases, dor no estômago, depressão, ton-
turas, insônia, ansiedade, dores nos músculos, cãibras, formigamen-
tos, aumento da pressão arterial, dor no peito, falta de ar, vermelhidão
e coceira na pele, infecções em geral;

- efeitos adversos mais comuns do pamidronato - febre, can-
saço, sonolência ou insônia, náuseas, prisão de ventre, aftas, aumento
da pressão arterial, aumento dos batimentos do coração, desmaios,
diminuição das células brancas e plaquetas no sangue, infecções e
reações no local de aplicação do medicamento;

- efeitos adversos mais comuns da calcitonina - náuseas,
diarreia, prisão de ventre, gases, dor no estômago, perda de apetite,
calorões, aumento da pressão arterial, dor no peito, falta de ar, chiado
no peito, tonturas, aumento do volume de urina, infecções, dores em
geral, sangramento e irritação nasal, formação de crostas no nariz
(quando administrado por essa via), espirros, reações no local de
aplicação do medicamento (quando administrado pela via subcutâ-
nea), reações alérgicas, vermelhidão na pele, fraqueza;

- medicamentos estão contraindicados em casos de hiper-
sensibilidade (alergia) aos fármacos;

- risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a
superdosagem.

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 a ser atendido(a), inclusive em caso de de-
sistir 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. ( ) Sim ( ) Não

Meu tratamento constará do seguinte medicamento:
( ) risedronato
( ) pamidronato
( ) calcitonina

Local: Data:
Nome do paciente:
Cartão Nacional de Saúde:
Nome do responsável legal:
Documento de identificação do res 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 Assistência Far-
macêutica (CEAF) e deverá ser preenchido em duas vias: uma será
arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou a seu res-
ponsável legal.

PORTARIA No- 457, DE 21 DE MAIO DE 2012

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Te-
rapêuticas - Hepatite Autoimune

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso das atribuições, e
Considerando a necessidade de se atualizar parâmetros sobre

a hepatite autoimune no Brasil e de diretrizes nacionais para diag-
nóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doen-
ça;

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 e precisão de
indicação e posologia;

Considerando as sugestões dadas à Consulta Pública SAS No

01, de 15 de janeiro de 2010;
Considerando o Registro de Deliberação nº 48/2010 da Co-

missão de Incorporação de Tecnologias - CITEC/MS; e
Considerando a avaliação do Departamento de Assistência

Farmacêutica - DAF/SCTIE e do Departamento de Atenção Espe-
cializada - DAE/SAS, resolve:

Art. 1º - Fica aprovado, na forma do Anexo desta Portaria, o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Hepatite Autoimune.

§ 1º - O Protocolo objeto desta Portaria, que contém o
conceito geral da hepatite autoimune, critérios de diagnóstico, cri-
térios de inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de re-
gulação, controle e avaliação, é de caráter nacional e deve ser uti-
lizado 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 o tratamento da
hepatite autoimune, o que deverá ser formalizado por meio da as-
sinatura do respectivo Termo de Esclarecimento e Responsabilidade,
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.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS
HEPATITE AUTOIMUNE

1. METODOLOGIA DE BUSCA DA LITERATURA
Para a análise da eficácia dos tratamentos específicos de

hepatite autoimune atualmente registrados na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) e, portanto, disponíveis para utili-
zação e comercialização no Brasil, foram realizadas buscas nas bases
Medline/Pubmed e Cochrane. Foram avaliados todos os estudos dis-
poníveis e selecionados metanálises e ensaios clínicos randomizados,
controlados e duplo-cegos publicados até 08/03/2012, além da con-
sulta em livros-texto e no UpToDate, versão 20.2.

Na base Medline/Pubmed, a busca foi realizada utilizarado a
seguinte estratégia: ("hepatitis, autoimmune" [MeSH Terms] OR "au-
toimmune hepatitis"[All Fields]) AND ("humans"[MeSH Terms]
AND (Clinical Trial[ptyp] OR Meta-Analysis[ptyp] OR Randomized
Controlled Trial[ptyp])), que resultou em 89 artigos.

Foi realizada consulta no Pubmed, com a expressão "he-
patitis, autoimmune" AND Cochrane, que resultou em uma revisão
sistemática.

2. INTRODUÇÃO
Em 1950, Waldenström descreveu uma série de casos de

mulheres jovens com uma forma de hepatite grave associada a rash
acneiforme, aranhas vasculares, amenorreia e marcada elevação das
concentrações séricas de gamaglobulina. Estabelecida sua origem
imunológica, a doença passou a ser conhecida como "hepatite lu-
poide" ou "hepatite autoimune crônica ativa". Em dois encontros
internacionais - em 1992, em Brighton no Reino Unido e, em 1994,
em Los Angeles nos Estados Unidos -, especialistas reconheceram
que os termos crônica e ativa eram desnecessários, pois a doença é a
priori crônica, mas nem sempre é ativa, em razão de seu caráter
flutuante. Desse modo, foi recomendado o uso da expressão hepatite
autoimune (HAI) para sua designação (1).

A prevalência da HAI, baseada em estatísticas internacionais
realizadas na Europa setentrional, situa-se em cerca de 17 casos por
100.000 habitantes, com uma incidência anual de 1,9 casos por
100.000 habitantes (1). No Brasil, a incidência não é plenamente
conhecida. Em um Inquérito Nacional sobre Hepatite Autoimune,
apresentado no XVI Congresso Brasileiro de Hepatologia em 2001,
sua prevalência foi de 3,3% (2) dentre as causas de hepatopatia
crônica. As principais características da HAI são um quadro his-
tológico de hepatite de interface (periportal ou perisseptal), hiper-
gamaglobulinemia, presença de autoanticorpos tissulares e respon-
sividade à terapia imunossupressora na maioria dos casos (1). Na HAI
tipo 1, os principais anticorpos são fator antinuclear (FAN), anti-
músculo liso (AML), pANCA e anti-SLA/LP. Anti-LKM1 e o an-
ticitosol hepático 1 (ALC-1), isoladamente ou em associação, ca-
racterizam a HAI tipo 2 (3).
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Em aproximadamente 50% dos casos, o início da doença é
insidioso, com os pacientes apresentando fadiga, náuseas, anorexia,
perda de peso, dor ou desconforto abdominais, icterícia, rash cutâneo,
artralgias e mialgias. Ao exame físico, podem estar presentes he-
patoesplenomegalia, ascite, eritema palmar, aranhas vasculares, ede-
ma periférico e encefalopatia (1,4). Cerca de 30% dos pacientes
apresentam um quadro agudo, com icterícia marcada, sendo essen-
ciais a identificação precoce e o tratamento adequado para evitar
progressão para insuficiência hepática. O restante dos casos são as-
sintomáticos, sendo identificados pelo achado incidental de aumento
dos níveis séricos de transaminases (1).

A história natural e o prognóstico da HAI dependem do grau
de atividade da doença e da presença ou não de cirrose (4). Elevação
sustentada de aminotransferases séricas (ALT ou AST) acima de 10
vezes o limite superior da normalidade ou de 5 vezes das mesmas
enzimas juntamente com a elevação de 2 vezes o valor normal de
gamaglobulina associam-se a aumento na mortalidade, que pode atin-
gir 90% em 10 anos (5,6). A mortalidade chega a 40% nos primeiros
seis meses nos portadores de doença grave que não receberam terapia
imunossupressora (6). A mortalidade em pacientes com cirrose não
tratados é de 58% em 5 anos, sendo que a presença desta doença
parece não influenciar na resposta terapêutica (7).

3. Classificação Estatística Internacional de Doenças e Pro-
blemas Relacionados à Saúde (CID-10)

- K75.4 Hepatite autoimune
4 Diagnóstico
O diagnóstico da HAI é feito pela soma de informações

clínicas, bioquímicas, histológicas e de resposta ao tratamento. De-
vem ser afastadas causas virais, tóxicas e metabólicas antes que se
possa firmar o diagnóstico. Corroboram o diagnóstico aumento ex-
pressivo nas concentrações séricas de gamaglobulinas, grau de ele-
vação das aminotransferases/transaminases (AST/TGO e ALT/TGP)
superior ao grau de elevação da fosfatase alcalina, presença de FAN,
AML ou anti-LKM1 positivos, ausência de antimitocôndria e his-
tologia com hepatite de interface sem lesões biliares, granulomas ou
alterações proeminentes sugestivas de outra doença.

Em 1992, foi realizado um painel com 27 especialistas em
HAI em que os critérios diagnósticos foram discutidos, tendo sido
criado um escore diagnóstico, com a finalidade de padronização da
doença (8). Esse escore foi estudado em uma série de contextos. Com
base nesses estudos, em 1998 nova reunião foi realizada, sendo os
critérios revisados e o escore levemente modificado, principalmente
com a finalidade de excluir com maior precisão as doenças co-
lestáticas.

Os critérios modificados e que continuam válidos podem ser
vistos na Tabela 1.

Tabela 1 - Escore revisado e adaptado para o diagnóstico de
hepatite autoimune (ERDHAI) (9)

PA R Â M E T R O ESCORE NOTAS EXPLICATI-
VA S

Sexo feminino +2
Relação fosfatase alcalina/AST (TGO) (ou
A LT / T G P )

a

< 1,5 +2
1,5-3,0 0
> 3,0 -2

Gamaglobulina ou IgG (no de vezes acima do
normal)

> 2,0 +3
1,5-2,0 +2
1,0-1,5 +1
< 1,0 0

FAN, AML ou anti-LKM1 b
> 1:80 +3
1:80 +2
1:40 +1
< 1:40 0

Antimitocôndria positivo -4
Marcadores de hepatites virais c

Reagente -3
Não reagente +3

Consumo de fármacos hepatotóxicos atual ou
recente

Presente -4
Ausente +1

Consumo médio de álcool
< 25 g/dia +2
> 60 g/dia -2

Histologia hepática
Infiltrado periportal com necrose em
saca-bocado

+3

Infiltrado linfoplasmocitário predomi-
nante

+1

Hepatócitos em roseta +1
Nenhum dos critérios acima -5
Alterações biliares -3
Outras alterações -3

Outra doença autoimune (própria ou em fa-
miliar de 1o grau)

+2

Parâmetros opcionais
Positividade de outro anticorpo asso-
ciado a HAI

+2 d,e

HLA DR3, DR7 ou DR13 +1 d,f
Resposta ao tratamento imunossupres-
sor

g

Completa +2 h
Recaída com a diminuição +3 i

a) É calculado com a divisão do número de vezes acima do
limite superior da normalidade da fosfatase alcalina pelo número de
vezes acima do limite superior da normalidade das aminotransfe-
rases/transaminases.

b) Consideram-se os títulos medidos por imunofluorescência
indireta em tecidos de roedores ou para FAN em células Hep-2.
Títulos baixos em crianças podem ter significado, devendo ser atri-
buído pelo menos 1 ponto (especialmente de anti-LKM1).

c) Consideram-se os resultados laboratoriais não reagentes de
anti-HAV IgM, HBsAg, anti-HBc total, anti-HCV e HCV-RNA qua-
litativo. Se há suspeita de uma etiologia viral, pode ser necesssária a
exclusão de citomegalovírus e de vírus Epstein-Barr.

d) São válidos para pontuação apenas se FAN, AML e anti-
LKM1 forem negativos.

e) Incluem anti-SLA/LP, p-ANCA, anti-ASGPR, anti-LC1 e
antissulfatide.

f) HLA DR7 e DR13 foram incluídos no escore original de
acordo com resultados de estudo realizado em São Paulo (10).

g) Se o paciente ainda não foi tratado, desconsiderar e uti-
lizar ponto de corte pré-tratamento (ver a seguir), incluindo a pon-
tuação apropriada após o início da terapia.

h) Considera-se resposta completa a ocorrência de pelo me-
nos uma das seguintes situações: 1) melhora importante dos sintomas
associada à normalização de AST/TGO, ALT/TGP, bilirrubinas e ga-
maglobulinas no prazo de 1 ano do início do tratamento e mantido
por 6 meses; 2) melhora dos sintomas em 50% de AST, ALT e
bilirrubinas no primeiro mês de tratamento e AST e ALT perma-
necendo no máximo 2 vezes o limite superior da normalidade durante
os primeiros 6 meses da terapia de manutenção; 3) biópsia durante
este período mostrando no máximo atividade mínima.

i) Considera-se recaída a ocorrência de uma das seguintes
situações após resposta completa: 1) aumento de AST ou ALT 2
vezes acima do limite superior da normalidade; 2) biópsia hepática
mostrando doença ativa; 3) retorno de sintomas que necessitem au-
mento da imunossupressão acompanhado de elevação de AST ou
A LT.

A partir do escore obtido, o diagnóstico de HAI é feito da
seguinte forma:

a) Pacientes que ainda não tenham sido tratados com imu-
nossupressores:

- ERDHAI de 10 a 15 (diagnóstico provável de HAI);
- ERDHAI acima de 15 (diagnóstico definido de HAI).
b) Pacientes já tratados com imunossupressores:
- ERDHAI de 12 a 17 (diagnóstico provável de HAI);
- ERDHAI acima de 17 (diagnóstico definido de HAI).
Em pacientes sem resposta prévia a imunossupressores não

se exclui a possibilidade do diagnóstico; recomenda-se, contudo, in-
vestigação complementar para exclusão de outras doenças, especial-
mente se houver alterações colestáticas no perfil bioquímico.

5.Critérios de Inclusão
Serão incluídos neste Protocolo os pacientes que apresentem

as duas condições abaixo (11):
1) diagnóstico definido ou provável de HAI segundo a escala

ERDHAI; e
2) pelo menos um dos itens abaixo:
a) AST 10 vezes acima do valor normal (6);
b) AST 5 vezes acima do valor normal associado a ga-

maglobulina 2 vezes acima do valor normal (6);
c) hepatite de interface, necrose em ponte ou multilobular à

histologia (12);
d) cirrose com atividade inflamatória (13);
e) sintomas constitucionais incapacitantes.
6 Critérios de Exclusão
Serão excluídos deste Protocolo os pacientes que apresen-

tem:
1) biópsia hepática com ausência de infiltrado inflamatório

(ausência de atividade), mesmo com cirrose, pois não há evidência de
benefício de terapia imunossupressora nestes casos;

2) contraindicação à utilização de prednisona ou azatioprina;
ou

3) evidência de causas infecciosas, tóxicas ou metabólicas.
7 Casos Especiais
Crianças
O tratamento preconizado para crianças é semelhante ao dos

adultos, tanto com prednisona em monoterapia quanto com pred-
nisona e azatioprina, porém o tratamento tem sido menos estudado
nessa faixa etária. Com a intenção de diminuir os efeitos deletérios
sobre o crescimento, o desenvolvimento ósseo e a aparência física, é
comum o uso de corticosteroide em dias alternados (14). Pacientes
pediátricos podem apresentar gravidade maior do que os adultos, com
menor probabilidade de remissão sustentada sem o uso de medi-
camentos e maiores taxas de recidiva.

Mulheres pós-menopáusicas e pacientes idosos
Este grupo não difere quanto ao benefício alcançado com a

terapia ou quanto à gravidade da apresentação clínica, tendo as mes-
mas indicações de tratamento dos outros pacientes. Entretanto, apre-
sentam risco aumentado para osteopenia, osteoporose e fraturas com
o uso de corticosteroide, especialmente se prolongado. Os regimes de
manutenção devem ser realizados com doses baixas de corticosteroide
ou com azatioprina, caso ocorram múltiplas recaídas. Também deve
ser oferecida profilaxia para osteoporose quando os pacientes es-
tiverem recebendo mais de 5 mg de prednisona por mais de três
meses, conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Mi-
nistério da Saúde estabelecido para osteoporose.

Portadores de cirrose
Pacientes com cirrose respondem ao tratamento tão bem

quanto os não cirróticos (7). Os com ascite e encefalopatia hepática
têm pior prognóstico, mas a estabilização pode ser obtida com terapia
específica para a descompensação hepática associada a imunossu-
pressores. A decisão de transplante deve ser adiada, se possível por
duas semanas, a fim de se observar a resposta terapêutica. Pode haver
maior incidência de efeitos adversos do corticosteroide, secundários a
hipoalbuminemia e hiperbilirrubinemia, motivo pelo qual preconi-
zam-se doses baixas de corticosteroide ou associação com azatio-
prina.

Gestantes
Pacientes com HAI e com cirrose não têm contraindicação

para gestação, embora haja maior risco de parto prematuro, baixo
peso ao nascimento e necessidade de cesariana. Pacientes com qua-
dros avançados de cirrose podem ter complicações durante a gestação
pelas alterações hemodinâmicas que ocorrem; está indicada contra-
cepção se estiverem menstruando. A maioria das mulheres com cir-
rose avançada já apresenta amenorreia, não necessitando de anti-
concepção. Existe preocupação com o potencial teratogênico da aza-
tioprina. Mesmo que esse risco seja baixo, recomenda-se, durante a
gestação, tratamento em monoterapia com corticosteroide, que eli-
mina essa apreensão (14).

Pacientes com HAI de apresentação aguda
Os pacientes podem se apresentar com hepatite aguda e,

raramente, com HAI fulminante. Devem ser tratados prontamente
com corticosteroides, sendo a taxa de resposta semelhante à de outros
pacientes com HAI.

Pacientes com sobreposição de manifestação (overlap)
Algumas características da HAI, como hipergamaglobuline-

mia, autoanticorpos e hepatite de interface podem estar presentes em
outras doenças hepáticas. Em alguns casos, pode haver sobreposição
de manifestações em que duas doenças possam coexistir. Há diversos
relatos de sobreposição de HAI com doenças colestáticas, princi-
palmente cirrose biliar primária (CBP) e colangite esclerosante (CE).
Não existe uma nomenclatura unificada internacionalmente para essas
situações, sendo frequentemente denominadas de HAI/CBP, CBP com
anticorpo antimitocondrial (AMA) negativo, HAI com AMA positivo,
HAI colestática, HAI/CE, colangite autoimune e colangiopatia au-
toimune. Essas síndromes são denominadas de HAI com overlap.
Pacientes com AMA (especialmente o subtipo M2) devem ser con-
siderados, segundo o conhecimento atual, como portadores de cirrose
biliar primária e deverão receber tratamento para esta condição (9).
Pacientes com HAI colestática são considerados atualmente como
tendo a mesma evolução da HAI clássica, respondendo bem a imu-
nossupressores. Overlap de HAI/CE é mais comum em crianças,
normalmente respondendo bem a corticosteroides.

8 Tratamento
Três ensaios clínicos clássicos avaliaram a utilidade da terapia

imunossupressora para HAI. O primeiro, publicado em 1971, avaliou 49
pacientes com o diagnóstico de "hepatite crônica ativa". Os pacientes foram
randomizados para receber prednisolona (15 mg) ou permanecer em acom-
panhamento sem tratamento. Houve diminuição significativa dos níveis da
bilirrubina sérica e das globulinas totais com aumento dos níveis de albu-
mina sérica dos que receberam prednisolona em relação aos controles. Após
6 anos de acompanhamento, morreram 3 (13,6%) dos 22 pacientes do grupo
prednisolona e 15 (55,6%) dos 27 do grupo controle (p < 0,01) (15).

Um segundo estudo realizado em 63 pacientes com "doença
hepática crônica ativa acentuada" comparou o tratamento com pred-
nisona (20 mg/dia), prednisona (10 mg/dia) associada a azatioprina
(50 mg/dia), azatioprina (100 mg/dia) ou placebo. O estudo foi duplo-
cego, mas não deixou claro se os grupos foram randomizados. Houve
aumento na sobrevida, resolução dos exames de bioquímica hepática
e melhora histológica nos pacientes que receberam prednisona ou
associação de prednisona e azatioprina em relação ao grupo aza-
tioprina em monoterapia e ao grupo placebo (6).

Um terceiro estudo randomizado com 47 pacientes comparou a
eficácia de prednisona (15 mg/dia) em relação a azatioprina (75 mg/dia) na
terapia de manutenção de pacientes com "hepatite crônica ativa" após tra-
tamento de indução com prednisona (30 mg/dia) e azatioprina (112,5
mg/dia) por 4 semanas. O estudo foi interrompido após 2 anos de segui-
mento, pois a sobrevida no grupo prednisona naquele momento era de 95%
e no grupo azatioprina, de 72%. Os autores não calcularam a significância
estatística exata, pois os dados não tinham uma distribuição normal (13).
Analisando-se os resultados desses estudos, fica claro o benefício de pred-
nisona em monoterapia ou associada a azatioprina, mas não de azatioprina
isoladamente, em aumentar a expectativa de vida desses pacientes.

Havia dúvida quanto ao impacto da insuficiência hepática na
biotransformação de prednisona a prednisolona, que é o seu me-
tabólito ativo, o que poderia diminuir sua eficácia em pacientes he-
patopatas. Um estudo avaliou os parâmetros farmacocinéticos de
prednisona em comparação com os mesmos parâmetros em volun-
tários sadios. Não foi encontrada nenhuma diferença no metabolismo
de prednisona em pacientes com doença hepática crônica ativa (16),
concluindo-se que ela pode ser utilizada com segurança em pacientes
com HAI.

Prednisona isoladamente ou em dose baixa associada a aza-
tioprina é a base da indução do tratamento de HAI (14). Ambos os
esquemas de tratamento são equivalentemente eficazes na indução da
remissão, sendo que a terapia combinada permite uso de metade das
doses de prednisona. A associação de prednisona e azatioprina é
preferida pela menor frequência de efeitos adversos secundários ao
corticosteroide (incidência de 10% versus 44%) (17). O uso de aza-
tioprina isoladamente é uma alternativa (Tabela 2) como forma de
tratamento de manutenção, para pacientes com resposta incompleta ao
tratamento indutor de remissão ou com múltiplas recaídas (14).

Tabela 2 - Indicações ideais para monoterapia com pred-
nisona ou associação de prednisona e azatioprina (14)

PREDNISONA E AZATIOPRINA PREDNISONA EM MONOTERAPIA
Mulheres pós-menopáusicas

Citopenias
Osteoporose

Gestação
Diabetes

Doença maligna atual
Hipertensão arterial sistêmica

Curto período de tratamento (< 6 me-
ses)

Labilidade emocional/depressão
Obesidade
Acne

Deficiência de tiopurina-metiltransfe-
rase
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1

O tratamento é iniciado conforme as doses preconizadas na
Tabela 3 e mantido até a remissão, falha terapêutica, resposta in-
completa ou toxicidade por medicamentos.

Remissão
Caracteriza-se por ausência de sintomas, normalização dos

níveis de bilirrubinas e gamaglobulina, ALT e AST abaixo do limite
superior da normalidade e melhora histológica com no máximo in-
filtrado portal e ausência de hepatite de interface. As melhoras clínica
e bioquímica precedem a melhora histológica em 3 a 6 meses, sendo
essencial a comprovação da remissão histológica antes da interrupção
do tratamento.

Falha terapêutica
Caracteriza-se por aumento de AST em dois terços do valor

pré-tratamento, piora da atividade histológica ou surgimento de en-
cefalopatia ou de ascite a despeito de adequada adesão ao tratamento.
Os pacientes devem ser tratados com as doses preconizadas para falha
do tratamento de indução da remissão (ver item 8.2). Apenas 20%
alcançarão remissão histológica, sendo que os demais necessitarão de
tratamento continuado. Não havendo resposta adequada, com insu-
ficiência hepática irreversível, deverá ser indicado transplante he-
pático, com resultados excelentes e sobrevida de 10 anos de 75%.
Pode haver recorrência pós-transplante em 40% dos casos, sendo
mais histológica do que clínica (3).

Resposta incompleta
Corresponde a melhoras clínica, bioquímica e histológica,

contudo sem resposta completa após 3 anos de tratamento contínuo.
Os pacientes devem ser mantidos em tratamento de manutenção com
prednisona (dose baixa) ou azatioprina (ver item 8.2) (18,19).

Toxicidade por medicamento
Há necessidade de redução ou interrupção temporária ou

definitiva do uso do medicamento. Prednisona é o fármaco que mais
frequentemente causa toxicidade. Se o paciente ainda não estiver em
uso de azatioprina e houver condições de fazê-lo, ela pode ser uti-
lizada para redução da dose do corticosteroide. Quando os efeitos
adversos são intensos, reduz-se à dose mínima possível para tentar
evitá-los, sendo em alguns casos necessário interromper o tratamento.
Na presença de hepatite colestática, pancreatite, rash ou citopenia
importante secundários a azatioprina, a interrupção do fármaco é
mandatória.

Recaída
Pacientes com recaída após a retirada da imunossupressão

que se segue à remissão histológica devem ser novamente enca-
minhados para tratamento de indução da remissão (Tabela 3). A
recaída é caracterizada pela recrudescência dos sintomas clínicos com
aumento de ALT duas vezes acima do limite superior da normalidade.
A taxa de recaída é da ordem de 20% após comprovada remissão
histológica e chega a 80% quando há atividade periportal no mo-
mento da retirada da imunossupressão, o que enfatiza a necessidade
de comprovação histológica da remissão antes de se suspender a
imunossupressão. Após uma segunda recaída, a probabilidade de se
alcançar remissão duradoura sem imunossupressão é muito baixa,
devendo-se manter o paciente em regime de doses baixas de pred-
nisona ou em monoterapia com azatioprina (ver item 8.2).

Outras opções terapêuticas
Micofenolato
Até 20 % dos pacientes não respondem ou são intolerantes

ao tratamento de primeira linha. Uma série de casos prospectiva com
59 pacientes (20), avaliou a resposta destes pacientes ao uso de
micofenolato. Ao total, 59,3% dos pacientes tiveram resposta com-
pleta. Nenhum dos pacientes foi não respondedor. Em virtude da
ausência de estudos controlados este medicamento não foi incluído
neste Protocolo.

Budesonida
Um ensaio clínico randomizado, de fase IIb, com 6 meses de

acompanhamento, comparou budesonida 3 mg duas a três vezes ao
dia, com prednisona 10-40 mg ao dia, ambas associadas a azatioprina
1-2 mg/kg/dia. O desfecho principal, que era normalização de tran-
saminases sem efeitos adversos esteróide-específicos, foi obtido em
47% do grupo budesonida e 18,4% do grupo prednisona (P<0,001)
(21). Contudo a budesonida apresentação para uso oral não está
disponível comercialmente no Brasil, não sendo recomendada neste
Protocolo.

8.1.FÁRMACOS
- Prednisona: comprimidos de 5 e 20 mg.
- Azatioprina: comprimidos de 50 mg.
8.2 ESQUEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
Os esquemas de administração de imunossupressores são os

seguintes:
Indução da remissão
Em adultos, utilizam-se as doses preconizadas na Tabela 3.

Em crianças, as doses iniciais recomendadas são de 2 mg/kg de
prednisona (dose máxima de 60 mg/dia), sendo possível a associação
de azatioprina como medida para redução da dose de corticosteróide
(14).

Tabela 3 - Doses do Tratamento de Indução da Remissão em
Adultos

Semanas em tratamento Tratamento com-
binado

Prednisona em monoterapia

Prednisona
(mg/dia)

Azatioprina
(mg/dia)

Prednisona
(mg/dia)

1 30 50-150 60

1 20 50-150 40

2 15 50-150 30

Manutenção até o desfecho do
tratamento

5-15 50-150 20

Esquema para falha do tratamento de indução da remissão
Deve-se iniciar com prednisona em monoterapia (60 mg/dia)

ou prednisona (30 mg/dia) associada à azatioprina (150 mg/dia). As
doses são reduzidas mensalmente enquanto houver melhora labo-
ratorial (redução de 10 mg/mês para prednisona e de 50 mg/mês para
azatioprina) até atingir-se a dose de 10 mg/dia de prednisona e de 50
mg/dia de azatioprina ou 20 mg/dia de prednisona em monoterapia,
quando os pacientes devem ser tratados como os que se encontram
em regimes de tratamento convencional.

Esquema para resposta incompleta ou a partir da segunda
recaída

A manutenção com prednisona em doses baixas é preco-
nizada para resposta incompleta ou a partir da segunda recaída. Após
remissão clínica e bioquímica com a terapia de indução, reduz-se a
dose de prednisona (2,5 mg) enquanto houver estabilidade clínico-
laboratorial até encontrar-se a dose mínima eficaz para manter o
paciente assintomático e AST 5 vezes abaixo do limite superior da
normalidade. A maior vantagem da estratégia de monoterapia com
corticosteroide em doses baixas é a prevenção da teratogenicidade de
azatioprina em mulheres em idade fértil.

A manutenção com azatioprina em monoterapia tem as mes-
mas indicações da manutenção com prednisona em doses baixas.
Após remissão clínica e bioquímica com a terapia de indução, a dose
de azatioprina é aumentada gradualmente (até 2 mg/kg/dia), per-
mitindo redução da dose de corticosteroide. A maior vantagem da
estratégia de monoterapia com azatioprina é a prevenção dos efeitos
adversos dos corticosteroides, em especial nas pacientes pós-meno-
páusicas.

8.3 TEMPO DE TRATAMENTO - CRITÉRIOS DE IN-
TERRUPÇÃO

O tratamento deve ser mantido por tempo indeterminado,
havendo reduções de dose ou interrupção de acordo com a resposta
do paciente.

8.4.BENEFÍCIOS ESPERADOS
- Aumento da expectativa de vida
- Melhora da qualidade de vida
- Melhora dos sintomas clínicos
- Diminuição da atividade inflamatória à biópsia hepática
- Normalização dos níveis das aminotransferases
- Prevenção de recaídas
9 Monitorização
Para pacientes em uso de corticosteroides, recomenda-se rea-

lizar dosagens de potássio e sódio séricos e glicemia de jejum para
identificação e tratamento de potenciais efeitos adversos sobre o me-
tabolismo glicídico e equilíbrio hidro-eletrolítico. Para pacientes em
uso de corticosteroides por períodos superiores a seis semanas, re-
comenda-se avaliação oftalmológica (22).

A azatioprina se transforma rapidamente, depois de ingerida,
em 6-mercaptopurina que por sua vez é metabolizada por três vias,
duas catabólicas e uma anabólica. A via catabólica de metilação se
efetua pela ação da enzima TPMT (tiopurina metil-transferase) e a
outra de oxidação pela xantina oxidase (XO). A via anabólica se
inicia pela ação da enzima HGPRT (hipoxantina-fosfo-ribosil-trans-
ferase) sobre a 6-mercaptopurina e leva a formação dos metabólitos
ativos 6-TGN (6-tioguanínicos) que são os responsáveis pela ação
imunossupressora e mielotóxica da azatioprina. Pacientes que ge-
neticamente não apresentam atividade da enzima TPMT, ou a tem em
nível muito baixo, são intolerantes à azatioprina em razão da maior
oferta de 6-mercaptopurina para se formar 6TGN. Esses pacientes são
extremamente sensíveis ao uso da azatioprina, mesmo com doses
baixas, e a mielotoxicidade nessas situações se manifesta precoce-
mente, após poucos dias de uso (23,24). Desta forma deve-se realizar
hemograma completo semanalmente no primeiro mês, quinzenalmen-
te no segundo e no terceiro meses e, após, mensalmente (25). A
redução de dose ou suspensão da azatioprina devem ser feitas a
critério médico. A determinação de 6-TGN poderá vir a ser útil para
monitorizar a dose a ser ministrada e propiciar aumento de sua efi-
cácia, sobretudo para os doentes com alta atividade da TPMT. Isso
tem ainda fundamento limitado, mas algumas evidências demonstram
que cerca de 30% dos pacientes sob uso prolongado de azatioprina
não formam, em nível detectável pela metodologia atual (HPLC), os
metabólitos ativos desse imunossupressor.

A hepatotoxicidade da azatioprina é incomum e parece estar
relacionada ao metabólito 6-metil-mercaptopurina. Deve ser realizado
controle de AST e ALT na mesma periodicidade dos hemogramas nos
primeiros 6 meses e, após, trimestralmente. Caracterizada hepato-
toxicidade, reavaliar continuidade do tratamento.

10 Regulação/Controle/Avaliação Pelo Gestor
Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de

pacientes neste Protocolo, a duração e a monitorização do tratamento,
bem como a verificação periódica das doses prescritas e dispensadas
e a adequação de uso do medicamento.

11 Termo de Esclarecimento e Responsabilidade - TER
É obrigatória a informação ao paciente ou ao seu responsável

legal dos potenciais riscos, benefícios e efeitos adversos relacionados
ao uso dos medicamentos preconizados neste Protocolo. O TER é
obrigatório ao se prescrever medicamento do Componente Especia-
lizado da Assistência Farmacêutica.
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TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDA-
DE

A Z AT I O P R I N A
Eu, ________________________________________ (nome

do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre os
benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos re-
lacionados ao uso de azatioprina, indicada para o tratamento da he-
patite autoimune.

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:

- aumento da expectativa de vida;
- melhora da qualidade de vida;
- melhora dos sintomas clínicos;
- diminuição da atividade inflamatória à biópsia hepática;
- normalização dos níveis das aminotransferases;
- prevenção de recaídas.
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes

contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso deste
medicamento:

- na gravidez, há evidências de riscos ao feto, mas um
benefício potencial pode ser maior do que os riscos. Caso engravide,
devo avisar imediatamente o médico;

- o medicamento é distribuído pelo leite materno e, por esta
razão, as mães não devem amamentar devido ao potencial risco de
efeitos adversos no bebê;
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- principais efeitos adversos hematológicos: anemia, dimi-
nuição das células brancas, vermelhas e plaquetas do sangue; gas-
trointestinais: náuseas, vômitos, diarreia, dor abdominal, fezes com
sangue, toxicidade para o fígado;

- efeitos adversos comuns: febre, calafrios, diminuição de
apetite, vermelhidão de pele, queda de cabelo, aftas, dores articulares,
problemas nos olhos (retinopatia), falta de ar, pressão baixa e reações
de hipersensibilidade;

- contraindicado em caso de hipersensibilidade (alergia) co-
nhecida ao medicamento ou componentes da fórmula.

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 assistido(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. ( ) SIM ( ) NÃO

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 Assistência Far-
macêutica (CEAF) e deverá ser preenchido em duas vias: uma será
arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou ao seu
responsável legal.

Na base de dados Cochrane, utilizando-se a expressão "can-
cer of the ovary", foram localizadas 13 revisões sistemáticas.

Primeiramente foram selecionadas metanálises e revisões sis-
temáticas relativas a opções de tratamento do câncer de ovário, ex-
cluindo artigos não relacionados ao assunto e estudos cujos desfechos
não tivessem relevância clínica. Após, foram selecionados os estudos
de fase III de temas não abordados e publicados após as metanálises
e revisões sistemáticas selecionadas. Foram consultados ainda o Up-
ToDate, versão 19.2, diretrizes clínicas de sociedades internacionais
de especialistas, estudos antigos de relevância histórica no tratamento
do câncer de ovário e estudos de fase II para abordar o tratamento da
doença resistente a platina.

2.INTRODUÇÃO
O carcinoma de ovário é a neoplasia maligna ginecológica

mais letal, com incidência mundial de 200.000 novos casos ao ano.
No Brasil, a estimativa é de 6.190 novos casos para 2012 e de 2.963
mortes por esta doença (1). Dados internacionais estimam que cerca
de 75% dos novos diagnósticos são realizados em estágios avançados,
o que é responsável, em parte, pela alta mortalidade associada.

Cerca de 90% dos carcinomas de ovário são de origem
epitelial, da superfície epitelial ovariana ou derivados mullerianos,
como as tubas uterinas (trompas de Falópio). Os adenocarcinomas
primários peritoneais são classificados e tratados como carcinomas
ovarianos epiteliais. Os demais tumores ovarianos derivam de outras
células, como as germinativas, estromais ou mistas, e não serão abor-
dados, por apresentarem comportamento e tratamentos distintos (2).

Entre os principais fatores de risco a considerar no diag-
nóstico de neoplasia maligna epitelial de ovário, incluem-se história
de câncer de ovário em familiar(es) de primeiro grau, nuliparidade,
infertilidade, obesidade e possivelmente uso de reposição hormonal
(em especial estrogênica). Fatores aparentemente protetores são ges-
tação prévia, amamentação, uso de contraceptivos orais e ligadura
tubária (3-11).

Apenas 5% dos casos são considerados de origem familiar. A
definição de história familiar positiva refere-se às pacientes com dois
ou mais parentes de primeiro grau com câncer de ovário, incluindo
aquelas com genótipo ovário,incluindo comprovado BRCA 1 e dois
ou mais parentes de primeiro grau com câncer de 2 ou famílias
afetadas pela síndrome de Lynch. Em pacientes de alto risco, com
mutações de BRCA 1 ou 2, a ooforectomia pode reduzir o risco
Apenas 5% dos casos são considerados de origem familiar. A de-
finição de história familiar positiva refere-se às pacientes com de
câncer de ovário ou trompa de Falópio em cerca de 80% (12,13).

Cerca de 60% das pacientes com neoplasia maligna epitelial
de ovário apresentarão recidiva da doença em algum momento de sua
evolução. O risco é particularmente alto nos estágios clínicos (EC) III
e IV com volume residual de doença pós-operatório superior a 2 cm,
situação em que a estimativa varia de 80% a 85% dos casos (14).

Além do estadiamento da doença e do volume residual pós-
operatório, fatores de risco associados à recidiva são idade inferior a
40 anos, histologia mucinosa ou de células claras, grau histológico
pouco diferenciado, performance status comprometido, tratamento
inicial sem composto de platina, presença de ascite no momento da
citorredução cirúrgica e persistência de níveis elevados do marcador
CA 125 após quimioterapia de primeira linha (15).

3 Classificação estatística internacional de doenças e pro-
blemas relacionados à saúde (CID-10)

C56 - Neoplasia maligna do ovário
C570 - Neoplasia maligna da trompa de Falópio
C78.6 - Neoplasia maligna secundária do retroperitônio e do

peritônio
4 DIAGNÓSTICO E ESTADIAMENTO
O câncer de ovário frequentemente se manifesta em estágios

avançados, com a ocorrência de sintomas vagos, como distensão
abdominal, dor abdominal ou pélvica, sintomas urinários, surgimento
de massa abdominal, flatulência ou saciedade precoce relacionada a
metástases peritoneais. Em alguns casos, pode ocorrer dispneia de-
vido à ascite ou a derrame pleural associado (16). Os sintomas ini-
cialmente não levam de imediato à suspeita de câncer. Sua evolução
e persistência em mulheres entre 40 e 65 anos, faixa etária na qual a
incidência torna-se mais frequente, pode levar o médico a suspeitar e
diagnosticar esta neoplasia.

Mesmo com os exames e tratamentos disponíveis atualmen-
te, não foi possível estabelecer um programa de triagem eficaz em
mulheres assintomáticas. Em estudo recente, com triagem por do-
sagens seriadas do marcador tumoral sérico CA 125 e ecografia
transvaginal, não foi observada redução da mortalidade por carcinoma
de ovário (2).

A avaliação da extensão tumoral (estadiamento) é basica-
mente cirúrgica. A cavidade pélvica e a abdominal devem ser ex-
ploradas meticulosamente em busca de implantes peritoneais e omen-
tais, sendo necessário realizar pan-histerectomia na maioria dos casos.
Mais detalhes sobre as intervenções cirúrgicas estão descritos a se-
guir. Todo o material cirúrgico obtido deve ser encaminhado para
exames citológico e histopatológico.

4.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO E CIRÚRGICO
Na suspeita do diagnóstico de câncer de ovário, o exame

físico pode muitas vezes demonstrar aumento de volume abdominal
(por ascite), massa pélvica ou derrame pleural. Nestas situações, os
exames de imagem, como ecografia abdominal ou pélvica identi-
ficando lesão expansiva ovariana ou anexial, podem aumentar a sus-
peita e levar ao prosseguimento da investigação. Laparotomia é o
método cirúrgico de escolha para diagnóstico e estadiamento dos
carcinomas ovarianos, de vez que é fundamental para o diagnóstico
anatomopatológico, o estadiamento e o primeiro tratamento nos casos
em que é possível realizar citorredução máxima (ressecção tumoral o
mais completa possível).

4.2 DIAGNÓSTICO POR IMAGEM
Os exames de imagem são úteis na investigação inicial de

sintomas abdominais persistentes, achados frequentes nas neoplasias
ovarianas.

À ecografia, a presença de massa pélvica fixa é muito su-
gestiva de carcinoma ovariano, especialmente se acompanhada de
ascite. Na presença de ascite sem lesão expansiva associada, a ci-
tologia positiva para células malignas no líquido de ascite permite o
diagnóstico de neoplasia ovariana ou primária peritoneal, cujos tra-
tamentos seguem a mesma indicação.

O estadiamento do câncer de ovário é dependente de in-
tervenção cirúrgica. Os exames de imagem complementam o es-
tadiamento sistêmico e podem incluir ecografia abdominal ou pélvica
e tomografias computadorizadas de abdômen, pelve e tórax. Entre-
tanto, cirurgia é o principal método para diagnóstico, estadiamento e
tratamento nos casos de doença restrita à cavidade abdominal.

4.3 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL
Os carcinomas epiteliais de ovário podem ser responsáveis

pela produção do marcador tumoral CA 125. Esta glicoproteína pode
estar presente em concentrações elevadas em pacientes com câncer de
ovário, porém isoladamente não é útil como exame de triagem ou
diagnóstico, podendo ser válido para o acompanhamento das pa-
cientes em tratamento antineoplásico e durante seu seguimento (17).

Em pacientes com citologia peritoneal positiva para ade-
nocarcinoma e com dúvidas sobre a origem primária tumoral, a razão
entre os marcadores tumorais CA 125 e CEA acima de 25 pode ser
útil para afastar o diagnóstico de tumores de origem gastrointestinal
metastáticos para o peritônio (18).

4.4 ESTADIAMENTO
O estadiamento é determinado pelas classificações interna-

cionais FIGO (Fédération Internationale de Gynécologie et d'Óbs-
tétrique), AJCC (American Joint Committee on Cancer) e UICC
(União Internacional contra o Câncer) (19,20,21)

Estágio I (EC I)
O tumor é limitado ao(s) ovário(s).
IA: Tumor limitado a um ovário, cápsula intacta, ausência de

tumor na superfície ovariana. Ausência de células malignas no líquido
de ascite ou no lavado peritoneal.

IB: Tumor limitado aos dois ovários, cápsulas intactas, au-
sência de tumor nas superfícies ovarianas. Ausência de células ma-
lignas no líquido de ascite ou no lavado peritoneal.

IC: Tumor limitado a um ou aos dois ovários associado a
qualquer das seguintes características: ruptura de cápsula, presença de
tumor na(s) superfície(s) ovariana(s), presença de células malignas no
líquido de ascite ou no lavado peritoneal.

Obs.: A presença de ascite não afeta o estadiamento, exceto
se houver células malignas.

Estágio II (EC II)
O tumor acomete um ou ambos os ovários e há extensão

para a pelve.
IIA: Tumor com extensão ou implantes no útero ou nas

trompas de Falópio. Ausência de células malignas no líquido de ascite
ou no lavado peritoneal.

IIB: Tumor com extensão para ou implantes em outros te-
cidos pélvicos. Ausência de células malignas no líquido de ascite ou
no lavado peritoneal.

IIC: Tumor nos estágios IIA ou IIB. Presença de células
malignas no líquido de ascite ou no lavado peritoneal.

Estágio III (EC III)
O tumor acomete um ou os dois ovários com implantes

peritoneais microscópicos confirmados fora da pelve. Metástases na
superfície hepática significam EC III. Tumor limitado à pelve ver-
dadeira, mas com extensão maligna histologicamente documentada
para intestino delgado ou omento.

IIIA: Metástases peritoneais microscópicas além da pelve
(sem tumor macroscópico).

IIIB: Metástases peritoneais macroscópicas além da pelve
com até 2 cm de de diâmetro.

IIIC: Metástases peritoneais além da pelve com mais de 2
cm de diâmetro ou metástases em linfonodos regionais.

Estágio IV (EC IV)
O tumor acomete um ou os dois ovários e apresenta me-

tástases à distância. Se houver derrame pleural, deve ser documentada
a presença de células malignas para confirmar tratar-se de EC IV.
Metástase(s) no parênquima hepático determina(m) EC IV.

Grau de diferenciação tumoral (escore baseado na avaliação
microscópica tumoral) (20,21)

Além do estágio, a definição do grau de diferenciação tu-
moral ao exame histopatológico também é determinante da terapêu-
tica a se adotar. Os graus de diferenciação subdividem-se em:

Gx: O grau de diferenciação não pode ser avaliado.
G1: Tumor bem diferenciado (baixo grau)
G2: Tumor moderadamente diferenciado (grau intermediá-

rio)
G3: Tumor pouco diferenciado (alto grau)
G4: Tumor indiferenciado (alto grau)
4.5 OPÇÕES TERAPÊUTICAS
O tratamento do câncer ovariano pode apresentar potencial

curativo ou paliativo, dependendo do estadiamento inicial e da evo-
lução da neoplasia. Nos casos de potencial curativo (EC I a III), a
interação multidisciplinar com envolvimento do cirurgião e do on-
cologista clínico é de extrema importância, pois o tratamento, além da
intervenção cirúrgica, pode envolver a indicação de quimioterapia
prévia ou adjuvante.

4.6. CIRURGIA
Cirurgia primária
A cirurgia padrão para o estadiamento e tratamento de neoplasia

maligna epitelial de ovário deve, preferencialmente, ser realizada por equi -
pe experiente em tumores pélvicos. Compreende histerectomia abdominal
total com salpingo-ooforectomia bilateral e omentectomia, avaliação e
biópsia do peritônio diafragmático, goteiras parietocólicas, peritônio pél -
vico, amostragem de linfonodos pélvicos e para-aórticos, além de lavagem
peritoneal para pesquisa de células malignas (quatro lavados: diafragmá-
tico, dos lados direito e esquerdo do abdômen e da pelve). Para pacientes
com histologia mucinosa, também é recomendada apendicectomia (4,22).

PORTARIA No- 458, DE 21 DE MAIO DE 2012

Aprova as Diretrizes Diagnósticas e Tera-
pêuticas - Neoplasia Maligna Epitelial de
Ovário.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso das atribuições,
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros

sobre neoplasia maligna epitelial de ovário e diretrizes nacionais para
diagnóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta
doença;

Considerando que as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas
(DDT) são resultado de consenso técnico-científico e formuladas den-
tro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de indicação;

Considerando as sugestões dadas à Consulta Pública
SAS/MS no 3, de 25 de novembro de 2011;

Considerando a avaliação do Departamento de Atenção Es-
pecializada - DAE/SAS, resolve:

Art. 1o - Ficam aprovadas, na forma do Anexo desta Portaria,
as Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas - Neoplasia Maligna Epi-
telial de Ovário.

§ 1o - As Diretrizes objeto desta Portaria, que contêm o
conceito geral da Neoplasia Maligna Epitelial de Ovário, critérios de
diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento e me-
canismos de regulação, controle e avaliação, são de caráter nacional e
devem ser utilizadas 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 cientificação ao paciente ou ao seu
responsável legal dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacio-
nados ao uso dos medicamentos preconizados para o tratamento de
neoplasia maligna epitelial de ovário.

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

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

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO

DIRETRIZES DIAGNÓSTICAS E TERAPÊUTICAS
NEOPLASIA MALIGNA EPITELIAL DE OVÁRIO

1 Metodologia de busca e avaliação da literatura
Foi realizada busca de artigos nas bases de dados do Me-

dline/Pubmed, Embase e Cochrane em 25/07/2011.
Na base de dados Medline/Pubmed, utilizando-se os termos

"Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/drug
therapy"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/immunology"[Mesh] OR
"Ovarian Neoplasms/radiotherapy"[Mesh] OR "Ovarian Neo-
plasms/surgery"[Mesh] OR "Ovarian Neoplasms/therapy"[Mesh] e
restringindo-se para estudos em humanos, em inglês, com o filtro
metanálises, foram encontrados 74 estudos. Os mesmos termos foram
usados para estudos de fase III em adultos nos últimos 10 anos,
revelando 227 estudos.

Na base de dados Embase, utilizando-se os termos 'ovary
cancer'/exp OR 'ovary tumor'/exp AND 'cancer therapy'/exp OR 'can-
cer surgery'/exp e retringindo-se para estudos em humanos, em inglês,
com o filtro metanálises, foram encontrados 156 estudos. Os mesmos
termos foram usados para estudos de fase III nos últimos 10 anos,
resultando em 57 trabalhos.


	96_01
	96_02
	96_03
	96_04



