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1

TO TA L :

Estação do ano é utilizada no sul do Brasil. Horário (com tolerância de 1 hora para mais e para menos) é utilizado nas demais regiões.
Rua é usado para visitas domiciliares.
Local para consultas no hospital ou outra instituição.

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - DOENÇA DE ALZHEIMER

ESCALA CDR: CAIXA DE ESCORES PARA ESCORE FINAL

SAUDÁVEL CDR 0 DEM. QUESTIONÁVEL
CDR 0,5

DEMÊNCIA LEVE
CDR 1

DEMÊNCIA MODERADA
CDR 2

DEMÊNCIA GRAVE
CDR 3

MEMÓRIA Sem perda de memória, ou apenas
esquecimento discreto e inconsis-

tente.

Esquecimento leve e consistente;
lembrança parcial de eventos; "es-

quecimento benigno".

Perda de memória moderada, mais acentua-
da para fatos recentes; o deficit interfere

com atividades do dia-a-dia.

Perda de memória grave; apenas material
muito aprendido é retido; materiais novos

são rapidamente perdidos.

Perda de memória grave; apenas frag-
mentos permanecem.

O R I E N TA Ç Ã O Plenamente orientado. Plenamente orientado. Dificuldade moderada com as relações de
tempo; orientado no espaço no exame, mas
pode ter desorientação geográfica em outros

locais.

Geralmente desorientado. Orientação pessoal apenas.

JULGAMENTO E SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

Resolve bem problemas do dia-a-
dia, juízo crítico é bom em rela-

ção ao desempenho passado.

Leve comprometimento na solução
de problemas, semelhanças e dife-

renças.

Dificuldade moderada na solução de proble-
mas, semelhanças e diferenças; julgamento

social geralmente mantido.

Gravemente comprometido para solução de
problemas, semelhanças e diferenças. Juízo

social geralmente comprometido.

Incapaz de resolver problemas ou de
ter qualquer juízo crítico.

ASSUNTOS NA COMUNIDADE Função independente na função
habitual de trabalho, compras, ne-
gócios, finanças, e grupos sociais.

Leve dificuldade nestas atividades. Incapaz de funcionar independentete nestas
ativid. embora ainda possa desempenhar al-
gumas; pode parecer normal à avaliação su-

perficial

Sem possibilidade de desempenho fora de
casa. Parece suficientemente bem para ser

levado a atividades fora de casa

Sem possibilidade de desempenho fo-
ra de casa. Parece muito doente para
ser levado a atividades fora de casa.

LAR E PASSATEMPO Vida em casa, passatempos, e in-
teresses intelectuais mantidos.

Vida em casa, passatempos e inte-
resses intelectuais levemente afeta-

dos.

Comp. leve, mas evidente em casa; aban-
dono das tarefas + difíceis; passatempos e
interesses mais complicados são também

abandonados.

Só realiza as tarefas mais simples. Interes-
ses muito limitados e pouco mantidos.

Sem qualquer atividade significativa
em casa.

CUIDADOS PESSOAIS Plenamente capaz. Plenamente capaz. Necessita de assistência ocasional. Requer assistência no vestir e na higiene. Muito auxílio nos CP. Em geral in-
continente.

PORTARIA No- 1.299, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Te-
rapêuticas do Diabete Insípido.

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

Considerando a necessidade de se atualizarem parâmetros
sobre o diabete insípido 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 e precisão de
indicação;

Considerando as atualizações bibliográficas feitas após a
Consulta Pública nº 32/SAS/MS, de 26 de agosto de 2010, e o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas consequentemente pu-
blicado em portaria; e

Considerando a avaliação técnica do Departamento de As-
sistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e In-
sumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e da Assessoria Técnica da
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma do Anexo desta Portaria,
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Diabete Insípido.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste Artigo, que con-
tém o conceito geral do diabete insípido, critérios de diagnóstico,
critérios de inclusão e de exclusão, tratamento 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.

Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou do seu
responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacio-
nados ao uso de medicamento preconizado para o tratamento do
diabete insípido.

Art. 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 710/SAS/MS, de 17 de
dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 244, de
22 de dezembro de 2010, Seção1, página 103.

HELVÉLCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTI-
CAS

DIABETE INSÍPIDO
1 Metodologia de busca e avaliação da literatura
Como fontes de busca de artigos foram utilizadas as bases de

dados Medline/Pubmed, Embase e livros-texto de Medicina, sem res-
trição a data e a línguas.

Na base de dados Medline/Pubmed (acesso em 20/03/2010),
utilizando-se as expressões "Diabete Insipidus"[Mesh] restringindo-se
para artigos em humanos com os filtros "Practice Guideline"[ptyp],
"Guideline"[ptyp], "Clinical Trial"[ptyp], "Meta-Analysis"[ptyp] e
"Randomized Controlled Trial"[ptyp], foram obtidos 92 artigos.

Na base de dados Embase (acesso em 20/03/2010), utili-
zando-se a expressão 'diabete insipidus'/exp e restringindo-se para
artigos em humanos com os filtros [cochrane review]/lim OR [con-
trolled clinical trial]/lim OR [meta analysis]/lim OR [randomized
controlled trial]/lim OR [systematic review]/lim, foram obtidos 78
artigos.

A busca em livros-texto baseou-se no livro UpToDate, ver-
são 17.3, disponível no site www.uptodateonline.com, consultado em
10/03/2010.

Todos os artigos foram revisados, e os identificados como
revisões, consensos ou estudos clínicos sobre o tema foram sele-
cionados para a elaboração deste Protocolo.

Em 08/09/2013 foi realizada atualização da busca. Na base
de dados Medline/Pubmed utilizando-se as expressões "Diabete In-
sipidus"[Mesh] restringindo-se para artigos em humanos com os fil-
tros "Practice Guideline"[ptyp], "Guideline"[ptyp], "Clinical
Trial"[ptyp], "Meta-Analysis"[ptyp] e "Randomized Controlled
Trial"[ptyp], foram obtidos 7 estudos.

Na base de dados Embase, utilizando-se a expressão 'diabete
insipidus'/exp e restringindo-se para artigos em humanos com os
filtros [cochrane review]/lim OR [controlled clinical trial]/lim OR
[meta analysis]/lim OR [randomized controlled trial]/lim OR [sys-
tematic review]/lim, foram obtidos 42 estudos.

Não foram localizadas revisões sistemáticas elaboradas pelo
grupo Cochrane.

Os artigos localizados foram revisados, sendo excluídos es-
tudos de baixa qualidade metodológica, que avaliavam tratamentos
experimentais ou não aprovados no Brasil, ou com resultados in-
conclusivos ou insuficientes para resultar em recomendação. A atua-
lização da busca não resultou na inclusão de estudos.

2 Introdução
O diabete insípido é uma síndrome caracterizada pela in-

capacidade de concentração do filtrado urinário, com consequente
desenvolvimento de urina hipotônica e aumento de volume uriná-
rio(1). Pode ocorrer por deficiência do hormônio antidiurético
(ADH)(2) ou por resistência à sua ação nos túbulos renais(3). Quando
há deficiência na síntese do ADH, o diabete insípido é chamado
central, neuro-hipofisário ou neurogênico; quando há resistência à sua
ação nos túbulos renais, é dito renal ou nefrogênico.

O diagnóstico diferencial de diabete insípido inclui polidipsia
primária (polidipsia psicogênica) e causas de diurese osmótica (4) Na
polidipsia primária, o distúrbio inicial é o aumento da ingestão de
água, manifestando-se principalmente em pacientes com transtornos
psiquiátricos e mais raramente em pacientes com lesões hipotalâmicas
que afetam o centro de controle da sede. O diagnóstico de diurese
osmótica ocorre por aumento da filtração de um soluto osmotica-
mente ativo e consequente aumento do volume urinário. A mais
comum, dentre as causas de diurese osmótica, é o diabete melito, com
o aumento da diurese devido à ação osmótica da glicose na urina.

É importante a diferenciação entre os tipos de diabete in-
sípido. Os tratamentos para o diabete insípido central e para o renal
são distintos. O diabete insípido central, associado à redução na
secreção de ADH, é mais frequentemente idiopático, ou associado a
trauma, cirurgia, tumores da região hipotalâmica ou a encefalopatia
hipóxica/isquêmica(2). Já o diabete insípido renal, associado a di-
ferentes graus de resistência à ação do ADH, ocorre nas formas
hereditárias, induzido por fármacos (por exemplo, lítio) ou secundário
à hipercalcemia(3).

O diabete insípido gestacional, por expressão de vasopres-
sinases (enzimas que degradam o ADH) pela placenta, é uma forma
rara e transitória da doença, que se manifesta mais comumente no
terceiro trimestre da gestação e apresenta resolução do quadro alguns
dias após o parto(5, 6).

O prognóstico dos pacientes com diabete insípido depende
da etiologia, das comorbidades associadas e da instituição de tra-
tamento adequado(7, 8). O tratamento com desmopressina, um aná-
logo do ADH, foi descrito em 1972(9) e, é desde então, o padrão para
os casos de diabete insípido central e gestacional. O diabete insípido
renal não será abordado neste Protocolo por tratar-se de doença de-
corrente da resistência renal à ação do ADH.

A identificação da doença em seu estágio inicial e o en-
caminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão
à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado
terapêutico e prognóstico dos casos.

Em 2008 e 2009, foram registrados, no SUS, respectiva-
mente, 63.863 e 73.768 procedimentos relacionados com o código de
diabete insípido, totalizando 137.631, dos quais 99,9% no Sistema de
Informações Ambulatoriais (SIA-SUS). De 2010 a 2012, esses nú-
meros foram progressivos (respectivamente, 80.074, 86.368 e 90.119),
alcançando 256.561 procedimentos, nesse triênio, com a manutenção
deste mesmo percentual no SIA-SUS.

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

- E23.2 Diabete insípido
4 Diagnóstico
4.1 Clínico
A primeira manifestação do diabete insípido costuma ser

noctúria pela perda de capacidade de concentração da urina no pe-
ríodo da noite. A apresentação clínica ocorre com poliúria (volume
urinário em 24 horas acima de 3 L[acima de 40 mL/kg] em ado-
lescentes e adultos e acima de 2 L/m2 de superfície corporal [acima
de 100 mL/kg] em crianças)(2) e consequente aumento da ingestão de
água (polidipsia). A velocidade de instalação dos sintomas é im-
portante, visto que, na maioria dos pacientes com diabete insípido
renal hereditário, a manifestação se verifica já na primeira semana de
vida. Nos casos de diabete insípido central hereditário, a manifestação
pode ocorrer na infância após o primeiro ano de vida ou na ado-
lescência.

Em adultos, o início dos sintomas costuma se dar de forma
súbita nos casos de diabete insípido central e de forma insidiosa nos
casos de diabete insípido renal. O aumento do volume urinário, que
pode chegar a 18 litros em 24 horas, é compensado com o aumento
da ingestão hídrica. Em pacientes sem acesso livre a água (por exem-
plo, sedados), com alteração hipotalâmica no centro da sede (por
exemplo, lesões hipotalâmicas) e naqueles com grande volume uri-
nário, pode haver distúrbios hidroeletrolíticos graves(7).

4.2 Laboratorial
Em paciente com poliúria, a concentração de sódio plas-

mático acima de 142 mEq/L sugere o diagnóstico de diabete insípido,
ao contrário da concentração abaixo de 137 mEq/L(10). Sódio plas-
mático entre 137-142 mEq/L pode observado tanto em pacientes com
diabete insípido como nos com polidipsia primária.

No diagnóstico diferencial entre diabete insípido e polidipsia
primária, pode ser necessário solicitar teste de restrição hídrica(10).
Para sua realização, pelo risco de desidratação e distúrbios hidroe-
letrolíticos graves, sugere-se internação hospitalar. O objetivo do teste
é elevar a osmolalidade plasmática acima de 295 mOsmol/kg ou o
sódio plasmático acima de 147 mEq/L e avaliar a resposta à ad-
ministração de desmopressina(10). Em pacientes com osmolalidade
plasmática acima de 295 mOsmol/kg ou sódio plasmático acima de
147 mEq/L, pode-se prescindir do teste de restrição hídrica, ava-
liando-se apenas a osmolalidade urinária e a resposta à administração
desmopressina(10), que é o que diferencia diabete insípido renal dos
outros tipos de diabete insípido (central e gestacional).

Principalmente para paciente com volume urinário acima de
10 L/24 horas, sugere-se que o teste de restrição hídrica inicie pela
manhã, com suspensão da ingestão de líquidos, pesagem do paciente,
esvaziamento vesical completo, avaliação da osmolalidade urinária e
da osmolalidade e do sódio plasmáticos no início do teste (tempo
zero). Pesagem do paciente e avaliação de volume e osmolalidade
urinárias devem ser realizadas a cada hora, e de osmolalidade e sódio
plasmáticos, a cada 2 horas. Com a pesagem do paciente, verifica-se
a adesão à restrição hídrica. Se o paciente apresentar perda de peso
acima de 3%, a osmolalidade e o sódio plasmáticos devem ser ava-
liados, mesmo que o período de 2 horas da avaliação anterior não
tenha transcorrido.

Abaixo, propõe-se um modelo para a anotação dos parâ-
metros avaliados durante a realização do teste de restrição hídrica.



Nº 227, sexta-feira, 22 de novembro de 201364 ISSN 1677-7042

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html ,
pelo código 00012013112200064

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

1

TO TA L :

Estação do ano é utilizada no sul do Brasil. Horário (com tolerância de 1 hora para mais e para menos) é utilizado nas demais regiões.
Rua é usado para visitas domiciliares.
Local para consultas no hospital ou outra instituição.

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS - DOENÇA DE ALZHEIMER

ESCALA CDR: CAIXA DE ESCORES PARA ESCORE FINAL

SAUDÁVEL CDR 0 DEM. QUESTIONÁVEL
CDR 0,5

DEMÊNCIA LEVE
CDR 1

DEMÊNCIA MODERADA
CDR 2

DEMÊNCIA GRAVE
CDR 3

MEMÓRIA Sem perda de memória, ou apenas
esquecimento discreto e inconsis-

tente.

Esquecimento leve e consistente;
lembrança parcial de eventos; "es-

quecimento benigno".

Perda de memória moderada, mais acentua-
da para fatos recentes; o deficit interfere

com atividades do dia-a-dia.

Perda de memória grave; apenas material
muito aprendido é retido; materiais novos

são rapidamente perdidos.

Perda de memória grave; apenas frag-
mentos permanecem.

O R I E N TA Ç Ã O Plenamente orientado. Plenamente orientado. Dificuldade moderada com as relações de
tempo; orientado no espaço no exame, mas
pode ter desorientação geográfica em outros

locais.

Geralmente desorientado. Orientação pessoal apenas.

JULGAMENTO E SOLUÇÃO DE
PROBLEMAS

Resolve bem problemas do dia-a-
dia, juízo crítico é bom em rela-

ção ao desempenho passado.

Leve comprometimento na solução
de problemas, semelhanças e dife-

renças.

Dificuldade moderada na solução de proble-
mas, semelhanças e diferenças; julgamento

social geralmente mantido.

Gravemente comprometido para solução de
problemas, semelhanças e diferenças. Juízo

social geralmente comprometido.

Incapaz de resolver problemas ou de
ter qualquer juízo crítico.

ASSUNTOS NA COMUNIDADE Função independente na função
habitual de trabalho, compras, ne-
gócios, finanças, e grupos sociais.

Leve dificuldade nestas atividades. Incapaz de funcionar independentete nestas
ativid. embora ainda possa desempenhar al-
gumas; pode parecer normal à avaliação su-

perficial

Sem possibilidade de desempenho fora de
casa. Parece suficientemente bem para ser

levado a atividades fora de casa

Sem possibilidade de desempenho fo-
ra de casa. Parece muito doente para
ser levado a atividades fora de casa.

LAR E PASSATEMPO Vida em casa, passatempos, e in-
teresses intelectuais mantidos.

Vida em casa, passatempos e inte-
resses intelectuais levemente afeta-

dos.

Comp. leve, mas evidente em casa; aban-
dono das tarefas + difíceis; passatempos e
interesses mais complicados são também

abandonados.

Só realiza as tarefas mais simples. Interes-
ses muito limitados e pouco mantidos.

Sem qualquer atividade significativa
em casa.

CUIDADOS PESSOAIS Plenamente capaz. Plenamente capaz. Necessita de assistência ocasional. Requer assistência no vestir e na higiene. Muito auxílio nos CP. Em geral in-
continente.

PORTARIA No- 1.299, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Te-
rapêuticas do Diabete Insípido.

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

Considerando a necessidade de se atualizarem parâmetros
sobre o diabete insípido 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 e precisão de
indicação;

Considerando as atualizações bibliográficas feitas após a
Consulta Pública nº 32/SAS/MS, de 26 de agosto de 2010, e o
Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas consequentemente pu-
blicado em portaria; e

Considerando a avaliação técnica do Departamento de As-
sistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e In-
sumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e da Assessoria Técnica da
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma do Anexo desta Portaria,
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Diabete Insípido.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste Artigo, que con-
tém o conceito geral do diabete insípido, critérios de diagnóstico,
critérios de inclusão e de exclusão, tratamento 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.

Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou do seu
responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacio-
nados ao uso de medicamento preconizado para o tratamento do
diabete insípido.

Art. 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 710/SAS/MS, de 17 de
dezembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 244, de
22 de dezembro de 2010, Seção1, página 103.

HELVÉLCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTI-
CAS

DIABETE INSÍPIDO
1 Metodologia de busca e avaliação da literatura
Como fontes de busca de artigos foram utilizadas as bases de

dados Medline/Pubmed, Embase e livros-texto de Medicina, sem res-
trição a data e a línguas.

Na base de dados Medline/Pubmed (acesso em 20/03/2010),
utilizando-se as expressões "Diabete Insipidus"[Mesh] restringindo-se
para artigos em humanos com os filtros "Practice Guideline"[ptyp],
"Guideline"[ptyp], "Clinical Trial"[ptyp], "Meta-Analysis"[ptyp] e
"Randomized Controlled Trial"[ptyp], foram obtidos 92 artigos.

Na base de dados Embase (acesso em 20/03/2010), utili-
zando-se a expressão 'diabete insipidus'/exp e restringindo-se para
artigos em humanos com os filtros [cochrane review]/lim OR [con-
trolled clinical trial]/lim OR [meta analysis]/lim OR [randomized
controlled trial]/lim OR [systematic review]/lim, foram obtidos 78
artigos.

A busca em livros-texto baseou-se no livro UpToDate, ver-
são 17.3, disponível no site www.uptodateonline.com, consultado em
10/03/2010.

Todos os artigos foram revisados, e os identificados como
revisões, consensos ou estudos clínicos sobre o tema foram sele-
cionados para a elaboração deste Protocolo.

Em 08/09/2013 foi realizada atualização da busca. Na base
de dados Medline/Pubmed utilizando-se as expressões "Diabete In-
sipidus"[Mesh] restringindo-se para artigos em humanos com os fil-
tros "Practice Guideline"[ptyp], "Guideline"[ptyp], "Clinical
Trial"[ptyp], "Meta-Analysis"[ptyp] e "Randomized Controlled
Trial"[ptyp], foram obtidos 7 estudos.

Na base de dados Embase, utilizando-se a expressão 'diabete
insipidus'/exp e restringindo-se para artigos em humanos com os
filtros [cochrane review]/lim OR [controlled clinical trial]/lim OR
[meta analysis]/lim OR [randomized controlled trial]/lim OR [sys-
tematic review]/lim, foram obtidos 42 estudos.

Não foram localizadas revisões sistemáticas elaboradas pelo
grupo Cochrane.

Os artigos localizados foram revisados, sendo excluídos es-
tudos de baixa qualidade metodológica, que avaliavam tratamentos
experimentais ou não aprovados no Brasil, ou com resultados in-
conclusivos ou insuficientes para resultar em recomendação. A atua-
lização da busca não resultou na inclusão de estudos.

2 Introdução
O diabete insípido é uma síndrome caracterizada pela in-

capacidade de concentração do filtrado urinário, com consequente
desenvolvimento de urina hipotônica e aumento de volume uriná-
rio(1). Pode ocorrer por deficiência do hormônio antidiurético
(ADH)(2) ou por resistência à sua ação nos túbulos renais(3). Quando
há deficiência na síntese do ADH, o diabete insípido é chamado
central, neuro-hipofisário ou neurogênico; quando há resistência à sua
ação nos túbulos renais, é dito renal ou nefrogênico.

O diagnóstico diferencial de diabete insípido inclui polidipsia
primária (polidipsia psicogênica) e causas de diurese osmótica (4) Na
polidipsia primária, o distúrbio inicial é o aumento da ingestão de
água, manifestando-se principalmente em pacientes com transtornos
psiquiátricos e mais raramente em pacientes com lesões hipotalâmicas
que afetam o centro de controle da sede. O diagnóstico de diurese
osmótica ocorre por aumento da filtração de um soluto osmotica-
mente ativo e consequente aumento do volume urinário. A mais
comum, dentre as causas de diurese osmótica, é o diabete melito, com
o aumento da diurese devido à ação osmótica da glicose na urina.

É importante a diferenciação entre os tipos de diabete in-
sípido. Os tratamentos para o diabete insípido central e para o renal
são distintos. O diabete insípido central, associado à redução na
secreção de ADH, é mais frequentemente idiopático, ou associado a
trauma, cirurgia, tumores da região hipotalâmica ou a encefalopatia
hipóxica/isquêmica(2). Já o diabete insípido renal, associado a di-
ferentes graus de resistência à ação do ADH, ocorre nas formas
hereditárias, induzido por fármacos (por exemplo, lítio) ou secundário
à hipercalcemia(3).

O diabete insípido gestacional, por expressão de vasopres-
sinases (enzimas que degradam o ADH) pela placenta, é uma forma
rara e transitória da doença, que se manifesta mais comumente no
terceiro trimestre da gestação e apresenta resolução do quadro alguns
dias após o parto(5, 6).

O prognóstico dos pacientes com diabete insípido depende
da etiologia, das comorbidades associadas e da instituição de tra-
tamento adequado(7, 8). O tratamento com desmopressina, um aná-
logo do ADH, foi descrito em 1972(9) e, é desde então, o padrão para
os casos de diabete insípido central e gestacional. O diabete insípido
renal não será abordado neste Protocolo por tratar-se de doença de-
corrente da resistência renal à ação do ADH.

A identificação da doença em seu estágio inicial e o en-
caminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão
à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado
terapêutico e prognóstico dos casos.

Em 2008 e 2009, foram registrados, no SUS, respectiva-
mente, 63.863 e 73.768 procedimentos relacionados com o código de
diabete insípido, totalizando 137.631, dos quais 99,9% no Sistema de
Informações Ambulatoriais (SIA-SUS). De 2010 a 2012, esses nú-
meros foram progressivos (respectivamente, 80.074, 86.368 e 90.119),
alcançando 256.561 procedimentos, nesse triênio, com a manutenção
deste mesmo percentual no SIA-SUS.

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

- E23.2 Diabete insípido
4 Diagnóstico
4.1 Clínico
A primeira manifestação do diabete insípido costuma ser

noctúria pela perda de capacidade de concentração da urina no pe-
ríodo da noite. A apresentação clínica ocorre com poliúria (volume
urinário em 24 horas acima de 3 L[acima de 40 mL/kg] em ado-
lescentes e adultos e acima de 2 L/m2 de superfície corporal [acima
de 100 mL/kg] em crianças)(2) e consequente aumento da ingestão de
água (polidipsia). A velocidade de instalação dos sintomas é im-
portante, visto que, na maioria dos pacientes com diabete insípido
renal hereditário, a manifestação se verifica já na primeira semana de
vida. Nos casos de diabete insípido central hereditário, a manifestação
pode ocorrer na infância após o primeiro ano de vida ou na ado-
lescência.

Em adultos, o início dos sintomas costuma se dar de forma
súbita nos casos de diabete insípido central e de forma insidiosa nos
casos de diabete insípido renal. O aumento do volume urinário, que
pode chegar a 18 litros em 24 horas, é compensado com o aumento
da ingestão hídrica. Em pacientes sem acesso livre a água (por exem-
plo, sedados), com alteração hipotalâmica no centro da sede (por
exemplo, lesões hipotalâmicas) e naqueles com grande volume uri-
nário, pode haver distúrbios hidroeletrolíticos graves(7).

4.2 Laboratorial
Em paciente com poliúria, a concentração de sódio plas-

mático acima de 142 mEq/L sugere o diagnóstico de diabete insípido,
ao contrário da concentração abaixo de 137 mEq/L(10). Sódio plas-
mático entre 137-142 mEq/L pode observado tanto em pacientes com
diabete insípido como nos com polidipsia primária.

No diagnóstico diferencial entre diabete insípido e polidipsia
primária, pode ser necessário solicitar teste de restrição hídrica(10).
Para sua realização, pelo risco de desidratação e distúrbios hidroe-
letrolíticos graves, sugere-se internação hospitalar. O objetivo do teste
é elevar a osmolalidade plasmática acima de 295 mOsmol/kg ou o
sódio plasmático acima de 147 mEq/L e avaliar a resposta à ad-
ministração de desmopressina(10). Em pacientes com osmolalidade
plasmática acima de 295 mOsmol/kg ou sódio plasmático acima de
147 mEq/L, pode-se prescindir do teste de restrição hídrica, ava-
liando-se apenas a osmolalidade urinária e a resposta à administração
desmopressina(10), que é o que diferencia diabete insípido renal dos
outros tipos de diabete insípido (central e gestacional).

Principalmente para paciente com volume urinário acima de
10 L/24 horas, sugere-se que o teste de restrição hídrica inicie pela
manhã, com suspensão da ingestão de líquidos, pesagem do paciente,
esvaziamento vesical completo, avaliação da osmolalidade urinária e
da osmolalidade e do sódio plasmáticos no início do teste (tempo
zero). Pesagem do paciente e avaliação de volume e osmolalidade
urinárias devem ser realizadas a cada hora, e de osmolalidade e sódio
plasmáticos, a cada 2 horas. Com a pesagem do paciente, verifica-se
a adesão à restrição hídrica. Se o paciente apresentar perda de peso
acima de 3%, a osmolalidade e o sódio plasmáticos devem ser ava-
liados, mesmo que o período de 2 horas da avaliação anterior não
tenha transcorrido.

Abaixo, propõe-se um modelo para a anotação dos parâ-
metros avaliados durante a realização do teste de restrição hídrica.
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PARÂMETROS PARA O TESTE DE RESTRIÇÃO HÍDRI-
CA

HORA PESO DO PACIEN-
TE

VOLUME (U) OSM (U) OSM (P) NA (P)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Volume (U) = volume urinário; Osm (U) = osmolalidade
urinária; Osm (P) = osmolalidade plasmática; Na (P) = sódio plas-
mático; Casela hachurada = não é necessário medir.

A osmolalidade urinária, a osmolalidade plasmática e o sódio
plasmático podem ser critérios indicativos de encerramento do teste.
O teste é finalizado quando o paciente apresentar um dos seguintes
critérios:

- osmolalidade urinária acima de 600 mOsm/kg,
- osmolalidade plasmática acima de 295 mOsm/kg, ou
- sódio plasmático acima de 147 mEq/L.
O tempo máximo de duração do teste é de 6 horas para

crianças com menos de 6 meses, de 8 horas para crianças entre 6
meses e 2 anos e de 12 horas para crianças com mais de 2 anos. Para
adolescentes e adultos, não há limite máximo de tempo.

Valores de osmolalidade urinária acima de 600 mOsm/kg
indicam adequada produção e ação do ADH e afastam o diagnóstico
de diabete insípido(10).

Quando o teste for encerrado por osmolalidade plasmática
acima de 295 mOsm/kg ou sódio plasmático acima de 147 mEq/L,
deve-se prosseguir a avaliação para estabelecer o diagnóstico di-
ferencial entre diabete insípido central e renal, com manutenção da
restrição hídrica e administração de desmopressina(10). Para veri-
ficação da variação na osmolaridade urinária, é importante que seja
realizado esvaziamento vesical completo no momento da adminis-
tração da desmopressina.

Após a administração da desmopressina na dose de 10 mcg
por via nasal ou 4 mcg por via subcutânea em adolescentes e adultos
e 5-10 mcg por via nasal ou 1 mcg por via subcutânea em crianças,
o teste prossegue com monitorização de osmolalidade e volume uri-
nários de 30 em 30 minutos nas 2 horas subsequentes. Transcorridas
2 horas da administração da desmopressina, o teste é encerrado,
sendo permitido ao paciente ingerir líquidos livremente.

A seguir, propõe-se um modelo para a anotação dos pa-
râmetros avaliados após a administração de desmopressina no teste de
restrição hídrica.

PARÂMETROS AVALIADOS PARA O TESTE DE RES-
TRIÇÃO HÍDRICA

M I N U TO S PESO DO PA-
CIENTE

VOLUME (U) OSM (U)

0
30
60
90
120

Volume (U) = volume urinário; Osm (U) = osmolalidade
urinária; Casela hachurada = não é necessário medir.

Em relação à osmolalidade urinária, a resposta à adminis-
tração de desmopressina costuma ser de aumento de:

- 100% nos pacientes com diabete insípido central com-
pleto(3,10)

- 15%-50% nos pacientes com diabete insípido central par-
c i a l ( 3 , 1 0 , 11 )

- 10%-45% nos pacientes com diabete insípido renal par-
cial(3,10);

- menos de 10% nos pacientes com diabete insípido renal
completo(3,10).

4.3 Exames de imagem
Todos os pacientes com diagnóstico de diabete insípido cen-

tral devem submeter-se a exame de imagem da região hipotalâmico-
hipofisária, para investigação etiológica e para afastar a presença de
tumor(2).

Nos casos em que a tomografia computadorizada mostrar
lesão, o exame de ressonância magnética ficará reservado para quan-
do houver dúvida diagnóstica ou necessidade de melhor resolução de
imagem para intervenção cirúrgica.

Em paciente sem lesão neoplásica à tomografia computa-
dorizada de hipotálamo/ hipófise, mas com diagnóstico de diabete
insípido central, deve-se proceder ao exame de ressonância magnética
para excluir tumor de base de crânio.

5 Critérios de inclusão
Independentemente da presença ou não de tumor, o trata-

mento do diabete insípido está indicado.
Serão incluídos neste Protocolo os pacientes que tenham

diagnóstico de diabete insípido central baseado nos dois critérios
abaixo:

- poliúria (volume urinário em 24 horas acima de 3 L [acima
de 40 mL/kg] em adultos e adolescentes e acima de 2 L/m2 de
superfície corporal [acima de 100 mL/kg] em crianças); e

- resposta à administração de desmopressina na vigência de
osmolalidade plasmática acima de 295 mOsm/kg ou sódio plasmático
acima de 147 mEq/Lcom aumento na osmolalidade urinária acima
15% e osmolaridade urinária acima de 600 mOsm/kg.

6 Critérios de exclusão
Serão excluídos deste Protocolo de tratamento os pacientes

que apresentarem hipersensibilidade ou intolerância a desmopressi-
na.

7 Casos especiais
Pacientes com diabete insípido gestacional que atendam aos

critérios de inclusão deverão receber tratamento ao longo da gestação
até a normalização do quadro, conforme especificado no item 9 Mo-
nitorização, e ser monitorizadas após o parto para identificar-se a
necessidade de manutenção do uso de desmopressina.

Pacientes pós-ressecção hipofisária por tumor serão tratados
se apresentarem os critérios de inclusão anteriormente referidos.

8 Tratamento
A desmopressina é um análogo sintético do ADH com maior

tempo de ação, maior potência antidiurética e menor efeito pressórico
quando comparado ao ADH. O tratamento do diabete insípido com
desmopressina tem embasamento em séries de casos. O primeiro
relato de seu uso no tratamento de diabete insípido central envolveu
uma série de 10 pacientes com a condição(9). Nesse estudo, que
utilizou como controles os dados históricos dos 10 pacientes no pe-
ríodo em que usavam o ADH como tratamento, a desmopressina
mostrou-se segura e apresentou vantagens em relação ao ADH, prin-
cipalmente quanto ao número de aplicações do medicamento (6-10
doses/dia com ADH e 1-3 doses/dia com desmopressina) e aos efeitos
adversos (comuns com ADH e não detectados com desmopressi-
na)(9). Pela inequívoca demonstração de tratar-se de um fármaco com
perfil de segurança e efetividade favoráveis, a desmopressina no tra-
tamento do diabete insípido central foi amplamente adotada, não
existindo ensaios clínicos randomizados comparando ADH e des-
mopressina no tratamento da condição. Desmopressina, que é um
peptídio resistente à ação das vasopressinases placentárias, é também
o tratamento de escolha no diabete insípido gestacional(5,6), com
dados de segurança favoráveis tanto para a gestante como para o
feto(12)

8.1 Fármaco
- Desmopressina: 0,1 mg/mL (100 mcg /mL) com aplicação

nasal (frasco de 2,5 mL em solução ou spray)
8.2 Esquemas de administração
Há duas apresentações de aplicação nasal de desmopressina

disponíveis, com algumas particularidades quanto à sua administra-
ção. A solução nasal é aplicada através de túbulo plástico, que deve
ser preenchido com a dose a ser utilizada, por capilaridade (en-
costando uma ponta do túbulo na solução contida no frasco). Após
assegurar-se de que a dose está correta, uma das extremidades do
túbulo é colocada na cavidade nasal, e outra, na boca do paciente.
Através da extremidade colocada na boca, o medicamento é soprado
para a cavidade nasal, onde é absorvido. Já a aplicação por spray
nasal é realizada através de jato nasal com dose fixa de 10 mcg
/jato.

O uso do spray nasal é mais simples, porém não permite a
flexibilidade das doses que a solução nasal possibilita. O spray nasal
fornece doses fixas múltiplas de 10 mcg (por exemplo, 10, 20, 30
mcg). Já a solução nasal possibilita a aplicação de doses múltiplas de
5 mcg (por exemplo, 5, 10, 15, 20 mcg), o que pode ser mais
adequado para alguns pacientes, principalmente para os pediátricos.

A dose inicial de desmopressina recomendada é de 10 mcg
em adultos e adolescentes e de 5 mcg em crianças. Sugere-se que a
dose inicial seja administrada à noite e que o incremento gradual no
número de aplicações e na dose seja feito de forma individualizada,
de acordo com a resposta do paciente.

Existem graus muito variáveis de deficiência do ADH, o que
repercute na variabilidade da dose de manutenção da desmopressinna,
conforme a seguir:

- desmopressina solução nasal: 5-20 mcg, 1 a 3 vezes ao
dia;

- desmopressina spray nasal: 10-20 mcg, 1 a 3 vezes ao
dia.

8.3 Tempo de tratamento
O tratamento do diabete insípido central deve ser mantido

por toda a vida, visto que a supressão de desmopressina pode causar
risco ao paciente.

8.4 Benefícios esperados
O tratamento do diabete insípido central com desmopressina

ocasiona melhora dos sintomas e da qualidade de vida e evita com-
plicações decorrentes de distúrbios eletrolíticos em pacientes com
deficiências graves do ADH(9).

8.5 Efeitos Adversos
O tratamento com desmopressina pode ocasionar retenção

hídrica e consequentes hiponatremia e ganho de peso, o que, em
casos mais graves, pode resultar em convulsões. Dores de cabeça,
náuseas e hipotensão transitória são efeitos adversos que ocorrem
com menor frequência.

9 Monitorização
O acompanhamento do tratamento do diabete insípido central

deve basear-se em critérios clínicos e laboratoriais. Clinicamente, é
importante avaliar o controle da noctúria e do volume urinário ao
longo do dia, tendo como parâmetro a satisfação do paciente no
controle desses sintomas. Laboratorialmente, deve-se realizar o con-
trole do sódio plasmático com o objetivo de mantê-lo entre 137 e 145
mEq/l. Sugere-se que o início do tratamento e a definição da po-
sologia da desmopressina sejam feitos com o paciente internado, com
controle de volume de diurese e natremia diários, pelo risco de de-
senvolvimento de hiper/hiponatremia nesse período. Após estabili-
zação do volume urinário e do sódio plasmático, o acompanhamento
ambulatorial deve ser realizado, com avaliação clínica e sódio plas-
mático em intervalos de até 3 meses.

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,
a adequação de uso do medicamento e o acompanhamento pós-tra-
tamento.

11 Termo de esclarecimento e responsabilidade (TER)
É obrigatória a informação ao paciente ou a seu responsável

legal dos potenciais riscos, benefícios e efeitos adversos relacionados
ao uso do medicamento preconizado neste Protocolo. O TER é obri-
gatório ao se prescrever medicamento do Componente Especializado
da Assistência Farmacêutica.
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TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDA-
DE

DESMOPRESSINA
Eu, _____________________________________(nome

do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre be-
nefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos re-
lacionados ao uso de desmopressina, indicada para o tratamento de
diabete insípido.

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 e da qualidade de vida dos pa-
cientes;

- diminuição das complicações das doenças mais graves.
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes

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

- estudos em animais não mostraram anormalidades nos des-
cendentes, porém não há pesquisas em humanos;

- efeitos adversos: dor de cabeça, cansaço, náusea, dor no
estômago, dor e sangramento nasal, dor de garganta, queda da pressão
com aumento dos batimentos cardíacos, vermelhidão da face, reações
a l é rg i c a s ;

- a segurança para o uso da desmopressina durante a ama-
mentação ainda não foi estabelecida; em séries de casos, tem sido
utilizada durante a amamentação sem registro de problemas para a
mãe ou criança;

- a ingestão de líquidos deverá ser controlada de acordo com
as orientações do médico para evitar intoxicação por excesso de
líquidos e hiponatremia (diminuição do sódio);

- contraindicado em casos de hipersensibilidade (alergia) co-
nhecida ao fármaco;

- 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
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. ( ) Sim ( ) Não
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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 for-
necimento 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- 1.300, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Te-
rapêuticas da Anemia Aplástica Adquiri-
da.

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

Considerando a necessidade de se atualizarem parâmetros
sobre a anemia aplástica adquirida 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 e precisão de
indicação;

Considerando as atualizações bibliográficas feitas após a
Consulta Pública nº 20/SAS/MS, de 23 de abril de 2010, e o Pro-
tocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas consequentemente publicado
em portaria; e

Considerando a avaliação técnica da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC), do Departamento
de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e da Assessoria Técnica da
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma do Anexo desta Portaria,
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Anemia Aplástica
Adquirida.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste Artigo, que con-
tém o conceito geral da anemia aplástica adquirida, critérios de diag-
nóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento 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.

Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou do seu
responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacio-
nados ao uso de medicamento preconizado para o tratamento da
anemia aplástica adquirida.

Art. 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 490/SAS/MS, de 23 de
setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 184, de 24
de setembro de 2013, Seção1, página 668.

HELVÉLCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTI-
CAS

ANEMIA APLÁSTICA ADQUIRIDA
1 Metodologia de busca e avaliação da literatura
Foram utilizadas as bases de dados Medline/Pubmed, Scielo,

Cochrane, todas acessadas em 28/11/2009, e livros-texto de Medicina
para incluir informações sobre incidência e etiologia da doença, além
de artigos não indexados.

Na base de dados Medline/Pubmed, foram utilizados os ter-
mos "Anemia, Aplastic"[Mesh] AND "Therapeutics"[Mesh], usando-
se como filtros ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos ran-
domizados e restringindo-se os artigos para língua inglesa e humanos.
Foram encontrados 194 artigos.

Na base de dados Scielo, utilizando-se a expressão 'aplastic
anemia', sem filtros, foram obtidos 45 artigos. Com 'aplastic anemia
treatment', 20 artigos foram encontrados.

Na base de dados Cochrane, utilizando-se a expressão 'aplas-
tic anemia', sem filtros, foram encontrados 2 artigos.

Foi utilizado o livro UpToDate, disponível em www.upto-
dateonline.com, versão 17.3, consultado em 24/11/2009.

Todos os artigos revisados que abordavam o tratamento com
transplante de células-tronco hematopoiéticas, como comparações en-
tre regimes de condicionamento e demais complicações do trans-
plante, foram excluídos. Foram excluídos estudos com baixa qua-
lidade metodológica, ou avaliando terapêuticas não aprovadas no Bra-
sil. As referências dos estudos localizados pela estratégia de busca
descrita foram revisadas com vistas a se identificar outras publicações
relevantes.

A busca foi atualizada em 05/09/2013. Na base de dados
Medline/Pubmed, utilizando-se os termos "Anemia, Aplastic"[Mesh]
AND "Therapeutics"[Mesh] e, como filtros, meta-análises, ensaios
clínicos randomizados, estudos em humanos e língua inglesa, foram
encontrados 5 estudos.

Na base EMBASE usando-se a expressão "aplastic anemia" e
definindo-se como filtros ensaios clínicos, meta-análises, revisões sis-
temáticas e língua inglesa, foram localizados 8 estudos.

Na base de dados Scielo, utilizando-se a expressão 'aplastic
anemia', sem filtros, foram obtidos 10 estudos. Com a expressão
'aplastic anemia treatment', 3 artigos foram encontrados.

Na base de dados Cochrane, utilizando-se a expressão 'aplas-
tic anemia', sem filtros, não foi localizada nova revisão sistemática.
Utilizaram-se os mesmos critérios de exclusão da busca original. A
atualização da busca não resultou em inclusão de novos estudos, pois
nenhum dos estudos encontrados preencheu os critérios exigibilidade
preconizados.

2 Introdução
A anemia aplástica (AA) ou aplasia de medula óssea é uma

doença rara, caracterizada por pancitopenia moderada a grave no
sangue periférico e hipocelularidade acentuada na medula óssea, sen-
do a mais frequente das síndromes de falência medular. Entretanto,
seu diagnóstico, por não ser fácil, deve ser de exclusão, tendo em
vista que várias outras causas de pancitopenia podem apresentar qua-
dro clínico semelhante ao de aplasia. É uma doença desencadeada por
causas congênitas ou adquiridas. Uso de medicamentos, infecções
ativas, neoplasias hematológicas, invasão medular por neoplasias não
hematológicas, doenças sistêmicas (como as colagenoses) e exposição
a radiação e a agentes químicos encontram-se entre as causas ad-
quiridas.(1-8)

Postula-se que a AA ocorra devido a uma agressão à célula-
tronco hematopoiética pluripotente, acarretando sua diminuição em
número ou até sua ausência na medula óssea. A doença pode se
manifestar de diferentes formas e intensidades, desde falência me-
dular fulminante até apresentação indolente mantida sob observação
clínica e suporte transfusional individualizado.(1-5) Estima-se que a
incidência de AA adquirida seja de 2-4 pessoas por 1.000.000 ao ano,
com dois picos de incidência: o primeiro entre os indivíduos de 10-25
anos e o segundo nos maiores de 60 anos, sem diferenças entre os
sexos.(6-11) Há relatos de que populações de origem asiática têm
maior incidência da doença.(4,5) Na AA por causas congênitas, o
pico de incidência parece situar-se entre 2-5 anos de idade(6, 7). A
aplasia geralmente decorre de quadros infecciosos recorrentes, por
vezes graves pela neutropenia, sangramentos cutaneomucosos secun-
dários à trombocitopenia e astenia devido à síndrome anêmica.

A grande maioria dos casos de AA é adquirida, com uma
pequena proporção de pacientes apresentando a forma congênita da
doença. Disceratose congênita, anemia de Fanconi, síndrome de
Shwachman-Diamond e trombocitopenia amegacariocítica são suas
formas constitucionais.(1-3, 6, 7) Estas formas são tratadas com me-
didas de suporte ou transplante alogênico de medula óssea, não sen-
do, portanto, objeto deste protocolo. Entretanto, quando a aplasia
aparece como uma manifestação idiossincrática, a utilização de imu-
nossoupressores pode ser benéfica.(4)

A identificação da doença em seu estágio inicial e o en-
caminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão
à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado
terapêutico e prognóstico dos casos.

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

- D61.1 Anemia aplástica induzida por drogas
- D61.2 Anemia aplástica devida a outros agentes externos
- D61.3 Anemia aplástica idiopática
- D61.8 Outras anemias aplásticas especificadas
4 Diagnóstico
O diagnóstico de AA é realizado pela associação dos se-

guintes achados: pancitopenia no sangue periférico (hemoglobina me-
nor de 10 g/dL, plaquetas abaixo de 50.000/mm3 e neutrófilos abaixo
de 1.500/mm3), baixa contagem de reticulócitos (abaixo do limite
considerado normal pelo método) e medula óssea hipocelular à bióp-
sia, com diminuição de todos os elementos hematopoiéticos e seus
precursores, na ausência de células estranhas à medula óssea, fibrose
ou hematofagocitose.(4)

O diagnóstico diferencial entre as síndromes que cursam com
pancitopenia, como síndrome mielodisplásica hipocelular, hemoglo-
binúria paroxística noturna com medula óssea hipocelular (HPN) e
leucemias agudas hipoplásicas é difícil. Pacientes com AA têm maior
probabilidade de desenvolver mielodisplasias e doenças neoplásicas
hematológicas do que a população geral. As análises citogenética e
imunofenotípica complementares podem auxiliar na diferenciação
diagnóstica, porém isoladamente não devem ser utilizadas como fer-
ramenta diagnóstica.(4-7) Cabe lembrar que diversas outras doenças
não hematológicas podem simular um quadro de aplasia, como in-
fecções virais e bacterianas (hepatites, micobactérias), deficits vi-
tamínicos (vitamina B12 e ácido fólico), doenças reumatológicas (lú-
pus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide) e neoplasias sólidas
com invasão medular.(4-7)

A Anemia Aplástica pode ser classificada em moderada e
grave (12,13), conforme os critérios a seguir.

- Moderada - medula óssea com menos de 30% de ce-
lularidade e presença de pelo menos citopenia em duas séries (he-
moglobina menor de 10 g/dL, plaquetas abaixo de 50.000/mm3 ou
neutrófilos abaixo de 1.500/mm3), com ausência de pancitopenia gra-
ve (definida pela presença de no mínimo dois dos três seguintes
critérios: contagens de reticulócitos abaixo de 20.000/mm3, neutro-
metria abaixo de 500/mm3 e plaquetometria abaixo de
20.000/mm3);

- Grave - medula óssea com menos de 25% de celularidade,
ou com menos de 50% de celularidade e em que menos de 30% das
células são precursores hematopoiéticos, e presença de no mínimo
dois dos três critérios: contagens de reticulócitos abaixo de
20.000/mm3, neutrometria abaixo de 500/mm3 e plaquetometria abai-
xo de 20.000/mm3. O número de neutrófilos ao diagnóstico menor do
que 200/mm3 caracteriza a AA como muito grave.

A classificação da gravidade da doença auxilia na indicação
do tratamento mais adequado a ser instituído.(4,5) Alguns destes
parâmetros laboratoriais foram estudados recentemente como pos-
síveis preditores de resposta e sobrevida de pacientes com AA grave.
Pelo menos dois estudos que tentaram identificar estes fatores e uma
contagem absoluta de linfócitos igual ou acima de 1.000/mm3, de
neutrófilos acima 300/mm3 e de reticulócitos igual ou acima de
25.000/mm3, além da idade menor de 18 anos, parece estratificar os
pacientes com maiores chances de resposta à terapia imunossupres-
sora e maior sobrevida em 5 anos.(14,15)

5Critérios de inclusão
Serão incluídos neste Protocolo pacientes que, na ausência

de doenças primárias possivelmente causadoras do quadro anterior-
mente descrito, apresentem:

- anemia aplástica adquirida grave (inclusive se muito gra-
ve); ou

- anemia aplástica adquirida moderada e que, no acompa-
nhamento médico, necessitem de transfusão significativa (definida
como todo paciente que se apresente ou que se torne dependente de
transfusão de hemácias ou plaquetas com uso de repetidas transfusões
para manter o nível de hemoglobina maior de 7 g/dL ou uma con-
tagem de plaquetas acima de 10.000/mm3) ou uso frequente de an-
tibióticos devido a episódios de neutropenia febril; e

- medula óssea hipocelular, com diminuição de todos os
elementos hematopoiéticos e seus precursores, na ausência de células
estranhas à medula óssea, fibrose ou hematofagocitose.

6 Critérios de exclusão
Serão excluídos deste Protocolo pacientes com qualquer uma

das seguintes condições:
- pancitopenia secundária a outras doenças, como doenças

reumatológicas em atividade (lúpus eritematoso sistêmico, artrite reu-
matoide) e infecções virais ativas (HIV, VHB, VHC);

- deficiência de ácido fólico ou de vitamina B12;
- uso de medicamentos sabidamente mielotóxicos (metotre-

xato, cloroquina, entre outros) nos últimos 30 dias;
- exposição a agentes físicos ou químicos sabidamente mie-

lotóxicos nos últimos 30 dias;
- invasão medular por células estranhas à medula óssea,

como metástases de neoplasias malignas;
- neoplasias hematológicas identificadas por imunofenotipa-

gem de medula óssea;
- hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) identificada por

imunofenotipagem da medula óssea; ou
- síndrome mielodisplásica diagnosticada na medula óssea

por punção e exame citológico (mielograma/medulograma), biópsia e
exame histopatológico e cariotipagem.

7 Casos especiais
Casos de pancitopenia que sucedam quadros de infecção,

como AA grave após hepatite viral de etiologia não identificada,
podem ser incluídos, desde que preencham os critérios de gravidade
definidos no item 4. Diagnóstico.

8 Tratamento
É importante identificar possíveis agentes desencadeadores

do quadro de aplasia, como uso de medicamentos ou agentes quí-
micos ou físicos. Quando presentes, devem ser retirados do contato
com o paciente logo que possível.

O tratamento de AA varia de acordo com a gravidade da
doença e com a idade do paciente.(1-7) Nos casos moderados, estão
indicados somente tratamento de suporte, com transfusões de con-
centrado de hemácias e plaquetas conforme indicações clínicas, e
tratamento com antibióticos em casos de infecção. Se houver ne-
cessidade transfusional significativa ou uso frequente de antibióticos,
pode-se considerar a indicação de terapia imunossupressora com-
binada. Já nos casos graves e muito graves (definidos como a pre-
sença de neutrófilos ao diagnóstico em número menor do que
200/mm3), indica-se o transplante de células-tronco hematopoiéticas
(TCTH) alogênico ou terapia imunossupressora combinada.(4-7)

Tratamento de suporte
A transfusão profilática de plaquetas está indicada quando a

contagem plaquetária estiver abaixo de 10.000/mm3 ou, em casos de
sangramento ativo ou febre, de 20.000/mm3. A transfusão de con-
centrado de hemácias deverá ser baseada nos sintomas anêmicos.
Ambos os componentes devem ser filtrados antes das transfusões.
Componentes irradiados devem ser preferencialmente utilizados em
pacientes com possibilidade de TCTH alogênico.(4-6)

Inexiste evidência de benefício com o uso de fatores es-
timuladores de colônias de granulócitos ou granulócitos-macrófagos
(G-CSF ou GM-CSF) ou de alfaepoetina como tratamento de rotina
para todos os pacientes.(16, 17) Nos casos de sepse grave e choque
séptico, pode ser considerada a utilização de G-CSF ou GM-CSF,
conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Anemia
Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias Constitucionais - Uso de
fatores estimulantes de crescimento de colônias de neutrófilos.

Transplante de células-tronco hematopoiéticas - TCTH
O TCTH alogênico aparentado é a primeira linha de tra-

tamento para pacientes com até 40 anos e doador HLA idêntico na
família. A literatura mostra ótimos resultados com sobrevida global
estimada em 75%-90%.(18-25) Em pacientes entre 40-60 anos, pode-
se também realizar TCTH alogênico aparentado, caso não tenham
respondido à terapia imunossupressora combinada de primeira linha.
Já o TCTH alogênico não aparentado é reservado para pacientes com
até 55 anos sem doador aparentado compatível e que já tenham sido
tratados com terapia imunossupressora combinada, porém sem res-
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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 for-
necimento 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- 1.300, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Te-
rapêuticas da Anemia Aplástica Adquiri-
da.

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

Considerando a necessidade de se atualizarem parâmetros
sobre a anemia aplástica adquirida 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 e precisão de
indicação;

Considerando as atualizações bibliográficas feitas após a
Consulta Pública nº 20/SAS/MS, de 23 de abril de 2010, e o Pro-
tocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas consequentemente publicado
em portaria; e

Considerando a avaliação técnica da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC), do Departamento
de Assistência Farmacêutica da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e da Assessoria Técnica da
Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma do Anexo desta Portaria,
o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Anemia Aplástica
Adquirida.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste Artigo, que con-
tém o conceito geral da anemia aplástica adquirida, critérios de diag-
nóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento 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.

Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou do seu
responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacio-
nados ao uso de medicamento preconizado para o tratamento da
anemia aplástica adquirida.

Art. 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria nº 490/SAS/MS, de 23 de
setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 184, de 24
de setembro de 2013, Seção1, página 668.
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ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTI-
CAS

ANEMIA APLÁSTICA ADQUIRIDA
1 Metodologia de busca e avaliação da literatura
Foram utilizadas as bases de dados Medline/Pubmed, Scielo,

Cochrane, todas acessadas em 28/11/2009, e livros-texto de Medicina
para incluir informações sobre incidência e etiologia da doença, além
de artigos não indexados.

Na base de dados Medline/Pubmed, foram utilizados os ter-
mos "Anemia, Aplastic"[Mesh] AND "Therapeutics"[Mesh], usando-
se como filtros ensaios clínicos, meta-análises, ensaios clínicos ran-
domizados e restringindo-se os artigos para língua inglesa e humanos.
Foram encontrados 194 artigos.

Na base de dados Scielo, utilizando-se a expressão 'aplastic
anemia', sem filtros, foram obtidos 45 artigos. Com 'aplastic anemia
treatment', 20 artigos foram encontrados.

Na base de dados Cochrane, utilizando-se a expressão 'aplas-
tic anemia', sem filtros, foram encontrados 2 artigos.

Foi utilizado o livro UpToDate, disponível em www.upto-
dateonline.com, versão 17.3, consultado em 24/11/2009.

Todos os artigos revisados que abordavam o tratamento com
transplante de células-tronco hematopoiéticas, como comparações en-
tre regimes de condicionamento e demais complicações do trans-
plante, foram excluídos. Foram excluídos estudos com baixa qua-
lidade metodológica, ou avaliando terapêuticas não aprovadas no Bra-
sil. As referências dos estudos localizados pela estratégia de busca
descrita foram revisadas com vistas a se identificar outras publicações
relevantes.

A busca foi atualizada em 05/09/2013. Na base de dados
Medline/Pubmed, utilizando-se os termos "Anemia, Aplastic"[Mesh]
AND "Therapeutics"[Mesh] e, como filtros, meta-análises, ensaios
clínicos randomizados, estudos em humanos e língua inglesa, foram
encontrados 5 estudos.

Na base EMBASE usando-se a expressão "aplastic anemia" e
definindo-se como filtros ensaios clínicos, meta-análises, revisões sis-
temáticas e língua inglesa, foram localizados 8 estudos.

Na base de dados Scielo, utilizando-se a expressão 'aplastic
anemia', sem filtros, foram obtidos 10 estudos. Com a expressão
'aplastic anemia treatment', 3 artigos foram encontrados.

Na base de dados Cochrane, utilizando-se a expressão 'aplas-
tic anemia', sem filtros, não foi localizada nova revisão sistemática.
Utilizaram-se os mesmos critérios de exclusão da busca original. A
atualização da busca não resultou em inclusão de novos estudos, pois
nenhum dos estudos encontrados preencheu os critérios exigibilidade
preconizados.

2 Introdução
A anemia aplástica (AA) ou aplasia de medula óssea é uma

doença rara, caracterizada por pancitopenia moderada a grave no
sangue periférico e hipocelularidade acentuada na medula óssea, sen-
do a mais frequente das síndromes de falência medular. Entretanto,
seu diagnóstico, por não ser fácil, deve ser de exclusão, tendo em
vista que várias outras causas de pancitopenia podem apresentar qua-
dro clínico semelhante ao de aplasia. É uma doença desencadeada por
causas congênitas ou adquiridas. Uso de medicamentos, infecções
ativas, neoplasias hematológicas, invasão medular por neoplasias não
hematológicas, doenças sistêmicas (como as colagenoses) e exposição
a radiação e a agentes químicos encontram-se entre as causas ad-
quiridas.(1-8)

Postula-se que a AA ocorra devido a uma agressão à célula-
tronco hematopoiética pluripotente, acarretando sua diminuição em
número ou até sua ausência na medula óssea. A doença pode se
manifestar de diferentes formas e intensidades, desde falência me-
dular fulminante até apresentação indolente mantida sob observação
clínica e suporte transfusional individualizado.(1-5) Estima-se que a
incidência de AA adquirida seja de 2-4 pessoas por 1.000.000 ao ano,
com dois picos de incidência: o primeiro entre os indivíduos de 10-25
anos e o segundo nos maiores de 60 anos, sem diferenças entre os
sexos.(6-11) Há relatos de que populações de origem asiática têm
maior incidência da doença.(4,5) Na AA por causas congênitas, o
pico de incidência parece situar-se entre 2-5 anos de idade(6, 7). A
aplasia geralmente decorre de quadros infecciosos recorrentes, por
vezes graves pela neutropenia, sangramentos cutaneomucosos secun-
dários à trombocitopenia e astenia devido à síndrome anêmica.

A grande maioria dos casos de AA é adquirida, com uma
pequena proporção de pacientes apresentando a forma congênita da
doença. Disceratose congênita, anemia de Fanconi, síndrome de
Shwachman-Diamond e trombocitopenia amegacariocítica são suas
formas constitucionais.(1-3, 6, 7) Estas formas são tratadas com me-
didas de suporte ou transplante alogênico de medula óssea, não sen-
do, portanto, objeto deste protocolo. Entretanto, quando a aplasia
aparece como uma manifestação idiossincrática, a utilização de imu-
nossoupressores pode ser benéfica.(4)

A identificação da doença em seu estágio inicial e o en-
caminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado dão
à Atenção Básica um caráter essencial para um melhor resultado
terapêutico e prognóstico dos casos.

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

- D61.1 Anemia aplástica induzida por drogas
- D61.2 Anemia aplástica devida a outros agentes externos
- D61.3 Anemia aplástica idiopática
- D61.8 Outras anemias aplásticas especificadas
4 Diagnóstico
O diagnóstico de AA é realizado pela associação dos se-

guintes achados: pancitopenia no sangue periférico (hemoglobina me-
nor de 10 g/dL, plaquetas abaixo de 50.000/mm3 e neutrófilos abaixo
de 1.500/mm3), baixa contagem de reticulócitos (abaixo do limite
considerado normal pelo método) e medula óssea hipocelular à bióp-
sia, com diminuição de todos os elementos hematopoiéticos e seus
precursores, na ausência de células estranhas à medula óssea, fibrose
ou hematofagocitose.(4)

O diagnóstico diferencial entre as síndromes que cursam com
pancitopenia, como síndrome mielodisplásica hipocelular, hemoglo-
binúria paroxística noturna com medula óssea hipocelular (HPN) e
leucemias agudas hipoplásicas é difícil. Pacientes com AA têm maior
probabilidade de desenvolver mielodisplasias e doenças neoplásicas
hematológicas do que a população geral. As análises citogenética e
imunofenotípica complementares podem auxiliar na diferenciação
diagnóstica, porém isoladamente não devem ser utilizadas como fer-
ramenta diagnóstica.(4-7) Cabe lembrar que diversas outras doenças
não hematológicas podem simular um quadro de aplasia, como in-
fecções virais e bacterianas (hepatites, micobactérias), deficits vi-
tamínicos (vitamina B12 e ácido fólico), doenças reumatológicas (lú-
pus eritematoso sistêmico, artrite reumatoide) e neoplasias sólidas
com invasão medular.(4-7)

A Anemia Aplástica pode ser classificada em moderada e
grave (12,13), conforme os critérios a seguir.

- Moderada - medula óssea com menos de 30% de ce-
lularidade e presença de pelo menos citopenia em duas séries (he-
moglobina menor de 10 g/dL, plaquetas abaixo de 50.000/mm3 ou
neutrófilos abaixo de 1.500/mm3), com ausência de pancitopenia gra-
ve (definida pela presença de no mínimo dois dos três seguintes
critérios: contagens de reticulócitos abaixo de 20.000/mm3, neutro-
metria abaixo de 500/mm3 e plaquetometria abaixo de
20.000/mm3);

- Grave - medula óssea com menos de 25% de celularidade,
ou com menos de 50% de celularidade e em que menos de 30% das
células são precursores hematopoiéticos, e presença de no mínimo
dois dos três critérios: contagens de reticulócitos abaixo de
20.000/mm3, neutrometria abaixo de 500/mm3 e plaquetometria abai-
xo de 20.000/mm3. O número de neutrófilos ao diagnóstico menor do
que 200/mm3 caracteriza a AA como muito grave.

A classificação da gravidade da doença auxilia na indicação
do tratamento mais adequado a ser instituído.(4,5) Alguns destes
parâmetros laboratoriais foram estudados recentemente como pos-
síveis preditores de resposta e sobrevida de pacientes com AA grave.
Pelo menos dois estudos que tentaram identificar estes fatores e uma
contagem absoluta de linfócitos igual ou acima de 1.000/mm3, de
neutrófilos acima 300/mm3 e de reticulócitos igual ou acima de
25.000/mm3, além da idade menor de 18 anos, parece estratificar os
pacientes com maiores chances de resposta à terapia imunossupres-
sora e maior sobrevida em 5 anos.(14,15)

5Critérios de inclusão
Serão incluídos neste Protocolo pacientes que, na ausência

de doenças primárias possivelmente causadoras do quadro anterior-
mente descrito, apresentem:

- anemia aplástica adquirida grave (inclusive se muito gra-
ve); ou

- anemia aplástica adquirida moderada e que, no acompa-
nhamento médico, necessitem de transfusão significativa (definida
como todo paciente que se apresente ou que se torne dependente de
transfusão de hemácias ou plaquetas com uso de repetidas transfusões
para manter o nível de hemoglobina maior de 7 g/dL ou uma con-
tagem de plaquetas acima de 10.000/mm3) ou uso frequente de an-
tibióticos devido a episódios de neutropenia febril; e

- medula óssea hipocelular, com diminuição de todos os
elementos hematopoiéticos e seus precursores, na ausência de células
estranhas à medula óssea, fibrose ou hematofagocitose.

6 Critérios de exclusão
Serão excluídos deste Protocolo pacientes com qualquer uma

das seguintes condições:
- pancitopenia secundária a outras doenças, como doenças

reumatológicas em atividade (lúpus eritematoso sistêmico, artrite reu-
matoide) e infecções virais ativas (HIV, VHB, VHC);

- deficiência de ácido fólico ou de vitamina B12;
- uso de medicamentos sabidamente mielotóxicos (metotre-

xato, cloroquina, entre outros) nos últimos 30 dias;
- exposição a agentes físicos ou químicos sabidamente mie-

lotóxicos nos últimos 30 dias;
- invasão medular por células estranhas à medula óssea,

como metástases de neoplasias malignas;
- neoplasias hematológicas identificadas por imunofenotipa-

gem de medula óssea;
- hemoglobinúria paroxística noturna (HPN) identificada por

imunofenotipagem da medula óssea; ou
- síndrome mielodisplásica diagnosticada na medula óssea

por punção e exame citológico (mielograma/medulograma), biópsia e
exame histopatológico e cariotipagem.

7 Casos especiais
Casos de pancitopenia que sucedam quadros de infecção,

como AA grave após hepatite viral de etiologia não identificada,
podem ser incluídos, desde que preencham os critérios de gravidade
definidos no item 4. Diagnóstico.

8 Tratamento
É importante identificar possíveis agentes desencadeadores

do quadro de aplasia, como uso de medicamentos ou agentes quí-
micos ou físicos. Quando presentes, devem ser retirados do contato
com o paciente logo que possível.

O tratamento de AA varia de acordo com a gravidade da
doença e com a idade do paciente.(1-7) Nos casos moderados, estão
indicados somente tratamento de suporte, com transfusões de con-
centrado de hemácias e plaquetas conforme indicações clínicas, e
tratamento com antibióticos em casos de infecção. Se houver ne-
cessidade transfusional significativa ou uso frequente de antibióticos,
pode-se considerar a indicação de terapia imunossupressora com-
binada. Já nos casos graves e muito graves (definidos como a pre-
sença de neutrófilos ao diagnóstico em número menor do que
200/mm3), indica-se o transplante de células-tronco hematopoiéticas
(TCTH) alogênico ou terapia imunossupressora combinada.(4-7)

Tratamento de suporte
A transfusão profilática de plaquetas está indicada quando a

contagem plaquetária estiver abaixo de 10.000/mm3 ou, em casos de
sangramento ativo ou febre, de 20.000/mm3. A transfusão de con-
centrado de hemácias deverá ser baseada nos sintomas anêmicos.
Ambos os componentes devem ser filtrados antes das transfusões.
Componentes irradiados devem ser preferencialmente utilizados em
pacientes com possibilidade de TCTH alogênico.(4-6)

Inexiste evidência de benefício com o uso de fatores es-
timuladores de colônias de granulócitos ou granulócitos-macrófagos
(G-CSF ou GM-CSF) ou de alfaepoetina como tratamento de rotina
para todos os pacientes.(16, 17) Nos casos de sepse grave e choque
séptico, pode ser considerada a utilização de G-CSF ou GM-CSF,
conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Anemia
Aplástica, Mielodisplasia e Neutropenias Constitucionais - Uso de
fatores estimulantes de crescimento de colônias de neutrófilos.

Transplante de células-tronco hematopoiéticas - TCTH
O TCTH alogênico aparentado é a primeira linha de tra-

tamento para pacientes com até 40 anos e doador HLA idêntico na
família. A literatura mostra ótimos resultados com sobrevida global
estimada em 75%-90%.(18-25) Em pacientes entre 40-60 anos, pode-
se também realizar TCTH alogênico aparentado, caso não tenham
respondido à terapia imunossupressora combinada de primeira linha.
Já o TCTH alogênico não aparentado é reservado para pacientes com
até 55 anos sem doador aparentado compatível e que já tenham sido
tratados com terapia imunossupressora combinada, porém sem res-


	64_64.pdf
	64_65.pdf
	64_66.pdf
	64_67.pdf
	64_68.pdf



