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1. INTRODUÇÃO
A retocolite ulcerativa é uma doença idiopática caracterizada por episódios recorren-

tes de inflamação que acomete predominantemente a camada mucosa do cólon1. A doença
sempre afeta o reto e também variáveis porções proximais do cólon, em geral de forma
contínua, ou seja, sem áreas de mucosa normais entre as porções afetadas2.

Dessa maneira, os pacientes podem ser classificados como tendo a doença limitada
ao reto (proctite), proctossigmoidite (quando afeta até a porção média do sigmóide), com
envolvimento do cólon descendente até o reto (colite esquerda) e envolvimento de porções
proximais à flexura esplênica (pancolite)2.

Muitos pacientes permanecem em remissão por longos períodos, mas a probabilida-
de de ausência de recidiva por 2 anos é de apenas 20%. As recidivas geralmente ocorrem
na mesma região do cólon das outras agudizações2.

A doença pode iniciar em qualquer idade, sendo homens e mulheres igualmente
afetados. O pico de incidência parece ocorrer dos 20 aos 40 anos e muitos estudos mos-
tram um segundo pico de incidência nos idosos1.

A América Latina como um todo é considerada uma região de baixa prevalência da
doença quando comparada com países como os EUA, Reino Unido e Austrália1.

As manifestações clínicas mais comuns são diarréia, sangramento retal, eliminação
de muco nas fezes e dor abdominal. Deve-se sempre excluir causas infecciosas. O diagnós-
tico é estabelecido pela avaliação da história clínica, exame das fezes, exame endoscópico
e achados histopatológicos. Como o tratamento é realizado de acordo com a extensão da
doença, a retossigmoidoscopia flexível é útil para definir as porções acometidas, devendo
ser realizada de preferência sem preparo do intestino e evitando-se a insuflação excessiva
de ar se inflamação acentuada estiver presente. A colonoscopia não é normalmente neces-
sária na fase aguda e deve ser evitada, se possível, pois pode desencadear um quadro de
megacólon tóxico1.

A gravidade da doença é melhor avaliada pela intensidade dos sintomas e pode ser
classificada pelos critérios estabelecidos por Truelove e Witts3, úteis na definição terapêuti-
ca.

As agudizações são classificadas em três categorias:
a) leve: menos de 3 evacuações por dia, com ou sem sangue, sem comprometimen-

to sistêmico e com velocidade de sedimentação globular normal;
b) moderada: mais de 4 evacuações por dia com mínimo comprometimento sistêmico;
c) grave: mais de 6 evacuações por dia com sangue e com evidência de comprome-

timentos sistêmicos, tais como febre, taquicardia, anemia e velocidade de sedi-
mentação globular acima de 30. Casos com suspeita de megacólon tóxico tam-
bém devem ser considerados graves.
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O tratamento compreende aminossalicilatos orais e por via retal, corticóides e imunossupressores, e
é feito de maneira a tratar a fase aguda e, após, manter a remissão, sendo o maior objetivo reduzir a
sintomatologia2.

O tratamento das agudizações leves a moderadas é feito basicamente com aminossalicilatos, orais
e tópicos, e com corticóides. A sulfasalazina mostrou-se eficaz no tratamento da retocolite ulcerativa leve a
moderada em ensaio clínico randomizado da década de 604. Metanálises dos ensaios clínicos que usaram
mesalazina na retocolite ulcerativa ativa mostraram igual eficácia da sulfasalazina e da mesalazina e
superioridade em relação ao placebo5-6. A terapia tópica, com supositórios de mesalazina na proctite e enema
de mesalazina para a proctossigmoidite, foi reavaliada em duas metanálises que mostraram que a terapia
tópica é superior à oral na doença distal7-8. Enemas de corticóide também são superiores ao placebo na
doença leve a moderada, embora sejam menos eficazes que a terapia tópica com mesalazina8,9. Os pacientes
refratários aos aminossalicilatos ou aqueles com doença moderada podem alternativamente usar prednisona
na dose de 40 mg/dia, por via oral10. Sugere-se o tratamento empírico de estrongilóides antes do início do
tratamento com prednisona. Os pacientes que não respondem completamente ou que não conseguem reduzir
a dose da prednisona sem recorrência podem beneficiar-se do uso de azatioprina10-11.

Pacientes com doença ativa grave ou refratários à terapia oral devem ser tratados em ambiente
hospitalar por equipe clínico-cirúrgica treinada e devem utilizar corticóide intravenoso1,3,10. Os que tiverem
piora e não melhorarem em poucos dias devem ser considerados para colectomia de urgência ou uso de
ciclosporina intravenosa em centro com experiência no seu emprego10,12,13.

Pacientes com um episódio único de proctite não necessitam de terapia de manutenção. Nos
demais casos, após a melhora da fase aguda, deve ser iniciada a terapia para prevenção de recorrências.
Em metanálise14 dos ensaios clínicos que utilizaram mesalazina para manutenção da remissão em retocolite
ulcerativa, concluiu-se que a mesalazina por via oral é superior ao placebo, mas inferior à sulfasalazina por
via oral. Os pacientes com proctite ou proctossigmoidite podem alternativamente ser mantidos em remissão
com supositórios de mesalazina15.

Apesar de ser uma doença mais prevalente nos não fumantes, não se deve encorajar os pacientes a
iniciarem a fumar. Também não existem evidências conclusivas de que o uso de adesivos de nicotina possa
ser útil no manejo desta doença.

2. CLASSIFICAÇÃO CID 10
K51.- Colite Ulcerativa

3. CRITÉRIOS DE INCLUSÃO
Serão incluídos pacientes com retocolite ulcerativa em uma das situações abaixo:
a) com doença intestinal ativa;
b) em remissão clínica.

4. CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO
Não deverão ser incluídos os pacientes em uma das situações abaixo:
a) menos de 12 anos de idade;
b) contra-indicação ao uso dos medicamentos preconizados neste Protocolo;
c) discordância dos termos do Consentimento Informado.

5. TRATAMENTO E ESQUEMA DE ADMINISTRAÇÃO
5.1.Tratamento da Proctite e Proctossigmoidite Leve a Moderada
Pacientes com proctite leve a moderada devem ser tratados com um supositório de mesalazina de

1 g por dia7 durante a fase aguda. Pacientes com proctossigmoidite devem ser tratados com enemas de
mesalazina de 1 g/dia. Os pacientes intolerantes ou que não tiverem condições de aderir à terapia por via
retal podem alternativamente ser tratados como preconizado para a pancolite. Obtida a remissão dos
sintomas, os pacientes deverão ser manejados de acordo com o item 5.4 Manutenção da remissão clínica.

5.2. Tratamento da Colite Esquerda e da Pancolite Leve a Moderada
Inicia-se com sulfasalazina 500 mg/dia, por via oral, elevando-se a dose, gradualmente, conforme a
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tolerância do paciente, para atingir 2 g de 12 em 12 horas (dose diária total de 4 g).  Os pacientes
que desenvolverem reações alérgicas, discrasias sangüíneas, hepatite, pancreatite, dor abdominal
de forte intensidade ou algum outro efeito adverso grave ao uso da sulfasalazina  podem utilizar
mesalazina na dose de 800 mg de 6 em 6 horas por via oral. Após melhora, as doses devem ser
reduzidas: sulfasalazina, reduzir para 1 g de 12 em 12 h; mesalazina, reduzir para 800 mg de 12
em 12 h.

Nos casos moderados, alternativamente, pode ser usada prednisona na dose de 40 mg
por dia, por via oral, sendo que, após a melhora, esta dose deve ser reduzida 5-10 mg por semana
até 20 mg por dia, reduzindo-se então 5 mg por semana até 5 mg por dia e, após, reduzindo-se
2,5 mg por semana até a retirada completa. Em casos que responderem apenas parcialmente à
prednisona, ou em que não se consiga reduzir a dose do corticóide sem recaídas, deve-se iniciar o
uso de azatioprina 2-2,5 mg/kg/dia ou 6-mercaptopurina 1-1,5 mg/kg/dia. Casos refratários a essa
terapia devem ser tratados como sendo doença grave.

5.3.Tratamento da Doença Grave
Os pacientes com doença leve a moderada que não responderem às medidas preconiza-

das acima, da mesma forma que os pacientes com doença grave, devem ser tratados em ambien-
te hospitalar com hidrocortisona 100 mg IV de 8 em 8 h por 7 a 10 dias10.

Se não houver melhora, esses pacientes devem ser tratados com ciclosporina IV em
centros especializados com seu uso ou com colectomia de urgência. Deve-se evitar o uso narcóti-
cos ou de medicações com efeito anticolinérgico. Havendo melhora, a hidrocortisona deve ser
substituída por prednisona, sendo então seguido o tratamento preconizado para pancolite leve a
moderada.

5.4. Manutenção da Remissão Clínica
Pacientes que tenham tido um episódio único de proctite não necessitam de terapia de

manutenção. Os demais devem fazer terapia de manutenção por via oral1,10.
Inicia-se com sulfasalazina 500 mg por dia, por via oral, elevando-se a dose, gradualmen-

te, conforme a tolerância do paciente, para atingir 1 g de 12 em 12 horas (dose diária total de 2 g).
Em casos que desenvolvam reações alérgicas, discrasias sangüíneas, hepatite, pancreati-

te, dor abdominal de forte intensidade ou algum outro efeito adverso grave ao uso da sulfasalazina
pode-se utilizar mesalazina na dose de 800 mg de 12 em 12 horas, por via oral.

Para pacientes que tiverem mais de duas agudizações em um ano ou que não consigam
reduzir a dose de corticóide sem nova recidiva pode-se iniciar azatioprina 2-2,5 mg/kg/dia ou 6-
mercaptopurina 1-1,5 mg/kg/dia. Para pacientes que necessitam do uso continuado de azatioprina/
6-mercaptopurina por longos períodos deve ser considerada a possibilidade de se realizar colecto-
mia, como forma de evitar as complicações do uso continuado10.

Em pacientes com proctite ou proctossigmoidite, alternativamente aos aminossalicilatos
por via oral, pode ser feita terapia de manutenção com um supositório de liberação lenta de
mesalazina 1g 3 vezes por semana8,10,15,16. Pacientes que tiverem agudização em uso de supositó-
rios 3 vezes por semana devem passar a usá-los diariamente16.

6. SITUAÇÕES ESPECIAIS
6.1. Pacientes Pediátricos
Existem poucos estudos controlados que avaliem o tratamento da retocolite ulcerativa em

crianças. O tratamento em pacientes com menos de 12 anos deve ser realizado em centros de
referência estabelecidos pelo Gestor Estadual, e qualquer tratamento que difira das linhas gerais
deste Protocolo deve ter aval e justificativa de dois especialistas. Deve-se evitar o uso prolongado
de corticóides, devendo-se sempre tentar o seu emprego em dias alternados para minimizar o
retardo de crescimento induzido por esses medicamentos. Levando-se em conta essas ressalvas
e o ajuste das doses pelo peso, o tratamento deve seguir os mesmos princípios do tratamento dos
adultos. As doses máximas são as mesmas para adultos em cada situação clínica. Recomendam-
se as seguintes doses17:
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• sulfasalazina: 50-75 mg/kg por dia, divididos em 2 a 4 tomadas;
• mesalazina: 30-50 mg/kg por dia, divididos em 3 a 4 tomadas;
• prednisona: 1-2 mg/kg por dia (dose inicial) divididos em 1 ou 2 doses;
• azatioprina:  2-2,5 mg/kg por dia, dose única diária;
• 6-mercaptopurina: 1-1,5 mg/kg por dia, dose única diária;
• ciclosporina: 4-6 mg/dia, infusão contínua ou em 2 tomadas diárias.

6.2. Mulheres Grávidas e Nutrizes
A sulfasalazina interfere com o metabolismo normal do ácido fólico, que deve ser suplementado no

período pré-concepção. A taxa de malformações com seu uso é quase igual à da população em geral18.
Deve ser utilizada com cautela em pacientes amamentando19.

A mesalazina é considerada segura durante a gestação e pode ser uma alternativa para pacientes
em uso de sulfasalazina que estejam planejando gestar. Aconselha-se cautela no seu emprego durante a
gestação19.

Os corticóides podem ser usados durante a gestação para controle de doença ativa, parecendo
razoável utilizar aqueles mais metabolizados pela placenta, como a prednisona18.

Não há estudos definitivos sobre a segurança da azatioprina durante a gestação, contudo a maioria
dos estudos parece demonstrar que ela é segura18. Dúvidas quanto a sua segurança existem também para
os usuários homens que estejam planejando ter filhos. O risco deve ser pesado contra a importância de sua
manutenção. A medicação deve ser suspensa pelo menos 3 meses antes da concepção nos pacientes
(homens e mulheres) que decidirem não se submeter ao risco teratogênico. Pacientes que estejam usando
azatioprina não devem amamentar19.

A ciclosporina tem, provavelmente, o mesmo nível de segurança da azatioprina, e sua relação risco-
benefício parece ser favorável ao seu uso em pacientes com colite grave refratária ao corticóide como meio
de evitar cirurgias de urgência18. Seus níveis séricos devem ser cuidadosamente monitorizados, pois, em
níveis elevados, associa-se ao desenvolvimento de dano tubular renal nos conceptos em experimentos
animais18. Pacientes que estiverem utilizando ciclosporina não devem amamentar19.

6.3. Pacientes com Bolsa Ileal
Pacientes com bolsa ileal e que estejam sintomáticos devem ser encaminhados a Centros de

Referência no tratamento da retocolite ulcerativa.

6.4. Pacientes com Manifestações Extra-Intestinais Significativas
Pacientes com pioderma gangrenoso, fosfatase alcalina elevada, icterícia ou qualquer outro sinal de

colestase devem ser encaminhados a Centros de Referência no tratamento da retocolite ulcerativa.

7. APRESENTAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
• sulfasalazina: comprimidos de 500 e 800 mg
• mesalazina: comprimidos de 400, 500 e 800 mg; supositórios de 250, 500 e 1000 mg; enemas de

1 e 3 g
• hidrocortisona: frasco-ampola de 100, 300, 500 e 1000 mg
• prednisona: comprimidos de 5, 20 e 50 mg
• azatioprina: comprimidos de 50 mg
• 6-mercaptopurina: comprimidos de 50 mg
• ciclosporina: cápsulas de 10, 25, 50 e 100 mg; solução oral com 100 mg/ml; ampolas com 50 e

250 mg

8. EVOLUÇÃO E ACOMPANHAMENTO
Não há indicação do acompanhamento da atividade da doença por métodos endoscópicos, pois a

melhora endoscópica não é o objetivo primário do tratamento. Os pacientes devem evitar o uso de antiinfla-
matórios não-esteróides, que podem agravar as manifestações da retocolite ulcerativa20.

Antes do início da sulfasalazina, deve-se realizar hemograma, testes hepáticos, creatinina e exame
qualitativo de urina. Estes exames devem ser repetidos a cada 2 semanas nos primeiros 3 meses, após,
mensalmente no segundo e terceiro meses e, a seguir, trimestralmente ou quando clinicamente indicado19.

557a576.p65 02/12/02, 20:30560
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Durante o uso de mesalazina, recomenda-se dosagens antes do tratamento e, após, periodi-
camente, de uréia, creatinina e exame qualitativo de urina21, pois pacientes com insuficiência renal
têm maiores chances de desenvolver nefrite intersticial e síndrome nefrótica. Valores de ALT, AST,
bilirrubinas e fosfatase alcalina podem elevar-se durante o tratamento, mas usualmente normalizam
mesmo com a continuidade da terapia21. A incidência de hepatite é rara21.

Para pacientes em uso de corticóides, recomendam-se dosagens de potássio e sódio
séricos e glicemia de jejum21. Para pacientes em uso de corticóides por períodos superiores a 6
semanas, recomenda-se avaliação oftalmológica21.

A azatioprina pode acarretar leucopenia e/ou trombocitopenia severas. Hemograma com-
pleto deve ser realizado semanalmente no primeiro mês, quinzenalmente no segundo e terceiro
meses e, após, mensalmente19. Também se sugerem hemogramas se houver mudança na dosa-
gem. Aparentemente não há relação da neutropenia com o efeito benéfico do tratamento, e a dose
de azatioprina não deve ser aumentada intencionalmente para reduzir a contagem de leucóci-
tos19,22. Também deve ser realizado controle de testes hepáticos, na mesma periodicidade dos
hemogramas nos primeiros 6 meses e, depois, trimestralmente.

A ciclosporina deve ter a dose ajustada conforme seus níveis séricos, que, após, devem
ser monitorizados regularmente. A ciclosporina é nefrotóxica, principalmente em idosos e em
usuários de outras drogas nefrotóxicas, e também tem efeito hipertensivo. Dosagens de creatinina
e monitorização da pressão arterial devem ser feitos antes do tratamento em pelo menos 2
ocasiões e, após o início do tratamento, a cada 15 dias durante os primeiros 3 meses de uso e, a
seguir, mensalmente se o paciente estiver estável19. Nessas ocasiões também devem ser realiza-
dos hemograma, dosagens de ácido úrico, potássio, lipídios e magnésio. A ciclosporina deve ser
reduzida de 25-50% se houver alteração relevante em algum desses valores em relação aos
níveis pré-tratamento. Se a redução não for efetiva ou a alteração for grave, a ciclosporina deve
ser suspensa19.

9. BENEFÍCIOS ESPERADOS
• Em pacientes com doença ativa, os benefícios esperados são remissão dos sintomas e

manutenção deste estado por pelo menos 6 meses;
• Em pacientes em remissão, o objetivo é a prevenção de recorrências. Espera-se que os

medicamentos em uso sejam capazes de manter a remissão por pelo menos 6 meses
para serem considerados efetivos.

10. CONSENTIMENTO INFORMADO
É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos potenciais riscos

e efeitos colaterais relacionados ao uso dos medicamentos preconizados neste protocolo, o que
deverá ser formalizado por meio da assinatura de Termo de Consentimento Informado.
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Eu, ............................................................................... (nome do(a) paciente), abaixo
identificado(a) e firmado(a), declaro ter sido informado(a) claramente sobre todas as indicações,
contra-indicações, principais efeitos colaterais e riscos relacionados ao uso de sulfasalazina,
mesalazina, hidrocortisona, prednisona, azatioprina, 6-mercaptopurina e ciclosporina para o
tratamento da retocolite ulcerativa.

Estou ciente de que este medicamento somente pode ser utilizado por mim, comprometen-
do-me a devolvê-lo caso o tratamento seja interrompido.

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

Expresso também minha concordância e espontânea vontade em submeter-me ao referido
tratamento, assumindo a responsabilidade e os riscos por eventuais efeitos indesejáveis decorren-
tes.

Assim, declaro que:
Fui claramente informado(a) de que o medicamento pode trazer os seguintes benefícios:
• melhora dos sintomas nos casos com inflamação ativa;
• aumento do tempo sem sintomas, após melhora com medicamentos.
Fui também claramente informado(a) a respeito dos potenciais efeitos colaterais, contra-

indicações e riscos:
• medicamentos estão contra-indicados em casos de hipersensibilidade (alergia) conheci-

da ao fármaco ou componentes da fórmula;
• medicamentos classificados na gestação como:

- categoria B (estudos em animais não mostraram anormalidades nos descendentes,
porém não há estudos em humanos; risco para o bebê muito improvável): sulfasala-
zina e mesalazina;

- categoria C (estudos em animais mostraram anormalidades nos descendentes,
porém não há estudos em humanos; o risco para o bebê não pode ser descartado,
mas um benefício potencial pode ser maior que os riscos): hidrocortisona, predniso-
na e ciclosporina;

- categoria D (há evidências de riscos ao feto, mas um benefício potencial pode ser
maior que os riscos): azatioprina e 6-mercaptopurina.

• em relação à amamentação:
- sulfasalazina: podem passar no leite pequenas quantidades o medicamento, poden-

do causar no bebê, raramente, anemias hemolíticas (em recém-nascidos com defici-
ência de glicose-6-fosfato deidrogenase) e hiperbilirrubinemia;

- mesalazina: podem passar no leite pequenas quantidades do medicamento;
- hidrocortisona/prednisona: em doses altas podem passar para o leite pequenas

quantidades dos medicamentos, sendo contra-indicada a amamentação;
- azatioprina/6-mercaptopurina: mulheres que tomam o medicamento não devem ama-

mentar.
• os efeitos colaterais já relatados para os medicamentos são:

� Sulfasalazina: dores de cabeça, reações alérgicas (dores articulares, febre, cocei-
ra, erupção cutânea), sensibilidade aumentada aos raios solares, dores abdomi-
nais, náuseas, vômitos, perda de apetite, diarréia. Mais raramente podem ocorrer
diminuição do número dos glóbulos brancos no sangue, parada na produção de
sangue pela medula óssea (anemia aplásica), anemia por destruição aumentada
dos glóbulos vermelhos do sangue (anemia hemolítica), diminuição no número de
plaquetas no sangue (aumenta os riscos de sangramento), piora nos sintomas da
retocolite ulcerativa, hepatite, falta de ar associada a tosse e febre (pneumonite

Termo de Consentimento Informado
Sulfasalazina, Mesalazina, Hidrocortisona, Prednisona,
Azatioprina, 6-Mercaptopurina, Ciclosporina
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intersticial), dor articular, dificuldade para engolir, cansaço associado à formação de bolhas e
com perda de regiões da pele e de mucosas (síndrome de Stevens-Johnson e necrólise
epidérmica tóxica) e desenvolvimento de sintomas semelhantes aos do lúpus eritematoso
sistêmico (ou seja, bolhas na pele, dor no peito, mal-estar, erupções cutâneas, falta de ar e
coceira);

� Mesalazina: dores de cabeça, reações alérgicas (dores articulares, febre, coceira, erupção
cutânea), sensibilidade aumentada aos raios solares, perda de cabelo, dores abdominais,
náuseas, vômitos, perda de apetite, diarréia, diarréia com sangue, tonturas, rinite, cansaço
ou fraqueza. Mais raramente podem ocorrer hepatite medicamentosa, pancreatite e pericar-
dite. Pode ocorrer dor e irritação anal com o uso de supositório e enema;

� Hidrocortisona e prednisona: insônia, nervosismo, vertigem, convulsões, psicose, pseudo-
tumor cerebral, dor de cabeça, delírio, alucinações, euforia, úlcera péptica, náuseas, vômi-
tos, distensão abdominal, esofagite ulcerativa, pancreatite, hepatite, catarata, glaucoma,
aumento da quantidade de pêlos no corpo, acne, atrofia de pele, hiperpigmentação, síndro-
me de Cushing, aumento do apetite, diabete melito, edema, supressão adrenal, supressão
do crescimento, retenção de líquidos, parada da menstruação, dores articulares, sangra-
mentos nasais, pressão alta, hipocalemia, alcalose, fraqueza muscular, osteoporose, fratu-
ras e reações de hipersensibilidade. Estes medicamentos podem facilitar o estabelecimento
ou agravar infecções virais, fúngicas e bacterianas. Estrongiloidíase invasiva também pode
ocorrer nos usuários de prednisona com o parasita intestinal;

� Azatioprina e mercaptopurina: os principais efeitos tóxicos incluem os sistemas hematoló-
gico e gastrointestinal. Anemia, diminuição das células brancas, vermelhas e plaquetas do
sangue, náuseas, vômitos, diarréia, dor abdominal, fezes com  sangue, toxicidade para o
fígado, pancreatite, febre, calafrios, diminuição de apetite, vermelhidão de pele, perda de
cabelo, aftas, dores articulares, retinopatia, falta de ar, pressão baixa, pneumonite e reações
de hipersensibilidade. Estes medicamentos podem facilitar o estabelecimento ou agravar
infecções virais, fúngicas e bacterianas. A azatioprina/6-mercaptopurina é causa de câncer
em animais e provavelmente tenha o mesmo efeito na espécie humana;

� Ciclosporina:  o risco de infecções de várias etiologias e de alguns tipos de neoplasias
(câncer) aumenta com o uso deste medicamento. As principais reações adversas incluem
disfunção renal, tremores, aumento da quantidade de pêlos no corpo, pressão alta, hipertro-
fia gengival, aumento do colesterol e triglicerídios, formigamentos, dor no peito, infarto do
miocárdio, batimentos rápidos do coração, convulsões, confusão, ansiedade, depressão,
fraqueza, dores de cabeça, unhas e cabelos quebradiços, coceira, acne, náuseas, vômitos,
perda de apetite, gastrite, úlcera péptica, soluços, inflamação na boca, dificuldade para
engolir, hemorragias, inflamação do pâncreas, prisão de ventre, desconforto abdominal,
síndrome hemolítico-urêmica, diminuição das células brancas do sangue, linfoma, calorões,
hipercalemia, hipomagnesemia, hiperuricemia, toxicidade para os músculos, disfunção res-
piratória, sensibilidade aumentada à temperatura,  reações alérgicas, toxicidade renal e
hepática e ginecomastia;

• devido à toxicidade, interações medicamentosas, infecções oportunistas e dificuldade de acerto na
dose, é fortemente aconselhável que a ciclosporina seja utilizada apenas em centros com experi-
ência no seu uso. Pacientes que não melhorarem devem ser avaliados por uma equipe cirúrgica.
Não existe benefício do uso de ciclosporina a longo prazo no tratamento da retocolite;

• estes medicamentos podem ter seu efeito modificado pelo uso concomitante de outros, podendo
trazer prejuízos ao tratamento. Não utilizar nenhum outro medicamento sem o conhecimento do
médico;

• o risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a superdosagem.

Estou, da mesma forma, ciente de que pode haver necessidade de mudança das doses, assim
como do tipo de medicamentos que farão parte do meu tratamento.

Estou ciente de que posso suspender o tratamento a qualquer momento, sem que este fato implique
qualquer forma de constrangimento entre mim e meu médico, que se dispõe a continuar me tratando em
quaisquer circunstâncias.

557a576.p65 02/12/02, 20:31564
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Autorizo o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde a fazer uso de informações
relativas ao meu tratamento desde que assegurado o anonimato.

Declaro ter compreendido e concordado com todos os termos deste Consentimento Infor-
mado.

Assim, o faço por livre e espontânea vontade e por decisão conjunta, minha e de meu
médico.

O meu tratamento constará do(s) seguinte(s) medicamento(s):
� Sulfasalazina
� Mesalazina
� Hidrocortisona
� Prednisona
� Azatioprina
� 6-mercaptopurina
� Ciclosporina

Paciente:

R.G. do paciente:

Sexo:           Idade do paciente:

Endereço:

Cidade: CEP: Telefone: (    )

Responsável legal (quanto for o caso):

R.G do responsável legal:

Assinatura do paciente ou responsável

Médico responsável:                  CRM: UF:

Endereço do consultório:

Cidade: CEP: Telefone: (      )

Assinatura e carimbo do médico Data

Observações:
1. O preenchimento completo deste Termo e sua respectiva assinatura são imprescindíveis para o

fornecimento do medicamento.
2. Este Termo será preenchido em duas vias: uma será arquivada na farmácia responsável pela

dispensação dos medicamentos e a outra será entregue ao paciente.

557a576.p65 02/12/02, 20:32565
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Fluxograma de Tratamento da Retocolite Ulcerativa
Sulfasalazina, Mesalazina, Hidrocortisona, Prednisona, Azatioprina, 6-Mercaptopurina, Ciclosporina

557a576.p65 02/12/02, 15:43566
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Fluxograma de Tratamento da Retocolite Ulcerativa - Fase de Manutenção
Sulfasalazina, Mesalazina, Azatioprina e 6-Mercaptopurina

557a576.p65 02/12/02, 15:42567
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Fluxograma de Dispensação de Sulfasalazina, Mesalazina,
Azatioprina/6-Mercaptopurina e Ciclosporina
Retocolite Ulcerativa

557a576.p65 02/12/02, 15:41568
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1. DADOS DO PACIENTE

Nome:
Documento de identidade:
Sexo: Masculino � Feminino � Idade: Peso: Altura:
Endereço:
Cidade: CEP: Telefone: (     )

Médico responsável: CRM: UF:
Endereço:
Cidade: CEP: Telefone: (     )

2. AVALIAÇÃO FARMACOTERAPÊUTICA

2.1. Diagnóstico clínico (coletar esta informação na SME; detalhamento do tratamento
vide Diretriz Terapêutica):
� Proctite leve a moderada � Tratamento recomendado com supositório de mesa-
lazina de 1g/dia durante a fase aguda (alternativamente pode ser tratada como colite
esquerda).
� Proctossigmoidite leve a moderada � Tratamento recomendado com enema de
mesalazina de 1g/dia (alternativamente pode ser tratada como colite esquerda).
� Colite esquerda e pancolite leve a moderada � Tratamento recomendado com
sulfasalazina (ou mesalazina em pacientes com efeitos adversos sérios à sulfasalazi-
na) ou prednisona por via oral. Azatioprina/6-mercaptopurina poderão ser utilizadas
em casos que responderem parcialmente a prednisona ou em que não se consiga
reduzir a dose do corticóide sem recaídas.
� Doença grave � Hidrocortisona 100 mg de 8 em 8 horas por via intravenosa, por
7 a 10 dias (em ambiente hospitalar). Ciclosporina deve ser empregada nos casos em
que não houve melhora com hidrocortisona. Prednisona deve ser  empregada em
substituição a hidrocortisona após melhora clínica, seguindo o tratamento preconiza-
do para pancolite leve a moderada.
� Tratamento de manutenção � Sulfasalazina (ou mesalazina em pacientes com
efeitos adversos sérios à sulfasalazina) por via oral ou supositório de liberação lenta
de mesalazina. Em casos específicos, pode-se utilizar azatioprina/6-mercaptopurina.

2.2. É gestante ou está amamentando?
� não
� sim � Tratamento recomendado de acordo com o item 6.2 da Diretriz Terapêutica.

Orientar sobre o risco-benefício do medicamento prescrito sobre a gestação
e amamentação.

2.3. Para azatioprina e ciclosporina: Encontra-se em idade fértil (homens e mulheres)?
� não
� sim � Orientar sobre a necessidade da anticoncepção e risco-benefício destes

medicamentos sobre a gestação.

Ficha Farmacoterapêutica
Retocolite Ulcerativa - Sulfasalazina, Mesalazina,
Azatioprina/6-Mercaptopurina, Ciclosporina

557a576.p65 02/12/02, 20:33569
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2.4. Possui outras doenças diagnosticadas? � não � sim � Quais?

2.5. Faz uso de outras medicações? � não � sim � Quais?

Com prescrição médica
Nome comercial Nome genérico Posologia Tempo de tratamento

Sem prescrição médica
Nome comercial Nome genérico Posologia Tempo de tratamento

Obs: Orientar o paciente a evitar o uso de antiinflamatórios não-esteroidais (podem agravar manifestações
da doença)

2.6. Já apresentou reações alérgicas a medicamentos?
�  não
�  sim � Quais? A que medicamentos?

Nome comercial Nome genérico Posologia       Reações apresentadas

2.7. Faz uso de bebidas alcoólicas? � não � sim � Com que freqüência?

557a576.p65 02/12/02, 20:33570
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3. MONITORIZAÇÃO DO TRATAMENTO

Registro dos exames laboratoriais (verificar exames necessários para cada medicamen-
to no Fluxograma de dispensação) Medicamento:

Exames
Data

Inicial
1° mês
2° mês
3° mês
4° mês
5° mês
6° mês
7° mês
8° mês
9° mês
10° mês
11° mês
12° mês

3.1. Apresentou valores alterados?
� não � Dispensar
� sim � Dispensar e encaminhar ao médico assistente

3.2. Apresentou sintomas que indiquem reações adversas ?
� não � Dispensar
� sim � Dispensar e encaminhar ao médico assistente. Quais?

Reações adversas:
Mesalazina/Sulfasalazina: 1) dor de cabeça, 2) dores articulares, 3) febre, 4) coceiras,

5) erupções cutâneas, 6) sensibilidade aos raios solares, 7) perda de cabelo, 8) dor no ossos,
9) dores abdominais, 10) náuseas, 11) vômitos, 12) perda de apetite, 13) diarréia, 14) fezes com
sangue, 15) tonturas, 16) rinite, 17) cansaço, 18) sangramentos, 19) falta de ar, 20) tosse, 21) difi-
culdade para engolir.

Azatioprina:1) náuseas, 2) vômitos, 3) diarréia, 4) dor abdominal, 5) fezes com sangue,
6) febre, 7) calafrios, 8) diminuição do apetite, 9) vermelhidão da pele, 10) perda de cabelo,
11) aftas, 12) dores articulares, 13) problemas de visão, 14) falta de ar, 15) pressão baixa.

Ciclosporina: 1) disfunção renal, 2) tremores, 3) aumento da quantidade de pêlos no
corpo, 4) pressão alta, 5) hipertrofia gengival, 6) formigamentos, 7) dor no peito, 8) infarto do
miocardio, 9) batimentos rápidos do coração, 10) convulsões, 11) confusão, 12) ansiedade,
13) depressão, 14) fraqueza, 15) dores de cabeça, 16) unhas e cabelos quebradiços, 17) coceira,
18) acne, 19) náuseas, 20) vômitos, 21) perda de apetite, 22) gastrite, 23) úlcera péptica,
24) soluços, 25) inflamação na boca, 26) dificuldade para engolir, 27) hemorragia, 28) prisão de
ventre, 29) desconforto abdominal, 30) calorões, 31) dores no corpo, 32) disfunção respiratória,
33) sensibilidade aumentada à temperatura, 34) reações alérgicas, 35) ginecomastia.

557a576.p65 02/12/02, 20:34571
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4. REGISTRO DA DISPENSAÇÃO

Observações:

Data da
entrevista

Reações apresentadas
Quando?

antes
do trat.

início
do trat.

durante
o trat. outro

3.3. Tomou algum outro medicamento no período em que apresentou a reação adversa?
� não �� sim

Quando? Qual (ais)? Dose

Data Medicamento
(nome comercial)

Lote Dose
Quantidade
dispensada

Próxima
dispensação:

parecer médico?
(sim/não)

Farm./CRF

557a576.p65 02/12/02, 20:34572
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ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO GRATUI-
TAMENTE PELO SUS.

SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCE DE SE BENEFICIAR
COM O TRATAMENTO.

O MEDICAMENTO É UTILIZADO NO TRATAMENTO DA RETOCOLITE ULCERATIVA.

1. ONDE GUARDAR O MEDICAMENTO
• Guarde estes medicamentos protegidos do calor e da umidade, ou seja, evite lugares

onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).
• Conserve os comprimidos, cápsulas, supositórios ou enemas na embalagem original.
• Mantenha os medicamentos fora do alcance das crianças.

2. NA HORA DE TOMAR O MEDICAMENTO
• Existem quatro apresentações dos medicamentos: comprimido, cápsula, enema e supo-

sitório.
• Se o medicamento for na forma de comprimido ou cápsula, tome-o inteiro, sem abrir ou

mastigar. A sulfasalazina deve ser tomada após as refeições para diminuir a irritação
gástrica, a mesalazina, antes das refeições e na hora de deitar com um copo cheio de
água.

• Se o medicamento for na forma de supositório ou enema, deverá ser usado por via
retal, ou seja, pelo ânus. Antes de inserir o enema, agite bem para que a solução se
misture.

• Em caso de esquecimento de uma dose, aguarde para tomar a próxima no horário usual.
Não tome a dose dobrada.

3. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS
• Apesar dos benefícios que estes medicamentos trazem, é possível que apareçam algu-

mas reações desagradáveis. Para sulfasalazina podem aparecer dores de cabeça, rea-
ções alérgicas na pele, sensibilidade aumentada da pele à luz solar, náuseas, vômitos,
dores abdominais, cansaço e fraqueza, entre outros. Para mesalazina podem aparecer
náuseas, vômitos, diarréia, dores abdominais, dores de cabeça, cansaço, perda de cabe-
lo e reações alérgicas na pele, entre outros.

• Se sentir algum desses sintomas, não interrompa o tratamento sem comunicar  ao
médico.

• Se outros sintomas aparecerem, comunique-se com seu médico.
• Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento, docu-

mento assinado por você e seu médico.

4. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS
• Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento de seu médico. Procure a

orientação de um profissional da saúde caso necessite fazer uso de outros medicamen-
tos.

5. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE LABORATÓRIO
• A realização dos exames garante uma correta  avaliação sobre o que o medicamento

está fazendo no seu organismo. Em alguns casos, pode ser necessário ajustar a dose ou
até suspender o tratamento.

Guia de Orientação ao Paciente
����� Sulfasalazina    ����� Mesalazina

557a576.p65 02/12/02, 20:35573
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6. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
• Em caso de gravidez, comunique-se com seu médico.
• Não é recomendada a amamentação durante o tratamento, pois pequenas quantidades de medi-

camento podem passar para o leite, trazendo problemas para o feto.
• Estes medicamentos não devem ser utilizados por crianças com menos de 2 anos.
• Pode haver descoloração da urina ou pele, mas são reações esperadas. Caso isto ocorra, comuni-

que-se com seu médico.

 7. PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO
• Retorne à farmácia em um mês, com os seguintes documentos:

- receita médica;
- documento de identidade.

• O farmacêutico irá lhe indicar alguns exames laboratoriais para serem encaminhados na próxima
dispensação.

8. EM CASO DE DÚVIDAS
• Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer

atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

9. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA.

557a576.p65 02/12/02, 20:36574
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ESTE É UM GUIA SOBRE O MEDICAMENTO QUE VOCÊ ESTÁ RECEBENDO GRATUI-
TAMENTE PELO SUS.

SEGUINDO SUAS ORIENTAÇÕES, VOCÊ TERÁ MAIS CHANCE DE SE BENEFICIAR
COM O TRATAMENTO.

O MEDICAMENTO É UTILIZADO NO TRATAMENTO DA RETOCOLITE ULCERATIVA.

1. ONDE GUARDAR O MEDICAMENTO
• Guarde estes medicamentos protegidos do calor e da umidade, ou seja, evite lugares

onde exista variação de temperatura (cozinha e banheiro).
• Conserve os comprimidos na embalagem original, bem fechados e protegidos da luz.
• Mantenha os medicamentos fora do alcance de crianças.

2. NA HORA DE TOMAR O MEDICAMENTO
• Os medicamentos podem ser tomados durante ou após as refeições, sempre com bas-

tante líquido. O importante é fixar o horário e seguir sempre o mesmo esquema.
• Se você toma a azatioprina uma vez ao dia, em caso de esquecimento de uma dose,

aguarde para tomar a próxima no horário usual.  Não tome a dose dobrada.  Se você
toma várias vezes ao dia, em caso de esquecimento, tome o quanto antes, ou então
aguarde para tomar no próximo horário a dosagem dobrada.

• Se você toma a ciclosporina, em caso de esquecimento de uma dose, esta deve ser
tomada dentro de 12 horas. Caso contrário, aguarde para tomar a próxima dose no
horário usual.  Não tome a dose dobrada.

3. REAÇÕES DESAGRADÁVEIS
• Apesar dos benefícios que estes medicamentos trazem, é possível que apareçam algu-

mas reações desagradáveis como dores abdominais, dores de cabeça, reações alérgi-
cas, febre, calafrios, falta de ar, pressão baixa, aparecimento de bolhas entre outros.

• Se sentir algum desses sintomas, não interrompa o tratamento sem  comunicar  ao
médico.

• Se outros sintomas aparecerem, comunique-se com seu médico.
• Maiores informações sobre efeitos adversos constam no Termo de Consentimento, docu-

mento assinado por você e seu médico.

4. USO DE OUTROS MEDICAMENTOS
• Não faça uso de outros medicamentos sem o conhecimento de seu médico. Procure a

orientação de um profissional da saúde caso necessite fazer uso de outros medicamen-
tos.

5. RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES
• Estes medicamentos podem causar problemas graves no feto, podendo nascer um bebê

com graves defeitos físicos e mentais. Por isso, em caso de gravidez, comunique-se
com seu médico imediatamente.

• Não é recomendada a amamentação durante o tratamento, pois pequenas quantidades
de medicamento podem passar para o leite, trazendo problemas para o feto.

• Evite contato com pessoas portadoras de doenças infecciosas.
• Mantenha uma boa higiene bucal e procure fazer revisões com seu dentista durante o

tratamento, pois podem ocorrer problemas devido ao uso destes medicamentos.
• Durante o tratamento, não faça uso de bebidas alcoólicas, pois pode ser prejudicial à sua

saúde.

Guia de Orientação ao Paciente
����� Azatioprina/6-Mercaptopurina    ����� Ciclosporina
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6. PARA SEGUIR RECEBENDO O MEDICAMENTO
• Retorne à farmácia em um mês, com os seguintes documentos:

- receita médica;
- documento de identidade.

• O farmacêutico irá lhe indicar alguns exames laboratoriais para serem encaminhados na próxima
dispensação.

7. EM CASO DE DÚVIDAS
• Se você tiver qualquer dúvida que não esteja esclarecida neste guia, antes de tomar qualquer

atitude, procure orientação com seu médico ou farmacêutico do SUS.

8. OUTRAS INFORMAÇÕES

SE, POR ALGUM MOTIVO, NÃO USAR O MEDICAMENTO,
DEVOLVA-O À FARMÁCIA.
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