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Expediente do Processo: 0256078/12-0
Expediente do Recurso: 0769745/12-7
Parecer: 109/2013/COARE/GGIMP
Decisão: POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO.
Empresa: SILIMED - COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO-HOS-
PITALARES LTDA.
CNPJ: 03.448.093/0001-00
Processo: 25351.280140/2012-11
Expediente do Processo: 0302142/12-4
Expediente do Recurso: 1026075/12-7
Parecer: 131/2013/COARE/GGIMP
Decisão: POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO.
Empresa: ML COMÉRCIO, IMP. E EXP. DE MATERIAL MÉDICO
HOSPITALAR LTDA.
CNPJ: 04.909.848/0002-70
Processo: 25351.483783/2005-19
Expediente do Processo: 583739/05-1
Expediente do Recurso: 0259535/12-4
Parecer: 198/2013/COARE/GGIMP
Decisão: POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO.
Empresa: TORRENT DO BRASIL LTDA.
CNPJ: 33.078.528/0001-32
Expediente do Recurso: 0447155/13-9
Parecer: 222/2013/COARE/GGIMP
Decisão: POR UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RE-
CURSO.

Em 21 de novembro de 2013

N° 164 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, do art. 15,
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como o disposto no
inciso VI e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado
nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da Anvisa, de 11 de agosto
de 2006, republicada no D.O.U de 21 de agosto de 2006, consi-
derando o disposto no art. 29 do Decreto 3.029, de 16 de abril de
1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da
Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de
2008, resolve aprovar proposta de iniciativa em Anexo e dar co-
nhecimento e publicidade ao processo de elaboração de proposta de
atuação regulatória da Agência, conforme deliberado em Reunião
Ordinária nº 34 realizada em 14 de novembro de 2013, e eu, Diretor-
Presidente, determino a sua publicação.

ANEXO

Processo nº: 25351.613200/2013-00
Agenda Regulatória 2012: Tema nº 44
Assunto: Proposta de Iniciativa de Resolução que propõe a alteração
da RDC n. 11/2013, a qual dispõe sobre a importação de substâncias
sujeitas a controle especial e dos medicamentos que as contenham.
Área responsável: CPCON/GFIMP/GGIMP
Justificativa: A RDC n. 11/2013 teve, dentre outras coisas, o objetivo
de simplificar e modernizar os procedimentos para importação de
padrões e reagentes analíticos à base de substâncias sujeitas a con-
trole especial. Tais procedimentos não foram, contudo, ratificados
pela Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes (JI-
FE/ONU), a qual recomenda a suspensão imediata dos mesmos.
Regime de Tramitação: Especial
Diretor Relator: Renato Porto

N° 165 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, do art. 15,
da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, bem como o disposto no
inciso VI e nos §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado
nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da Anvisa, de 11 de agosto
de 2006, republicada no D.O.U de 21 de agosto de 2006, consi-
derando o disposto no art. 29 do Decreto 3.029, de 16 de abril de
1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da
Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de
2008, resolve aprovar proposta de iniciativa em Anexo e dar co-
nhecimento e publicidade ao processo de elaboração de proposta de
atuação regulatória da Agência, conforme deliberado em Reunião
Ordinária nº 34/2013 realizada em 14 de novembro de 2013, e eu,
Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

ANEXO

Processo nº: 25351.615680.2013-81
Agenda Regulatória 2013-2014: Tema n. 89
Assunto: Proposta de Revisão das resoluções de importação de in-
sumos necessários as pesquisas científicas e clínicas
Área responsável:GCCOE/GGPAF
Regime de Tramitação: Comum
Diretor Relator: Renato Porto

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE N° 4.268, de 12 de novembro de 2013,
publicada no Diário Oficial da União n° 221, de 13 de novembro de
2013, Seção 1 e pág. 125,

Onde se lê:
"NÚMERO DO PEDIDO PI 0313070-3
DEPOSITANTE LILLY ICOS, LLC
PROCURADOR MOMSEN, LEONARDOS & CIA"
Leia-se:
"NÚMERO DO PEDIDO PI 0313070-3
DEPOSITANTE LILLY ICOS, LLC
PROCURADOR DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &

IPANEMA MOREIRA"
Onde se lê:
"NÚMERO DO PEDIDO PI 9908256-0
DEPOSITANTE BIONORICA
PROCURADOR BHERING, ALMEIDA E ASSOCIA-

DOS"
Leia-se:
"NÚMERO DO PEDIDO PI 9908256-0
DEPOSITANTE BIONORICA
PROCURADOR DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER &

IPANEMA MOREIRA"
Onde se lê:
"NÚMERO DO PEDIDO PI 0418614-1
DEPOSITANTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

DE JANEIRO
PROCURADOR SEBASTIANA CRISTINA DE CARVA-

LHO MACEDO"
Leia-se:
"NÚMERO DO PEDIDO PI 0418614-1
DEPOSITANTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO

DE JANEIRO
PROCURADOR JOSÉ CARLOS VAZ E DIAS"

GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO,
MONITORAMENTO DA QUALIDADE, CONTROLE

E FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS, MEDICAMENTOS,
PRODUTOS, PROPAGANDA E PUBLICIDADE

DESPACHOS DO GERENTE-GERAL
Em 18 de novembro de 2013

A Gerência-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 41,
XXX, da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006, alterada pela
Portaria nº 783, de 13 de julho de 2009, vem tornar públicas as
decisões administrativas referentes aos processos abaixo relaciona-
dos:

AUTUADO: CALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS
LT D A
25351.003429/2010-27 - AIS:004319/10-2 - GFIMP/ANVISA
PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA
AUTUADO: FARMÁCIA MORIMOTO LTDA
25351.234934/2010-63 - AIS:309086/10-8 - GGIMP1/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 20.000,00 ( VINTE
MIL REAIS )
AUTUADO: GALATI COSMÉTICOS COMERCIA E INDUS-
TRIAL LTDA.
25351.580127/2011-10 - AIS:813630/11-1 - GFIMP1/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 7.000,00 ( SETE
MIL REAIS)

Em 19 de novembro de 2013

A Gerência-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 41,
XXX, da Portaria n. 354, de 11 de agosto de 2006, alterada pela
Portaria n. 783, de 13 de julho de 2009, resolve arquivar os processos
abaixo relacionados:

AUTUADO: RADIO E TELEVISAO IGUACU S/A
25351.644786/2009-51 - AIS:837076/09-1 - GFIMP/ANVISA
INSUBSISTÊNCIA

A Gerência-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 41,
XXX, da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006, alterada pela
Portaria nº 783, de 13 de julho de 2009, vem tornar públicas as
decisões administrativas referentes aos processos abaixo relaciona-
dos:

AUTUADO: GLOBO COMUNICAÇOES E PARTICIPAÇOES S.A
25351.253516/2010-58 - AIS:332984/10-4 - GFIMP/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 7.000,00 ( SETE
MIL REAIS )
AUTUADO: LABORATÓRIO INDUSTRIAL E FARMACÊUTICO
BUCAR LTDA
25351.166588/2009-61 - AIS:216801/09-4 - GFIMP/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 100.000,00 ( CEM
MIL REAIS )

A Gerência-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade,
Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos e Produtos, Pro-
paganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-
ANVISA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 41,

XXX, da Portaria nº 354, de 11 de agosto de 2006, alterada pela
Portaria nº 783, de 13 de julho de 2009, resolve NÃO CONHECER,
POR INTEMPESTIVIDADE, o(s) recurso(s) interposto(s) ao(s) pro-
cesso(s) abaixo relacionado(s):

AUTUADO: GERBRAS QUIMICA FARMACEUTICA LTDA
25351.074095/2010-42 - AIS:098204/10-1 - GFIMP/ANVISA

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA No- 199, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2013(*)

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Te-
rapêuticas da Acromegalia.

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

Considerando a necessidade de se atualizarem parâmetros
sobre a acromegalia no Brasil e de diretrizes nacionais para diag-
nóstico, tratamento e acompanhamento dos indivíduos com esta doen-
ça;

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

Considerando as sugestões dadas à Consulta Pública no

5/SAS/MS, de 12 de dezembro de 2011; e
Considerando a avaliação técnica da Comissão Nacional de

Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), do Departamento
de Assistência Farmacêutica (DAF/SCTIE/MS) e da Assessoria Téc-
nica da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS/MS), resolve:

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

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém
o conceito geral da acromegalia, critérios de diagnóstico, critérios de
inclusão e de exclusão, tratamento e mecanismos de regulação, con-
trole e avaliação, é de caráter nacional e deve ser utilizado pelas
Secretarias de Saúde dos Estados e dos Municípios na regulação do
acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos pro-
cedimentos correspondentes.

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
acromegalia.

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 471/SAS/MS, de 23 de
julho de 2002, publicada no Diário Oficial da União nº 141, de 24 de
julho de 2002, seção 1, página 130.

HELVÉLCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTI-
CAS

ACROMEGALIA
1 Metodologia de busca e avaliação da literatura
Foram realizadas buscas nas bases de dados Medline/Pub-

med, Embase e Cochrane em 04/05/2011.
Na base de dados Medline/Pubmed, utilizando-se os termos

"Acromegaly" [Mesh] "Therapeutics" e restringindo-se para ensaios
clínicos randomizados e meta-análises, sem restrição de data ou idio-
ma, em humanos, identificaram-se 32 estudos. Desses, foram des-
considerados os artigos sobre tratamento cirúrgico da acromegalia e
sobre reposição de GH após tratamento da acromegalia e os ob-
servacionais, sem grupo controle e sem desfechos clínicos ou la-
boratoriais descritos, restando 13 estudos.

Na base de dados Embase, utilizando-se os termos "Acro-
megaly" e "Treatment" e restringindo-se para ensaios clínicos ran-
domizados, revisões sistemáticas e meta-análises, sem restrição de
data ou idioma, resultaram 79 estudos. Cinco deles que não haviam
sido encontrados no Medline foram considerados para elaboração
deste Protocolo.

Na base de dados Cochrane, utilizando-se o termo "Acro-
megaly" para busca de revisões sistemáticas, foram encontradas 3
revisões completas, sendo que nenhuma delas se referia ao tratamento
da acromegalia, e 3 protocolos de revisões a serem realizadas, uma
das quais se refere ao tratamento medicamentoso da acromegalia, mas
ainda não apresenta resultados.

Foram também consultados consensos de sociedades inter-
nacionais e nacional, livros-texto de Endocrinologia e base de dados
UpToDate, versão 19.2. Todas as fontes utilizadas tiveram suas re-
ferências revisadas na tentativa de se obterem outros estudos re-
levantes.

A fim de atualização deste Protocolo, nova busca foi rea-
lizada na base de dados Medline/Pubmed em 29/10/2012, utilizando-
se os mesmos termos e limites. Seis novos artigos foram encontrados,
porém nenhum deles foi considerado para a elaboração do texto, por
não preencherem os critérios de inclusão da busca anterior. Da mesma
forma e na mesma data, uma nova busca na base de dados Cochrane
foi realizada, mas não foram encontradas revisões sistemáticas para
inclusão neste Protocolo.
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2 Introdução
A acromegalia é uma doença crônica e insidiosa. Em apro-

ximadamente 98% dos casos, é causada por adenomas hipofisários
secretores do hormônio de crescimento (GH) - os somatotropinomas.
Nesses casos, a doença pode ser esporádica ou familiar. Em cerca de
2%, é causada pela hipersecreção eutópica ou ectópica do hormônio
liberador de GH (GHRH) e, muito raramente, pela secreção ectópica
de GH. O excesso de GH estimula a secreção hepática de insulin-like
growth factor-I (IGF-1), que causa a maioria das manifestações clí-
nicas da acromegalia (1,2).

Os tumores hipofisários produtores de GH se originam de
uma proliferação clonal benigna dos somatotrofos (células produtoras
de GH localizadas na hipófise anterior), envolvendo mecanismos ge-
néticos, hormonais e de sinalização intracelular. O pico de incidência
da acromegalia ocorre entre os 30 e 50 anos; pacientes mais jovens
em geral exibem tumores mais agressivos. Em relação ao tamanho,
classificam-se como microadenomas (com menos de 1 cm) ou ma-
croadenomas (com 1 cm ou mais), sendo que mais de 70% dos
tumores causadores de acromegalia são do segundo tipo (1,2). Os
tumores hipofisários exibem grande heterogeneidade de comporta-
mento biológico, podendo apresentar pelo menos 5 subtipos, de acor-
do com sua estrutura à microscopia eletrônica (3). A resposta às
diversas modalidades terapêuticas parece depender dessa heteroge-
neidade e da presença ou interação com receptores específicos do-
paminérgicos e somatostatinérgicos e seus diversos subtipos (3-6).

Além das manifestações clínicas e complicações, existem
evidências de aumento da mortalidade de pacientes com acromegalia
(7). A mortalidade tem sido associada à doença não controlada, de-
monstrada pelos níveis de GH e IGF-1 e pela presença de hipertensão
arterial (8).

Doença incomum, a incidência de acromegalia é de apro-
ximadamente 3 casos por milhão de pessoas por ano em estudos
conduzidos na Europa e nos Estados Unidos (1). Em estudos rea-
lizados na Europa, a prevalência varia de 40 a 70 casos por milhão de
habitantes (9-13). Não foram encontrados levantamentos epidemio-
lógicos no Brasil.

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.

O tratamento pode ser cirúrgico, radioterápico ou medica-
mentoso. É chamado primário o primeiro tratamento utilizado (em
geral com intuito de controlar a doença em longo prazo). O tra-
tamento secundário tem por objetivo controlar a doença nos pacientes
não compensados após a realização do tratamento primário.

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

- E22.0 Acromegalia e gigantismo hipofisário
4 Diagnóstico
O diagnóstico de acromegalia é feito pela suspeita clínica,

por comprovação de excesso hormonal em exames laboratoriais e por
exames de imagem para determinação da causa de excesso de GH
(14-16).

4.1 Diagnóstico clínico
Por ser uma doença insidiosa, o atraso no diagnóstico em

geral é de 7 a 10 anos. Os sintomas da acromegalia podem decorrer
do próprio tumor hipofisário produtor de GH, como defeitos visuais,
paralisia de nervos cranianos (por invasão de seio cavernoso) e ce-
faleia, ou resultar do excesso de GH e de IGF-1 (1,2).

O excesso de GH pode se manifestar por sinais clínicos de
crescimento excessivo (macrognatia, crescimento de pés e mãos, hi-
pertrofia de tecidos moles, macroglossia), por complicações mus-
culoesqueléticas (artralgias, síndrome do túnel do carpo, miopatia) e
por complicações sistêmicas, como hipertensão arterial sistêmica (em
até 30% dos pacientes) e ainda diabete melito, cardiopatia, hipertrofia
de ventrículo esquerdo e apneia do sono. Em pacientes jovens que
ainda não tiveram o fechamento da cartilagem de crescimento, há
registro de crescimento estatural exagerado e gigantismo (1,2,17).
Além disso, alguns estudos retrospectivos demonstraram aumento da
incidência de neoplasia, especialmente de cólon, porém tal associação
permanece controversa (18,19).

Um grupo significativo de pacientes pode apresentar sin-
tomas e sinais decorrentes da hiperprolactinemia, tais como alterações
menstruais e galactorreia no sexo feminino, e impotência, sintomas de
hipogonadismo e galactorreia no sexo masculino (20), o que muitas
vezes leva ao diagnóstico do distúrbio.

4.2 Diagnóstico laboratorial
A maioria dos pacientes com acromegalia apresenta níveis

elevados de GH e IGF-1. A comprovação desse excesso hormonal é
imprescindível para o diagnóstico e deve ser feita pela dosagem de
níveis séricos basais de IGF-1 e de GH após sobrecarga de glicose
(14-16).

A dosagem dos níveis séricos de IGF-1 é o melhor teste
inicial para o diagnóstico, estando os níveis elevados na maioria dos
pacientes. Os valores de referência variam de acordo com a idade e
com os métodos de dosagem utilizados; os resultados, portanto, de-
vem ser avaliados levando-se em conta essas variações, com os va-
lores normais sendo fornecidos pelo laboratório (1,14). Por tais ra-
zões, é importante que, durante o tratamento e a monitorização da
doença, sejam utilizados os mesmos métodos de dosagem dos níveis
séricos de GH e IGF-1.

A avaliação laboratorial inicia com a dosagem de IGF-1 e,
após, com a do nível sérico de GH. A secreção de GH em indivíduos
normais é pulsátil e estimulada por diversos fatores. Além disso, a
concentração sérica de GH pode ser alterada por várias doenças,
como diabete melito descompensado, doenças hepáticas e desnutri-
ção. Assim sendo, a dosagem isolada de GH tem pouca utilidade
diagnóstica, pois valores elevados são encontrados em indivíduos
normais em resposta a estímulos fisiológicos ou em indivíduos com
outras doenças que tenham ocasionado sua elevação (1). Entretanto,

um valor muito baixo de GH (abaixo de 0,4 ng/ml) exclui o diag-
nóstico de acromegalia, especialmente se associado a nível sérico de
IGF-1 normal (2,14).

A dosagem de GH após sobrecarga de glicose é um teste
laboratorial dinâmico que permite a demonstração da não supressão
da secreção de GH. O teste é feito com dosagens de GH antes e 30,
60, 90 e 120 minutos após o paciente receber 75 g de glicose por via
oral. Em pacientes normais, os níveis de GH caem para níveis abaixo
de 0,4 ng/ml em pelo menos uma das dosagens, sendo esse o ponto
de corte para caracterizar não supressão (20-23). Pacientes com diag-
nóstico de diabete melito não devem ser submetidos à sobrecarga de
glicose. Para eles, o valor basal de GH e o mesmo ponto de corte de
0,4 ng/ml devem ser adotados para caracterizar a não supressão.

A dosagem do nível sérico de IGF-1 e o teste de supressão
de GH após sobrecarga de glicose são também empregados para
avaliação de resposta ao tratamento.

Outro exame laboratorial importante é a glicose de jejum,
pela elevada prevalência de diabete melito nos pacientes com acro-
megalia. A função adeno-hipofisária deve ser avaliada por meio dos
níveis séricos dos seguintes hormônios: cortisol, TSH, T4 livre, pro-
lactina, LH, FSH e testosterona total (em homens). Nas mulheres, a
determinação dos ciclos menstruais é suficiente para avaliação go-
nadal (14-16).

4.3 Diagnóstico por exames de imagem
Os exames de imagem permitem determinar a origem do

excesso de GH. Como a principal causa de acromegalia (cerca de
98% dos casos) é um tumor hipofisário produtor de GH, todos os
pacientes devem ser submetidos a ressonância magnética (RM) de
sela túrcica. Os pacientes com contraindicação a esse exame devem
realizar tomografia computadorizada (TC) de sela túrcica. Nos raros
casos com diagnóstico clínico e laboratorial de acromegalia com RM
ou TC de sela túrcica sem evidência de adenoma, tumores ectópicos
produtores de GH ou de GHRH devem ser pesquisados. Para isso, o
paciente deve ser submetido a TC de tórax e de abdômen (1).

4.4 Outros exames
Para avaliação das complicações decorrentes da acromegalia,

recomenda-se a realização, em todos os pacientes, de ecocardiografia,
avaliação de distúrbios do sono e, devido a relatos de aumento da
incidência de neoplasia de cólon em alguns estudos, colonoscopia
(1,15). Além disso, pacientes com tumores hipofisários que à RM
apresentem contato com o nervo óptico ou tenham queixas visuais
devem ser submetidos a exame oftalmológico com realização de cam-
pimetria visual.

5 Critérios de inclusão
Devem ser incluídos neste Protocolo todos os pacientes com

diagnóstico de acromegalia confirmado por manifestações clínicas e
comprovação laboratorial de excesso hormonal (elevação de IGF-1 e
de GH). Exames de imagem (RM ou TC) também são obrigatórios
para identificação da causa da doença.

Para análogos da somatostatina
Para o tratamento primário com análogos da somatostatina, o

paciente deve ter contraindicação ao tratamento cirúrgico e não apre-
sentar sintomas compressivos secundários ao tumor.

Para o tratamento secundário, são elegíveis os pacientes que,
após 3-6 meses do procedimento cirúrgico, não apresentarem critérios
de controle da doença e aqueles que foram submetidos à radioterapia,
mas ainda sem controle da doença (associado ou não a radiote-
rapia).

Para cabergolina
O tratamento primário com cabergolina não é preconizado

neste Protocolo.
Para o tratamento secundário, são elegíveis os pacientes que,

após 3-6 meses de uso regular de análogos de somatostatina, não
apresentarem critérios de controle da doença, caso em que devem ser
associados estes medicamentos, ou não tolerarem os análogos da
somatostatina.

6 Critérios de exclusão
Serão excluídos todos os pacientes com intolerância, hiper-

sensibilidade ou contraindicação ao uso dos medicamentos preco-
nizados neste Protocolo.

7 Centro de referência
Pacientes com acromegalia devem ser avaliados periodica-

mente em relação à eficácia do tratamento e ao desenvolvimento de
toxicidade aguda ou crônica em serviços especializados de Neuro-
cirurgia com neuroendocrinologia. A existência de centro de refe-
rência facilita a avaliação diagnóstica, o tratamento, o ajuste de doses
conforme necessário e o controle de efeitos adversos.

Serviços em que apenas um ou dois neurocirurgiões são
responsáveis pelas cirurgias transesfenoidais de hipófise têm melhor
resultado e menor chance de complicações. Isto depende do ganho de
experiência do cirurgião e não da técnica utilizada (endoscopia ou
microscopia).

8 Tratamento
O tratamento da acromegalia pode envolver procedimentos

cirúrgicos, radioterapia e terapia medicamentosa. Para esta última,
estão disponíveis no mercado brasileiro três classes de medicamentos:
agonistas da dopamina, análogos da somatostatina e antagonistas do
receptor de GH. Para a atuação das duas primeiras classes, é ne-
cessária a presença de receptores funcionais específicos no adenoma
hipofisário secretor de GH; já a ação do antagonista do receptor de
GH independe das características moleculares do adenoma, pois atua
bloqueando a ação do GH em nível periférico (20).

Neste Protocolo, incluem-se as duas primeiras classes: ago-
nistas da dopamina (cabergolina) e análogos da somatostatina (oc-
treotida e lanreotida). O antagonista do receptor de GH (pegviso-
manto) não é incluído em decorrência da limitação de dados que
demonstrem a efetividade e a segurança do medicamento por períodos
mais prolongados e, também, por uma relação de custo-efetividade
bastante desfavorável.

A acromegalia deve ser monitorizada não só para o controle
dos sintomas, mas também para a diminuição da mortalidade. Além
do tratamento da doença, os pacientes também devem receber tra-
tamento para as complicações decorrentes, como hipertensão arterial
sistêmica, diabete melito e doenças cardíacas.

C i r u rg i a
Na maioria dos casos, o tratamento primário da acromegalia

é cirúrgico (14,15,20). A remoção completa do tumor secretor de GH
resulta em resolução bioquímica e melhora das alterações clínicas. O
tratamento cirúrgico pode levar à cura, sendo, por isso, o tratamento
de escolha em pacientes com microadenomas, macroadenomas não
invasivos e tumores que provocam sintomas compressivos. O re-
sultado do tratamento cirúrgico depende de diversos fatores, tais co-
mo critérios anatômicos do tumor e experiência do cirurgião. Em
pacientes com microadenomas, a taxa de sucesso (normalização do
IGF-1) descrita na literatura é de 75%-95%; em pacientes com ma-
croadenomas não invasivos, a taxa é de 40%-68% (15,24). Três es-
tudos retrospectivos com 31, 28 e 58 pacientes (25-27), realizados no
Brasil, mostraram taxas de remissão bioquímica (dosagem de IGF-1
dentro dos níveis normais para sexo e idade e nadir de GH após
sobrecarga de glicose abaixo de 1 ng/ml) de 16%, 35,5% e 70,7%,
respectivamente.

Para tumores com extensão para seio cavernoso ou outras
características de maior invasão, o tratamento cirúrgico não resultará
em cura. Apesar da baixa probabilidade de cura, os pacientes podem
se beneficiar do tratamento cirúrgico pela melhor resposta a outras
terapias posteriores (28,29).

As principais complicações relacionadas ao tratamento ci-
rúrgico são fístula liquórica, infecções (meningite e sinusite), hi-
popituitarismo e diabete insípido. A taxa de mortalidade da cirurgia
transesfenoidal, quando realizada por neurocirurgiões com experiên-
cia no procedimento, é inferior a 1% (15).

O tratamento pré-operatório com análogos da somatostatina
não é preconizado neste Protocolo, conforme justificado posterior-
mente.

Radioterapia
A radioterapia é considerada terapia de terceira linha. Em

geral, é utilizada nos pacientes que não atingiram controle da doença
após o tratamento cirúrgico e medicamentoso (20).

O controle da doença com radioterapia, definido pela nor-
malização de GH e IGF-1, ocorre em 50%-60% dos pacientes em 5-
10 anos e em 65%-87% dos pacientes em 15 anos, demonstrando a
dependência do tempo para o efeito completo da radiação. Já o
controle do crescimento do tumor ocorre em 90%-100% dos casos
logo após o tratamento (30-33).

As principais complicações da radioterapia são hipopitui-
tarismo, defeitos visuais, tumores secundários, eventos cerebrovas-
culares e possivelmente alterações neurocognitivas em longo prazo
(1).

Análogos da somatostatina
Os análogos da somatostatina são os principais medicamen-

tos usados no tratamento da acromegalia e agem pela estimulação do
receptor da somatostatina. Dessa maneira, eles diminuem a secreção
de GH e a proliferação dos somatotrofos (1).

As octreotida e lanreotida são os dois análogos da soma-
tostatina, incluídos neste Protocolo, disponíveis em formulações de
curta e longa duração, sendo este último o mais utilizado atualmente
na prática clínica. A formulação de curta duração da octreotida é
frequentemente empregada para avaliar a tolerabilidade do paciente
ao medicamento, antes de iniciar o uso da formulação de longa
duração.

No Brasil, atualmente, as formas de longa duração dispo-
níveis são octreotida LAR (long acting release) e lanreotida solução
injetável de liberação prolongada. A primeira propicia níveis plas-
máticos efetivos por aproximadamente 28 dias após injeção intra-
muscular única. A segunda é uma preparação aquosa da lanreotida de
liberação prolongada e é administrada por injeção subcutânea uma
vez a cada 28-56 dias (15,20).

Os estudos que avaliaram a eficácia desses medicamentos
mostram grandes variações nos seus resultados, podendo chegar a
taxas de resposta de 70%. Tal variação provavelmente decorre dos
diferentes critérios utilizados na seleção dos pacientes. Um possível
viés dos estudos que apresentaram taxas mais elevadas de resposta é
a seleção de pacientes respondedores e sem efeitos adversos na fase
run in (15,34). Em pacientes não selecionados, a taxa de resposta cai
para cerca de 40% (35). Além da resposta bioquímica, em cerca de
75% dos pacientes há diminuição de mais de 20% (em média 50%)
do tumor produtor de GH (36).

Existem estudos sobre o uso desses medicamentos como
tratamento primário, tratamento prévio à cirurgia e tratamento se-
cundário (após a cirurgia).

Tratamento primário
Somente um ensaio clínico randomizado avaliou o trata-

mento com análogos da somatostatina em comparação com o tra-
tamento cirúrgico (37). Cento e quatro pacientes com diagnóstico
recente de acromegalia e sem tratamento prévio foram randomizados
para cirurgia transesfenoidal ou para tratamento com octreotida de
liberação prolongada. O estudo tinha desenho aberto, e o desfecho
primário foi definido como "sucesso no tratamento", dividido em
"sucesso total" (IGF-1 dentro do valor normal para idade e sexo e GH
médio abaixo ou igual a 2,5 mcg/l) e "sucesso parcial" (IGF-1 dentro
do valor normal ou queda de 50% em relação ao basal e GH médio
entre 2,5-5,0 mcg/l; ou IGF-1 dentro do valor normal ou queda de
50% em relação ao basal e GH médio abaixo ou igual 2,5 mcg/l). Os
pacientes foram acompanhados por 48 semanas, e a resposta foi
avaliada nas semanas 12, 24 e 48. Os pacientes do grupo octreotida
de liberação prolongada que não apresentavam resposta poderiam ser
submetidos à cirurgia na semana 24, e os do grupo cirurgia também
poderiam iniciar octreotida de liberação prolongada na semana 12. Os
resultados demonstraram uma taxa de "sucesso no tratamento" na
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semana 24 maior para cirurgia (49% vs 25%, p = 0,047) e igual na
semana 48 (39% vs 28%), tendo os autores concluído que o tra-
tamento medicamentoso não difere do cirúrgico. O estudo apresenta
diversas limitações que dificultam sua interpretação: não descrição
das características basais dos pacientes randomizados e dos perdidos
ao longo do estudo, uso de um desfecho com pouca significância
clínica (incluindo pacientes controlados e não controlados como "su-
cesso no tratamento") e comparação na semana 48 (quando os pa-
cientes poderiam já ter sido submetidos ao tratamento do grupo com-
parador). Com isso, usando-se os dados da semana 24 e conside-
rando-se somente os pacientes com "sucesso total ao tratamento", a
cirurgia mostrou-se superior ao tratamento medicamentoso (48,8% vs
25%, p = 0,04) (38).

As demais evidências para a indicação de uso dos análogos
da somatostatina são derivadas de estudos observacionais potencial-
mente enviesados por seleção de pacientes respondedores e sem efei-
tos adversos na fase de run in (34,39). Além disso, a maioria dos
estudos tem desenho aberto e não dispõe de grupo comparador.

Conforme exposto anteriormente e em virtude da fragilidade
das evidências disponíveis para o tratamento primário da acromegalia
com análogos da somatostatina, esta conduta dever ser reservada para
os pacientes com contraindicação ao tratamento cirúrgico e sem sin-
tomas compressivos secundários ao tumor.

Tratamento prévio à cirurgia
O tratamento prévio à cirurgia com análogos da somatos-

tatina foi avaliado por diversos estudos com resultados divergentes.
Para a elaboração deste Protocolo foram utilizados somente trabalhos
prospectivos e que apresentassem grupo controle (40-44).

O primeiro estudo (40), um ensaio clínico não randomizado,
avaliou 24 pacientes com diagnóstico recente de acromegalia. Os
pacientes com contraindicação ou que não aceitavam usar octreotida
como pré-tratamento serviram de grupo controle (13 pacientes) e os
demais utilizaram octreotida por 12 semanas. O desfecho primário foi
remissão da doença, definida como normalização dos níveis séricos
de IGF-1 e nadir de GH abaixo de 1 mcg/l após sobrecarga de
glicose. Os dois grupos não mostraram diferenças quando avaliados
após o tratamento cirúrgico em relação a este desfecho (55% no
grupo que recebeu octreotida vs 69% no grupo controle, p > 0,05).

Um estudo semelhante, também com delineamento não ran-
domizado, avaliou 19 pacientes com acromegalia tratados com oc-
treotida por via subcutânea e 19 controles (sem tratamento medi-
camentoso) pareados para gravidade da doença (41). Não houve di-
ferença em relação a taxas de remissão quando considerados os níveis
de IGF-1, GH basal ou GH após teste de tolerância à glicose. Além
disso, não foram observadas diferenças em relação a complicações
c i r ú rg i c a s .

Em um ensaio clínico randomizado, 82 pacientes recente-
mente diagnosticados foram avaliados para inclusão no estudo, tendo
32 sido randomizados para tratamento com octreotida e 30 para tra-
tamento cirúrgico direto. O desfecho primário mais uma vez foi cura
da acromegalia, definida como normalização dos níveis séricos de
IGF-1 e nadir de GH abaixo de 1 mcg/l após sobrecarga de glicose,
avaliada 3 meses depois do tratamento cirúrgico. Quando utilizados
os dois critérios (IGF-1 e nadir de GH), novamente não houve di-
ferença entre os grupos em relação à taxa de cura (35% no grupo que
recebeu octreotida vs 23% no grupo controle, p = 0,4) (42).

Outro estudo prospectivo e randomizado avaliou o trata-
mento com octreotida LAR em macroadenomas invasivos: 19 pa-
cientes foram randomizados para receber o medicamento por 3 meses
e 20 foram randomizados para cirurgia, todos operados pelo mesmo
cirurgião. Quando avaliadas, as taxas de cura (baseadas em nor-
malização de IGF-1 e GH) foram maiores no grupo que recebeu
tratamento no terceiro e no sexto mês após a intervenção (31,6 vs 5%,
p = 0,04 e 42,1% vs 10%, p = 0,03, respectivamente), mas este
benefício foi perdido com o seguimento em longo prazo (31,6% vs
10%, p = 0,13) (43).

Em um terceiro ensaio clínico randomizado, o medicamento
empregado para tratamento pré-operatório foi lanreotida, utilizada por
16 semanas antes da cirurgia. Quarenta e nove pacientes foram ran-
domizados para receber tratamento e 49 submetidos a tratamento
cirúrgico. A taxa de cura (mais uma vez definida como normalização
de IGF-1 e GH) foi de 38,8% no grupo tratado e de 18,4% no grupo
randomizado diretamente para cirurgia, após 4 meses do tratamento
(p = 0,025). Apesar do resultado positivo, o estudo apresenta algumas
limitações, como o pequeno número de pacientes e perdas de se-
guimento (44).

Com base nas evidências, o tratamento prévio à cirurgia com
análogos da somatostatina não é recomendado para os pacientes com
acromegalia.

Tratamento secundário
A indicação com melhor embasamento na literatura para o

uso dos fármacos é para pacientes que não responderam ao tratamento
cirúrgico. Nos submetidos à radioterapia, os fármacos também têm
indicação no período em que o tratamento radioterápico ainda não
controlou a doença.

Um dos primeiros estudos com delineamento adequado foi
conduzido por Ezzat e colaboradores em 1992 (45). Esse ensaio
clínico randomizado duplo-cego incluiu 115 pacientes, dos quais 70%
apresentavam doença persistente após tratamento cirúrgico ou ra-
dioterápico. Os pacientes do grupo intervenção receberam octreotida
subcutânea na dose de 50 mcg de 8/8 horas por uma semana, au-
mentada posteriormente para 100 mcg de 8/8 horas por mais 3 se-
manas. O grupo controle recebeu placebo com as mesmas carac-
terísticas. Durante o estudo, todos os pacientes tinham a resposta à
terapia avaliada com medidas de GH e IGF-1 em diversos momentos
(0, 2 e 4 semanas de tratamento e 4 semanas após o término). Finda
essa fase, 104 pacientes foram randomizados para receber duas doses
diferentes de octreotida, 100 ou 250 mcg de 8/8 horas por 6 meses.
Novamente os pacientes tiveram as respostas avaliadas em diversos
momentos (0, 3 e 6 meses de tratamento e 1 mês após o término). O

estudo demonstrou que os pacientes do grupo octreotida, quando
comparados com os do grupo placebo, apresentaram redução dos
níveis de GH e IGF-1. O benefício foi evidenciado 2 semanas após o
início do tratamento e perdido com sua interrupção. Na segunda fase
do estudo, 68% e 55% dos pacientes apresentaram níveis normais de
IGF-1, nos grupos dose baixa e dose alta, respectivamente. Nova-
mente, o benefício foi perdido com a suspensão do tratamento. Além
disso, o tratamento foi relacionado com melhora de sinais e sin-
tomas.

Uma meta-análise analisou a eficácia dos medicamentos em
relação ao controle da doença (46). Foram incluídos somente estudos
prospectivos, com mais de 5 pacientes, com pelo menos 3 meses de
tratamento e que apresentassem dados de GH/IGF-1 ou taxas de
resposta. No total foram incluídos 12 estudos com 612 pacientes nos
quais foi avaliado o uso de octreotida de liberação prolongada e 19
estudos com 914 pacientes que usaram lanreotida LAR como terapia
secundária. Do total de pacientes, 424 dos 612 tratados com oc-
treotida (69,3%) e 283 dos 914 tratados com lanreotida (31%) foram
incluídos em estudos que tinham como critério de seleção ter res-
pondido ao tratamento previamente. Além disso, somente um deles
era cego. A duração média dos estudos foi de 15,5 meses para ambos
os fármacos (6-36 meses). No grupo como um todo (n=612), 57% dos
pacientes apresentaram resposta ao tratamento quando avaliados os
níveis de GH e 67% quando avaliados os níveis de IGF-1. No grupo
lanreotida como um todo (n=914), 48% dos pacientes apresentaram
resposta ao tratamento quando avaliados os níveis de GH e 47%
quando avaliados os níveis de IGF-1. Nos pacientes tratados com
octreotida selecionados pela resposta ao tratamento (n=424), houve
uma maior proporção dos que normalizaram o IGF-1, quando com-
parados com os do grupo não selecionado (68 vs 63%, p < 0,05). Nos
tratados com lanreotida, os valores foram de 56% no grupo sele-
cionado versus 42% no grupo não selecionado.

Uma segunda meta-análise analisou o efeito dos análogos da
somatostatina sobre o coração dos pacientes com acromegalia (47).
Foram incluídos todos os estudos que apresentassem dados de des-
fechos relacionados à função cardíaca, resultando em 18 trabalhos e
290 pacientes. Nenhum ensaio clínico randomizado foi incluído, e a
maioria dos estudos eram séries de casos não controladas. As análises
de heterogeneidade demonstraram significância para a maioria dos
desfechos avaliados, limitando as conclusões. Nos pacientes que uti-
lizaram análogos da somatostatina, houve diminuição da frequência
cardíaca e do índice de massa do ventrículo esquerdo e aumento do
tempo de duração do exercício. Apesar disso, essa meta-análise tem
muitas limitações e seus resultados não devem servir como critério
para o tratamento.

Uma terceira meta-análise verificou o efeito dos medica-
mentos no metabolismo da glicose (48). Foram incluídos estudos que
descrevessem pelo menos 3 semanas de tratamento com análogos de
somatostatina, dispusessem de dados sobre metabolismo da glicose
antes e depois do uso dos fármacos e não houvessem selecionados os
pacientes com base na resposta prévia ao tratamento. Foram incluídos
31 estudos na análise, totalizando 619 pacientes. A maioria deles
eram séries de casos. Diversos análogos foram utilizados e o tempo
de tratamento variou de 3 semanas a 96 meses. Não houve diferença
quando avaliadas glicose de jejum ou hemoglobina glicosilada e hou-
ve diminuição dos níveis de insulina. Os resultados demonstraram
que os medicamentos podem modificar o metabolismo glicêmico,
porém com significância clínica limitada.

Na literatura científica atual, inexistem trabalhos comparan-
do diretamente os dois medicamentos disponíveis (octreotida LAR e
lanreotida solução injetável de liberação prolongada por meio de
ensaios clínicos randomizados duplos-cegos. No entanto, ensaios clí-
nicos do tipo crossover e abertos resultaram em eficácia clínica com-
parável entre os dois medicamentos, sendo que lanreotida autogel
apresenta maior facilidade de administração e possibilidade de ad-
ministrações com intervalo de tempo mais prolongado em alguns
pacientes (49,50).

Agonistas da dopamina
Antes do surgimento dos análogos da somatostatina, os úni-

cos medicamentos disponíveis para tratamento da acromegalia eram
os agonistas da dopamina - bromocriptina e cabergolina, inexistindo
estudos adequados comparando os dois fármacos. O uso desses me-
dicamentos em monoterapia tem eficácia muito limitada. Em um
estudo prospectivo, não controlado, com 64 pacientes com acrome-
galia, cabergolina suprimiu a secreção de IGF-1 para menos de 300
mcg/l em 39% dos casos. Nos pacientes com IGF-1 acima de 750
mcg/l, a resposta foi ainda pior, com apenas 17% tendo alcançado
esses níveis de IGF-1 (51).

O uso desses medicamentos como terapia aditiva em pa-
cientes que não responderam aos análogos de somatostatina também
permanece controverso. A maioria dos estudos disponíveis tem de-
lineamento não controlado e apresenta viés de seleção, com inclusão
de pacientes com tumores que também secretam prolactina. Em um
estudo prospectivo, 19 pacientes com acromegalia e resistentes ao
tratamento com análogos de somatostatina receberam cabergolina em
tratamento adjuvante, e em 8 deles (42%) os níveis de IGF-1 foram
normalizados (52).

Em recente meta-análise, não foram encontrados estudos ran-
domizados ou controlados por placebo sobre o uso de cabergolina em
pacientes com acromegalia. Em 9 estudos avaliados, a cabergolina foi
utilizada em monoterapia e 34% dos pacientes alcançaram níveis
normais de IGF-1, e em 5 estudos ela foi utilizada como terapia
aditiva aos análogos de somatostatina, tendo 52% dos pacientes atin-
gido níveis normais de IGF-1 (53). A falta de estudos com de-
lineamento adequado limita os achados dessa meta-análise, bem como
o uso dos medicamentos em monoterapia para tratamento de pa-
cientes com acromegalia.

Com base nas evidências acima, o tratamento da acromegalia
com agonistas da dopamina em monoterapia não é recomendado,
exceto nos casos de intolerância aos análogos da somatostatina

(15,54). Nos pacientes sem resposta ao tratamento com análogos de
somatostatina, esses medicamentos podem ser adicionados (55). Pela
ausência de estudos, a bromocriptina não é indicada neste Proto-
colo.

8.1 Fármacos
- Octreotida: ampola de 0,1 mg/ml.
- Octreotida de liberação prolongada: frasco-ampola de 10,

20 e 30 mg/ml.
- Lanreotida solução injetável de liberação prolongada: se-

ringa preenchida de 60, 90 e 120 mg.
- Cabergolina: comprimido de 0,5 mg.
8.2 Esquemas de administração
Octreotida
Deve ser utilizada somente para testar a tolerabilidade do

paciente aos análogos da somatostatina. Para isso, utiliza-se uma
injeção de 100 mcg por via subcutânea.

Octreotida de liberação prolongada
Deve-se iniciar com 20 mg de 28/28 dias. A dose deve ser

modificada de acordo com a resposta do paciente (baseada em níveis
séricos de GH e IGF-1), devendo os ajustes ser feitos em intervalos
de 3-6 meses. Nos pacientes que não apresentam resposta, a dose
deve ser aumentada para 30 mg de 28/28 dias. A dose máxima é de
40 mg de 28/28 dias, podendo ser atingida nos pacientes sem resposta
à dose de 30 mg. Nos casos com controle da doença, pode-se tentar
a redução da dose (de 30 mg para 20 mg, por exemplo) ou o aumento
do intervalo de aplicação (de 4 para 6 semanas, por exemplo). A
aplicação é feita por via intramuscular.

Lanreotida solução injetável de liberação prolongada
Deve-se iniciar com 90 mg, 1 vez por mês. Após 3 meses,

avalia-se a resposta clínica e o controle da doença por meio da
dosagem dos níveis séricos de GH e IGF-1. Se os sintomas se mos-
trarem estáveis e os níveis hormonais normais, a dose poderá ser
reduzida para 60 mg, 1 vez por mês. Se os sintomas e os níveis de
IGF-1 estiverem normais, mas os níveis de GH basal estiverem acima
de 1-2,5 ng/ml, a dose é mantida em 90 mg, mensalmente. Se o
paciente apresentar sintomas não controlados ou níveis elevados de
GH ou IGF-1, a dose deverá ser aumentada para 120 mg, 1 vez por
mês (dose máxima). A aplicação é feita por via subcutânea pro-
funda.

C a b e rg o l i n a
Deve-se iniciar com 1 mg por semana por via oral, podendo

ser aumentada até 3,5 mg conforme a resposta e a tolerância do
paciente. A dose deve ser modificada de acordo com a resposta do
paciente (baseada em níveis séricos de GH e IGF-1), e os ajustes
devem ser feitos em intervalos de 3-6 meses.

8.3 Tempo de tratamento - critérios de interrupção
Os pacientes com acromegalia podem ter o tratamento me-

dicamentoso suspenso dependendo das respostas clínica e laboratorial
apresentadas. A suspensão do tratamento medicamentoso está indi-
cada para os que foram submetidos à radioterapia ou a tratamento
cirúrgico adicional. Os demais devem ter o tratamento medicamen-
toso mantido para controle da doença.

8.4 Benefícios esperados
- Controle da secreção de GH e IGF-1.
- Controle do tumor e dos sinais e sintomas relacionados.
- Melhora dos sintomas de excesso de GH e IGF-1.
-.Diminuição das complicações da acromegalia.
- Diminuição dos sintomas relacionados ao crescimento do

tumor e suas complicações.
- Diminuição da mortalidade.
9 Monitorização
A avaliação da resposta ao tratamento depende da moda-

lidade terapêutica adotada. Para avaliação da resposta ao tratamento
dos pacientes submetidos a tratamento cirúrgico, devem ser soli-
citadas dosagens séricas de IGF-1 e GH após sobrecarga de glicose 3-
6 meses depois do procedimento. No caso de diabéticos, devem ser
realizadas dosagens de IGF-1 e GH basal sem sobrecarga de gli-
cose.

Nos pacientes em uso de análogos da somatostatina ou ago-
nista dopaminérgico a dosagem de GH após sobrecarga de glicose
não é útil para monitorar a resposta terapêutica. Nesses casos, do-
sagens de IGF-1 e de GH devem ser efetuadas (20).

A acromegalia será considerada controlada quando a do-
sagem de IGF-1 encontrar-se dentro do nível normal para sexo e
idade e o nadir de GH após sobrecarga de glicose for abaixo de 1
ng/ml (1). Recentemente, foi recomendado um novo ponto de corte
para o GH após sobrecarga de glicose (0,4 ng/ml) (56). Pelo maior
embasamento do ponto de corte, 1 ng/ml será o nível utilizado para
corresponder à cura (8). Se houver discrepância entre as dosagens de
GH e IGF-1, o julgamento clínico pode ser importante e norteará a
conduta.

Nos pacientes com doença controlada, esses exames devem
ser repetidos trimestralmente no primeiro ano e, após, anualmente.
Naqueles em que a doença não estiver controlada, a periodicidade dos
exames deverá ser mantida no primeiro ano e, após esse período,
dependerá da adição de novos tratamentos e da resposta a eles (1).

A avaliação com RM deve ser realizada 6-12 meses depois
da cirurgia para acompanhamento. Após o primeiro exame de se-
guimento, a periodicidade da avaliação por RM vai depender da
resposta do paciente ao tratamento. Quando houver sinais clínicos ou
laboratoriais de recorrência, a RM deverá ser repetida (14).

Os principais efeitos adversos dos análogos da somatostatina
são desconforto e cólicas abdominais, que melhoram com a ma-
nutenção do tratamento (em torno de 8-10 semanas após o início).
Outra complicação descrita é o desenvolvimento de litíase biliar em
até 20% dos pacientes, raramente causando colecistite. Não há ne-
cessidade de ultrassonografia de rotina para avaliação dessa com-
plicação. Há relato de casos de desenvolvimento de pancreatite (15).
Esses análogos da somatostatina também podem piorar estados hi-
perglicêmicos. Em pacientes que estiverem em tratamento e engra-
vidarem, o medicamento deve ser suspenso.
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Existem evidências de que o uso de cabergolina para o tra-
tamento da doença de Parkinson pode ser relacionado ao desen-
volvimento de doença valvar cardíaca. As doses, porém, são mais
elevadas e o tratamento tem duração mais prolongada do que aquelas
usadas para acromegalia. Em doses empregadas para tratamento de
prolactinomas, não foi encontrada essa associação (57,58).

10 Acompanhamento pós-tratamento
Os pacientes com acromegalia devem manter acompanha-

mento por toda a vida, pela possibilidade de recidiva da doença, com
avaliações clínica e laboratorial trimestrais no primeiro ano e, após,
anualmente. Essa periodicidade pode ser modificada de acordo com a
resposta aos tratamentos e com resultados de exames laboratoriais. As
comorbidades associadas (hipertensão, diabete melito, cardiomiopatia
acromegálica) também devem ser avaliadas e acompanhadas no se-
guimento dos pacientes.

11 Regulação/controle/avaliação pelo gestor
Devem ser observados os critérios de inclusão e exclusão de

pacientes neste Protocolo, a duração e a monitorização do tratamento
bem como a verificação periódica das doses prescritas e dispensadas
e a adequação de uso dos medicamentos. Pacientes com acromegalia
devem ser atendidos em serviços especializados em Neurocirurgia
com neuroendocrinologia, preferentemente de centros de referência,
para seu adequado diagnóstico, tratamento e acompanhamento.

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

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

OCTREOTIDA, LANREOTIDA E CABERGOLINA
Eu, ____________________________________________

(nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre
benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos re-
lacionados ao uso de octreotida, lanreotida e cabergolina, indicadas
para o tratamento da acromegalia.

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

Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o
medicamento que passo a receber pode trazer os seguintes bene-
fícios:

- melhora dos sintomas e redução das complicações.
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes

contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:
- os riscos do uso de octreotida, lanreotida e cabergolina para

o bebê durante a gestação são improváveis; entretanto, caso engra-
vide, devo avisar imediatamente o médico;

- efeitos adversos mais comuns da octreotida: reações locais
(dor ou sensação de picada, formigamento ou queimação no local da
injeção, com vermelhidão e inchaço); náuseas, vômitos, dor abdo-
minal, gases, diarreia, fezes gordurosas; uso prolongado do medi-
camento: formação de cálculos (pedras) na vesícula, problemas no
fígado e pâncreas;

- efeitos adversos mais comuns da lanreotida: dores de ca-
beça, cansaço, tonturas, diminuição dos batimentos do coração, al-
teração do açúcar do sangue, falta de apetite, diarreia ou fezes moles,
dor de barriga, enjoos, vômitos, problemas de digestão, gases, pedras
na vesícula, aumento da bilirrubina, reações no local da injeção;
outros efeitos: reação alérgica na pele, queda de cabelos, agravamento
do diabetes, pancreatite aguda, presença de gordura nas fezes;

- efeitos adversos mais comuns da cabergolina: náuseas, dor
abdominal, dor de cabeça, tontura, dor no estômago, azia/gastrite,
fraqueza e cansaço, prisão de ventre, vômitos, dor no peito, ver-
melhidão, depressão e cãibras; raramente pode ocasionar desmaios;

- são medicamentos contraindicados em casos de hipersen-
sibilidade (alergia) aos fármacos ou aos componentes da fórmula.

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

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

Meu tratamento constará do seguinte medicamento:
( ) octreotida
( ) lanreotida
( ) cabergolina
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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 fornecimento
de medicamento do Componente Especializado da Assistência Far-
macêutica (CEAF) e deverá ser preenchido em duas vias: uma será
arquivada na farmácia, e a outra, entregue ao usuário ou a seu res-
ponsável legal.

(*) Republicada por ter saído no DOU no- 39, de 27-2-2013, Seção 1,
página 113, com incorreção no original.

PORTARIA No- 1.298, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2013

Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Te-
rapêuticas da Doença de Alzheimer.

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

Considerando a necessidade de se atualizarem parâmetros
sobre a doença de Alzheimer 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 15/SAS/MS, de 31 de março de 2010, e o Pro-
tocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas consequentemente publicado
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 - Doença de Alzhei-
m e r.

Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém
o conceito geral da doença de Alzheimer, 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 da
doença de Alzheimer.

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 491/SAS/MS, de 23 de
setembro de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 184, de 24
de setembro de 2013, Seção 1, página 670.

HELVÉLCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

ANEXO

PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTI-
CAS

DOENÇA DE ALZHEIMER
1 Metodologia de busca e avaliação da literatura
Foram utilizadas as bases de dados Medline/Pubmed, Em-

base, livros-texto de Medicina e o UpToDate (www.uptodateonli-
ne.com, versão 17.3).

Na base de dados Medline/Pubmed (acesso em 25/02/2010),
utilizando-se as expressões "Alzheimer Disease"[Mesh] AND "Drug
Therapy"[Mesh] e restringindo-se para artigos em humanos publi-
cados de 2002 a 2010, com os filtros ensaios clínicos, meta-análises
e ensaios clínicos randomizados, foram obtidos 140 artigos.

Na base de dados Embase (acesso em 25/02/2010), utili-
zando-se as expressões 'alzheimer disease'/exp AND 'drug thera-
py'/exp e restringindo-se para artigos em humanos e em língua in-
glesa, publicados de 2002 a 2010, com os filtros [cochrane re-
view]/lim OR [meta analysis]/lim OR [randomized controlled
trial]/lim OR [systematic review]/lim, foram encontrados 221 arti-
gos.

Todos os artigos foram revisados e, quando analisados in-
dividualmente, a maioria foi excluída por avaliar desfechos sem re-
levância ou por tratar de medicamentos não registrados na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Os artigos identificados
como revisões sistemáticas, consensos ou estudos clínicos sobre o
tema foram selecionados para a elaboração deste Protocolo.

Em 07/10/2013 foi feita atualização da busca a partir de
25/02/2010, data da revisão bibliográfica da versão anterior do pre-
sente Protocolo e foram realizadas buscas nas bases de dados Me-
dline/Pubmed e Embase.

Na base de dados Medline/Pubmed, utilizando-se os termos
Mesh " Alzheimer's disease" e "Drug therapy" e restringindo-se os
limites a "Humans, Meta-Analysis, Randomized ControlledTrial" a
busca resultou em 34 publicações. Todos os resumos foram avaliados:
10 não avaliaram desfechos clínicos como objetivo primordial, 3 não
são ensaios clínicos prospectivos, 1 em idioma alemão, 4 são estudo
de fase I-II ou estudos pilotos, 1 avaliou complicações do Alzheimer
e não ele em si, 1 avaliou esquemas de administração da galantamina,
sem grupo placebo, 1 não avaliou doença de Alzheimer. Os demais
artigos foram incluídos no texto atual deste Protocolo.

Na base de dados Embase, utilizando-se os mesmos termos
(Alzheimer's disease e Drug therapy) e os limites de estudos hu-
manos, metanálises, revisões Cochrane e ensaios clínicos randomi-
zados, foram encontradas 62 publicações. Destas, 5 foram excluídas
por não se relacionarem ao tema, 4 por serem referencias em du-
plicada com o Pubmed, 28 por não serem estudos de fase III, 4 por
avaliarem produtos não disponíveis em nosso meio, 20 por não ava-
liarem eficácia terapêutica de medicamentos em desfechos clínicos da
doença de Alzheimer.

2 Introdução
A Doença de Alzheimer (DA) é um transtorno neurode-

generativo progressivo e fatal que se manifesta por deterioração cog-
nitiva e da memória, comprometimento progressivo das atividades de
vida diária e uma variedade de sintomas neuropsiquiátricos e de
alterações comportamentais.

Estudos de prevalência sugerem que no ano 2000 o número
de pessoas com DA nos Estados Unidos era de 4,5 milhões. A
porcentagem de indivíduos com DA duplica aproximadamente em
cada 5 anos de idade a partir dos 60 anos, representando 1% aos 60
anos e em torno de 30% aos 85 anos(1). Sem avanços no tratamento,
a previsão do número de casos sintomáticos nos EUA é aumentar
para 13,2 milhões em 2050(2), sendo estimado um alto custo para o
cuidado dos pacientes(3).

As taxas de incidência de DA têm mostrado grande va-
riabilidade, desde 3,2 por 1.000 pessoas-ano na Índia a 25,2 em
Indianópolis nos EUA(4, 5). No Brasil, três estudos investigaram as
prevalência e incidência desta doença, utilizando amostras de idosos
de base comunitária e critérios diagnósticos atuais(6-8). A prevalência
de demência na população com mais dos 65 anos foi de 7,1%, sendo
que a DA foi responsável por 55% dos casos(6). A taxa de incidência
foi 7,7 por 1.000 pessoas-ano no estudo de São Paulo(7) e 14,8 por
1.000 pessoas-ano no estudo do Rio Grande do Sul(8). Considerando
a prevalência de demência no Brasil e a população de idosos de
aproximadamente 15 milhões de pessoas, a estimativa para demência
é de 1,1 milhão.

A DA se instala, em geral, de modo insidioso e se de-
senvolve lenta e continuamente por vários anos. As alterações neu-
ropatológicas e bioquímicas da DA podem ser divididas em duas
áreas gerais: mudanças estruturais e alterações nos neurotransmissores
ou sistemas neurotransmissores. As mudanças estruturais incluem os
enovelados neurofibrilares, as placas neuríticas e as alterações do
metabolismo amiloide, bem como as perdas sinápticas e a morte
neuronal. As alterações nos sistemas neurotransmissores estão ligadas
às mudanças estruturais (patológicas) que ocorrem de forma desor-
denada na doença. Alguns neurotransmissores são significativamente
afetados ou relativamente afetados indicando um padrão de dege-
neração de sistemas. Porém sistemas neurotransmissores podem estar
afetados em algumas áreas cerebrais, mas não em outras, como no
caso da perda do sistema colinérgico corticobasal e da ausência de
efeito sobre o sistema colinérgico do tronco cerebral. Efeitos si-
milares são observados no sistema noradrenérgico.

Os fatores de risco bem estabelecidos para DA são idade e
história familiar da doença (o risco aumenta com o número crescente
de familiares de primeiro grau afetados)(9). A etiologia de DA per-
manece indefinida, embora progresso considerável tenha sido alcan-
çado na compreensão de seus mecanismos bioquímicos e genéticos. É
sabido que o fragmento de 42 aminoácidos da proteína precursora B-
amiloide tem alta relevância na patogênese das placas senis e que a
maioria das formas familiais da doença é associada à superprodução
desta proteína(10, 11). Algumas proteínas que compõem os eno-
velados neurofibrilares, mais especialmente a proteína tau hiperfos-
forilada e a ubiquitina, foram identificadas, mas a relação entre a
formação das placas, a formação do enovelado neurofibrilar e a lesão
celular permanece incerta(10). Sabe-se que o alelo e(4) do gene da
apolipoproteína E (ApoE) é cerca de 3 vezes mais frequente nas
pessoas com DA do que nos sujeitos-controle pareados por idade e
que pessoas homozigotas para o gene apresentam maior risco para a
doença do que as não homozigotas. Entretanto, a especificidade e a
sensibilidade do teste da E ApoE(4) são muito baixas para permitir
seu uso como teste de rastreamento na população geral(12). O ritmo
da investigação nesta área é rápido, e é provável que as direções
destas pesquisas levem a tratamentos mais efetivos no futuro.

Embora não haja cura para DA, a descoberta de que é ca-
racterizada por deficit colinérgico resultou no desenvolvimento de
tratamentos medicamentosos que aliviam os sintomas e, assim, no
contexto de alguns países onde esta questão é extremamente re-
levante, retardam a transferência de idosos para clínicas (nursing
homes)(13-15). Inibidores da acetilcolinesterase são a principal linha
de tratamento da DA. Tratamento de curto prazo com estes agentes
tem mostrado melhora da cognição e de outros sintomas nos pa-
cientes com DA leve a moderada(16-19).

A identificação de fatores de risco e da doença em seu
estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o aten-
dimento 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)

- G300 Doença de Alzheimer de início precoce;
- G301 Doença de Alzheimer de início tardio;
- G308 Outras formas de doença de Alzheimer.
4 Diagnóstico
4.1 Diagnóstico clínico
O diagnóstico da DA é de exclusão. O rastreamento inicial

deve incluir avaliação de depressão e exames de laboratório com
ênfase especial na função da tireoide e níveis séricos de vitamina
B12. O diagnóstico de DA no paciente que apresenta problemas de
memória é baseado na identificação das modificações cognitivas es-
pecíficas, como descrito nos critérios do National Institute of Neu-

rologic and Communicative Disorders and Stroke and the Alzheimer
Disease and Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA)(20)
(Quadro 1). Exames físico e neurológico cuidadosos acompanhados
de avaliação do estado mental para identificar os deficits de memória,
de linguagem e visoespaciais devem ser realizados. Outros sintomas
cognitivos e não cognitivos são fundamentais na avaliação do pa-
ciente com suspeita de demência.

QUADRO 1. [Elementos-chave dos] critérios para doença de
Alzheimer segundo o National Institute of Neurologic and Com-
municative Disorders and Stroke and the Alzheimer Disease and
Related Disorders Association (NINCDS-ADRDA) [Criteria for Al-
zheimer Disease - NINCDS-ADRDA]

DIAGNÓSTICO DE DA PROVÁVEL
Presença de síndrome demencial;
Deficits em 2 ou mais áreas da cognição;
Piora progressiva da memória e de outra função cognitiva;
Início entre os 40 e 90 anos de idade; e
Ausência de doenças sistêmicas que podem causar a síndrome.

ACHADOS QUE SUSTENTAM DA PROVÁVEL
Afasia, apraxia e agnosia progressivas (incluindo disfunção visoespacial);
Atividades de vida diária (AVDs) comprometidas e alteração comportamental;
História familiar; e
Achados inespecíficos (ou exames normais) de líquor, eletroencefalograma (EEG) e
tomografia computadorizada (TC) de crânio.

ACHADOS CONSISTENTES COM DIAGNÓSTICO DE DA PROVÁVEL
Platô no curso da progressão da doença.
Sintomas psiquiátricos e vegetativos associados (depressão, insônia, delírio, alucinações,
problemas de controle comportamental, transtorno de sono e perda de peso).
Outras anormalidades neurológicas na doença avançada (aumento do tônus mus c u l a r,
mioclonia ou distúrbios da marcha).
Convulsões na doença avançada.
TC normal para a idade.

AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS REDUZEM MUITO A CHANCE DE DIAG-
NÓSTICO DE DA PROVÁVEL

Início súbito, apoplético;
Achado neurológico focal precoce no curso da doença; ou
Convulsões ou distúrbios da marcha precoces no curso da doença.

DIAGNÓSTICO CLÍNICO DE DA POSSÍVEL
Pode ser feito com base na síndrome demencial quando as seguintes condições são
preenchidas:

Ausência de outros transtornos neurológicos, psiquiátricos ou sistêmicos suficientes
para causar demência; ou
Presença de achados atípicos no início, na apresentação ou no curso clínico.

Pode ser feito na presença de um segundo transtorno que possa levar à demência, mas
que não seja a única causa provável de demência.

4.2 Diagnóstico diferencial
Segundo as diretrizes da Academia Americana de Neuro-

logia(21), depressão é uma comorbidade comum e tratável em pa-
cientes com demência e deve ser rastreada. A deficiência de vitamina
B12 é comum em idosos, devendo a dosagem de nível sérico de B12
ser incluída na rotina de avaliação. Devido à frequência, hipotireoi-
dismo deve ser rastreado nos pacientes idosos.

Um exame de imagem cerebral - tomografia computado-
rizada (TC) ou ressonância magnética (RM) - é útil para excluir
lesões estruturais que podem contribuir para demência, como infarto
cerebral, neoplasia, coleções de líquido extracerebral. O processo de
investigação diagnóstica para preencher os critérios inclui história
completa (com paciente e familiar ou cuidador), avaliação clínica
(incluindo a escala de avaliação clínica da demência - CDR(22, 23),
rastreio cognitivo (testes cognitivos como o MiniExame do Estado
Mental - MEEM), exames laboratoriais (hemograma, eletrólitos (só-
dio e potássio), glicemia, ureia e creatinina, TSH e ALT/AST), so-
rologia sérica para sífilis (VDRL) e imagem cerebral (TC sem con-
traste ou RM).

Até o momento não há evidências suficientes que sustentem
a indicação de uso dos seguintes testes(21): medidas lineares ou
volumétricas por RM ou TC, SPECT (tomografia computadorizada
por emissão simples de fótons), testes genéticos para demência de
corpos de Lewy ou doença de Creutzfeld-Jakob, genotipagem da
ApoE para DA, EEG, punção lombar (exceto na presença de câncer
metastático, suspeita de infecção do sistema nervoso central (SNC),
sorologia sérica para sífilis reativa, hidrocefalia, idade menor de 55
anos, demência rapidamente progressiva ou não usual, imunossu-
pressão, suspeita de vasculite do SNC), PET (tomografia por emissão
de pósitrons), marcadores genéticos para DA não listados acima,
marcadores biológicos no líquor ou outros para DA, mutações da
proteína tau em pacientes com demência frontotemporal, mutações
gênicas da DA em pacientes com demência frontotemporal.

O diagnóstico definitivo de DA só pode ser realizado por
necropsia (ou biópsia) com identificação do número apropriado de
placas e enovelados em regiões específicas do cérebro, na presença de
história clínica consistente com demência. Biópsia não é recomen-
dada para diagnóstico.

5 Critérios de inclusão
Serão incluídos neste Protocolo de tratamento pacientes que

preencherem todos os critérios abaixo:
- diagnóstico de DA provável, segundo os critérios do Na-

tional Institute of Neurologic and Communicative Disorders and Stro-
ke and the Alzheimer Disease and Related Disorders Association
(NINCDS-ADRDA) Criteria for Alzheimer Disease - NINCDS-ADR-
DA20 (ver Quadro 1);

- MEEM com escore entre 12 e 24 para pacientes com mais
de 4 anos de escolaridade ou entre 8 e 21 para pacientes com até 4
anos de escolaridade;

- escala CDR 1 ou 2 (demência leve ou moderada); e
- TC ou RM do encéfalo e exames laboratoriais que afastem

outras doenças frequentes nos idosos que possam provocar disfunção
cognitiva: hemograma (anemia, sangramento por plaquetopenia), ava-
liação bioquímica (dosagem alterada de sódio, potássio, glicose, ureia
ou creatinina), avaliação de disfunção tiroidiana (dosagem de TSH),
sorologia para lues (VDRL) e nível sérico de vitamina B12.

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

apresentarem pelo menos uma das condições abaixo:
- identificação de incapacidade de adesão ao tratamento;
- evidência de lesão cerebral orgânica ou metabólica simul-

tânea não compensada (conforme exames do item Critérios de In-
clusão);
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