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"Se eu pudesse novamente viver a minha vida, 

na próxima trataria de cometer mais erros. 

Não tentaria ser tão perfeito, 

relaxaria mais, seria mais tolo do que tenho sido. 

Na verdade, bem poucas coisas levaria a sério. 

Seria menos higiênico. Correria mais riscos, 

viajaria mais, contemplaria mais entardeceres, 

subiria mais montanhas, nadaria mais rios. 

Iria a mais lugares onde nunca fui, 

tomaria mais sorvetes e menos lentilha, 

teria mais problemas reais e menos problemas imaginários. 

Eu fui uma dessas pessoas que viveu sensata 

e profundamente cada minuto de sua vida; 

claro que tive momentos de alegria. 

Mas se eu pudesse voltar a viver trataria somente 

de ter bons momentos. 

Porque se não sabem, disso é feita a vida, só de momentos; 

não percam o agora. 

Eu era um daqueles que nunca ia a parte alguma sem um 

termômetro, uma bolsa de água quente, um guarda-chuva e um 

pára-quedas e, se voltasse a viver, viajaria mais leve. 

Se eu pudesse voltar a viver, 

começaria a andar descalço no começo da primavera 

e continuaria assim até o fim do outono. 

Daria mais voltas na minha rua, 

contemplaria mais amanheceres e brincaria com mais crianças, 

se tivesse outra vez uma vida pela frente.”  

Autor Desconhecido 



 

 

 

 

"É muito melhor arriscar coisas grandiosas, alcançar triunfos e 

glórias, mesmo expondo-se a derrota, do que formar fila com 

os pobres de espírito que nem gozam muito nem sofrem 

muito, porque vivem nessa penumbra cinzenta que não 

conhece vitória nem derrota" 

Theodore Roosevelt  
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RESUMO 
 
Terrabuio DRB. 20 anos de hepatite auto-imune no Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo [dissertação]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2008. 196p. 
 
A hepatite auto-imune (HAI) é doença necroinflamatória crônica do fígado que 
provoca destruição progressiva do parênquima e, na ausência de tratamento 
imunossupressor, evolui para óbito. Estudos prévios demonstraram algumas 
particularidades clínicas e genéticas dessa doença no Brasil. O objetivo desse 
trabalho foi avaliar aspectos clínicos, laboratoriais, histológicos, evolução da 
gestação e a resposta ao tratamento de 268 pacientes com diagnóstico provável 
ou definitivo de HAI atendidos no período de 20 anos, com tempo médio de 
seguimento de 6,2 anos. A relação sexo F:M foi de 5,7:1, a idade média ao 
diagnóstico de 29,1 anos, 28,4% apresentaram doença auto-imune extra-hepática 
concomitante, a mais freqüente foi tireoidiana. A forma de apresentação da 
doença foi aguda em 56%. Antes do tratamento 81,4% tinham diagnóstico 
definitivo de HAI. 78,4% tinham HAI tipo 1, 7,1% tipo 2, 9% HAI sem marcador e 
5,6% HAI com antimitocôndria. 80,6% submeteram-se à biópsia hepática inicial, 
56% com cirrose hepática (45,1% da casuística). O tratamento inicial foi 
azatioprina e prednisona em 70,9%, com 57,5% de efeitos colaterais e 
necessidade de troca do esquema terapêutico em 33%. O efeito colateral 
documentado mais freqüente foi desmineralização óssea. 51,5% dos pacientes 
atingiram remissão bioquímica e apenas 36,2% remissão histológica em tempo 
médio de cinco anos; em 22% foi necessário o uso do ácido ursodesoxicólico 
como tentativa de normalização bioquímica. As doses médias de corticóide e 
azatioprina usadas para remissão histológica foram 8,3mg/dia e 84,3mg/dia. A 
recidiva após suspensão do tratamento ocorreu em 58,7%, 75,7% nos primeiros 
seis meses. A sobrevida em cinco anos foi de 91,4%, 9,7% necessitaram de 
transplante hepático, com 26,9% de recidiva da HAI em seguimento médio de 
quatro anos após o transplante. A principal etiologia de mortalidade foi infecção. 
Para avaliação da gestação foram consideradas 54 gestações ocorridas em 39 
patientes (71,8% com HAI tipo 1, 15,4% tipo 2 e 12,8% formas variantes), com 
idade média à gestação de 24 anos e 68,4% de cirrose hepática. 48,1% usavam 
azatioprina e prednisona na concepção e início da gestação e 48,1% tomaram 
prednisona 20mg/d após o seu diagnóstico. A taxa de perda fetal foi de 29,4%, a 
de abortos espontâneos 24%, de prematuridade 11,8%. Ocorreram 3,9% 
malformações fetais e uma gestação ectópica. Aparentemente não houve relação 
entre o uso de azatioprina e eventos gestacionais desfavoráveis. Embora em 
quatro gestações houvesse complicações maternas, não se observaram óbitos. 
Em 55% das gestações ocorreram aumentos das enzimas hepáticas, mas recidiva 
da HAI ocorreu em 31,4%, apenas no período puerperal. Concluímos que a HAI 
no Brasil é doença mais grave, com idade mais precoce de início, maior 
porcentagem de cirrose hepática à apresentação. Há necessidade de maiores 
doses de medicação para remissão e menores taxas de resposta completa e 
recidiva após a suspensão do tratamento. A gestação na HAI é geralmente 
segura, com necessidade de monitorização rigorosa principalmente no puerpério e 
o uso de azatioprina é aparentemente desprovido de complicações. 



 

SUMMARY 
 
Terrabuio DRB. 20-Year follow up of autoimmune hepatitis in Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo [dissertation]. 
São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2008. 196p. 
 
Autoimmune hepatitis (AIH) is a chronic liver disease in which there is a 
progressive destruction of the hepatic parenchyma, leading to cirrhosis without 
treatment. Previous publications reported some regional and racial differences 
in clinical, laboratorial, histologic features and treatment response of this 
disease, probably related to genetic backgrounds and environmental factors. 
The aim of this study was to analyze clinical, laboratorial and histologic 
features, pregnancy outcomes and treatment response of 268 patients with 
definite or probable diagnosis of AIH followed-up for 20y (median time – 6.2y). 
Women were more affected than men; gender ratio of 5.7:1. Median age at 
diagnosis was 29.1y. 28.4% had a concomitant autoimmune extra-hepatic 
disease, more frequently a thyroid disease. Clinical presentation was acute in 
56% of patients. Before treatment, 81.4% had a definite diagnosis of AIH, 
78.4% type 1, 7.1% type 2, 9% seronegative and 5.6% with antimitochondrial 
antibodies. 80.6% had initial histologic evaluation, 56% of them with liver 
cirrhosis. Initial treatment included azathioprine and prednisone in 70.9% of 
patients; 57.5% had side effects and 33% of them needed to change the 
medication regimen. The most frequent documented side effect was bone 
disease. 51.5% of patients entered biochemical remission but only 36.2% had a 
complete response in 5 years. In 22% of patients ursodeoxycholic acid was 
added to improve biochemical remission. Median doses of azathioprine and 
prednisone for histological remission were 84.3mg/day and 8.3mg/day 
respectively. Relapses after treatment withdrawal occurred in 58.7%, mostly in 
the first six months. Five-year survival was 91.4%, 9.7% of patients underwent 
liver transplantation and 26.9% had AIH recurrence in 4-year follow-up. The 
main cause of death was infection. We analyzed 54 pregnancies of 39 patients 
with AIH (71.8% type 1, 15.4% type 2 and 12.8% variant forms). Median age at 
pregnancy was 24 years, 68.4% of patients had liver cirrhosis. In 48.1% of 
pregnancies, patients were taking azathioprine and prednisone at conception 
and early pregnancy. In 48.1% of pregnancies 20mg/day prednisone was 
administered alone, after the diagnosis of gestation. The fetal loss rate was 
29.4%, spontaneous abortions occurred in 24% and premature labors in 11.8%. 
There were 3.9% of congenital malformation and one ectopic pregnancy. 
Apparently there was no relationship between adverse pregnancy outcomes 
and azathioprine use. In 4 pregnancies there were maternal complications, but 
no mortalities. In 55% of pregnancies there were elevation of aminotransferase 
levels, 31.4% had a relapse of AIH, only in the postpartum period. We 
concluded that AIH in Brazil occurred in a younger age, had more cirrhosis at 
presentation and medication doses for histologic remission were higher than 
those previously reported. Patients had lower rates of complete response and of 
relapse after drug withdrawal. Pregnancy is safe, but a close monitoring is 
important especially in the postpartum period. Azathioprine administration 
during pregnancy apparently had no toxic effects. 
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1.1  Definição e Epidemiologia 

 

A hepatite auto-imune (HAI) é doença hepática crônica, de caráter 

necro-inflamatório de etiologia auto-imune, cujos agentes desencadeantes 

ainda não estão muito bem estabelecidos.1,2,3 A doença começou a ser 

definida como entidade nosológica a partir do início da década de cinqüenta 

pelos trabalhos de Waldenström4 e Kunkel et al.5 Como características 

principais salientavam o acometimento de mulheres jovens, 

hipergamaglobulinemia, alterações histológicas de hepatite crônica ativa e a 

evolução clínica, que geralmente culminava com o óbito da paciente. Em 1955, 

Joske et al.6 detectaram nesses casos de hepatite crônica a presença do 

fenômeno LE e em 1956, Mackay et al.7 denominaram-na "hepatite lupóide", 

em razão das semelhanças de muitas de suas manifestações com as do lúpus 

eritematoso sistêmico. Em 1966, após a identificação do anticorpo antimúsculo 

liso, Whittingham et al.8 propuseram o nome "hepatite auto-imune", uma vez 

que a presença de marcador específico para a HAI sugeria que se tratavam de 

duas entidades distintas. 

Com a descoberta do antígeno Austrália para o diagnóstico etiológico da 

hepatite viral B, os pacientes com doença crônica do fígado, cuja etiologia não 

fosse o vírus B, foram rotulados em muitos Serviços como portadores de 
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"hepatite AgHBs negativo". Foi com essa nomenclatura que vários estudos 

realizados na década de setenta e oitenta referiram-se à HAI, principalmente os 

provenientes da Mayo Clinic.9,10 

A identificação do anticorpo contra o vírus da hepatite C (anti-VHC), 

caracterizando grande número de portadores de hepatite não A não B e a sua 

alta positividade inicial em pacientes considerados como tendo HAI, trouxeram 

novas dúvidas ao diagnóstico da HAI. Argumentou-se inclusive sobre a 

possibilidade do vírus C ser o agente etiológico da HAI.11,12 Com a 

caracterização do vírus C, a impropriedade do termo "hepatite AgHBs negativo" 

tornou-se óbvia. Na verdade o termo HAI não possui conceito universal. Em 

muitas situações o diagnóstico é considerado após a exclusão de outras 

causas de doenças hepáticas. Os auto-anticorpos detectados não representam 

marcadores etiológicos, e sim diagnósticos, da doença. Dessa forma, os 

termos "hepatite idiopática", "hepatite criptogênica" e "hepatite crônica ativa" 

foram também empregados indiscriminadamente como sinônimos de HAI. 

A HAI apresenta ocorrência rara e universal e sua prevalência mundial 

permanece desconhecida, já que a maioria dos estudos descreve populações 

caucasóides da Europa e exclui pacientes de origem asiática. No norte da Europa 

sua incidência anual é de 1,9 casos por 100 mil habitantes, correspondendo a 

2,6% dos transplantes hepáticos realizados.13,14,15 Na América do Norte, é 

responsável por 11-23% dos casos de doença hepática crônica e nos Estados 

Unidos da América, afeta 100-200 mil pessoas, correspondendo a 5,9% dos 

transplantes realizados.13,14,15 No Brasil, apesar dos poucos estudos realizados, é 

responsável por 5-19% das doenças hepáticas dos principais centros, responsável 
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por menos de 5% dos pacientes em lista de transplante e por cerca de 6% dos 

transplantes realizados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP).16 

A apresentação típica da doença em muitos centros mundiais é de um 

paciente do sexo feminino com início insidioso de letargia e astenia, que 

durante a avaliação médica descobre alterações laboratoriais e achados de 

exame físico sugestivos de hepatopatia crônica ou mesmo cirrose estabelecida, 

o que ocorre em 50% dos casos. Cerca de metade desses pacientes referem 

episódio prévio de icterícia ou estão ictéricos, embora a ausência de icterícia 

não exclua o diagnóstico.1,17,18 

Em 30-40%, principalmente em pacientes mais jovens, a doença se 

apresenta de forma aguda, com icterícia intensa, mimetizando uma hepatite 

viral.1,17,18 Formas assintomáticas são pouco freqüentes, ocorrendo nos 15-20% 

restantes. Ocorre em pacientes sem sinais ou sintomas de doença hepática, 

que são diagnosticados acidentalmente pela detecção de aminotransferases 

elevadas durante exames de rotina ou durante acompanhamento de doenças 

concomitantes, por exemplo, reumatológicas ou endocrinológicas.1,17,18 Como a 

HAI é provavelmente a doença hepática crônica com evolução para cirrose 

com exteriorização de insuficiência hepática mais rápida, se o tratamento não é 

estabelecido precocemente, os pacientes são habitualmente muito sintomáticos 

no momento do diagnóstico. Ocasionalmente, a HAI se manifesta durante a 

gestação ou período puerperal em paciente previamente assintomática.18 

A forma de apresentação como hepatite fulminante é pouco freqüente, 

mais comum nos pacientes com HAI-2 e geralmente é de prognóstico mais 
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grave.16,19,20 Manifestações extra-hepáticas podem ser os sintomas 

dominantes; cerca de 30% dos pacientes com HAI podem apresentar outras 

doenças auto-imunes associadas e habitualmente são acompanhados pela 

reumatologia com suspeita diagnóstica de lúpus eritematoso ou doença 

reumatóide. A porcentagem de doenças auto-imunes associadas varia de 

acordo com o perfil de antígenos leucocitários humanos (HLA) e idade do 

paciente.1,16,18,21 

As manifestações clínicas, o comportamento da doença e a resposta ao 

tratamento variam de acordo com o grupo racial, região geográfica e 

predisposição genética.11,13,15,22,23,24 Exemplificando como a diversidade racial 

pode afetar as características da HAI, a cirrose hepática e a diminuição da 

função de síntese hepática na apresentação, são mais freqüentes em negros 

norte-americanos que em brancos com HAI (85% X 38%), sugerindo doença 

mais agressiva nos primeiros.11,22,23 A prevalência de HAI nos nativos do 

Alaska é de 43 em 100 mil indivíduos, com maior freqüência de doença aguda 

ictérica, doença assintomática e fibrose avançada à apresentação.11,22,23 

Os  pacientes de raça japonesa apresentam perfil específico de HLA, com 

doença mais leve, de apresentação tardia, que responde até ao uso de ácido 

ursodesoxicólico.11,22 Na América do Sul (Brasil e Argentina), a doença ocorre 

em idade mais precoce e com maior gravidade quando comparada à dos 

Estados Unidos da América do Norte.11,22,23,25 Pacientes africanos, asiáticos e 

árabes apresentam idade mais jovem à apresentação, maior freqüência de 

alterações biliares na histologia e pior resposta inicial ao tratamento com a 

medicação habitual.1,23 
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1.2  Fatores desencadeantes e antígenos leucocitários humanos 

 

Os mecanismos fisiopatogênicos da doença são pouco conhecidos. 

A hipótese mais aceita é a de interação entre predisposição genética, agente 

desencadeador externo (agentes infecciosos, drogas ou toxinas), auto-antígenos, 

determinantes na apresentação de antígeno, ativação imunogênica e expansão 

de células efetoras. A expressão genética afeta a ocorrência, a expressão 

clínica e a resposta terapêutica da HAI.11,13,15,22,23,24,26,27 

Os agentes ambientais que induzem HAI não são bem definidos, mas 

estão incluídos toxinas, vírus e drogas. A indução poderia ocorrer muitos anos 

antes da ocorrência da doença auto-imune, dificultando a comprovação 

desses agentes como fatores desencadeantes. Os agentes ambientais 

possuiriam epitopos com mimetismo molecular com certos auto-antígenos 

hepáticos, levando à quebra de tolerância imunológica, pela superação da 

“ignorância antigênica”, mimetismo de epitopos seqüestrados e/ou 

neoepitopos gerados. O  mimetismo molecular entre antígenos externos e 

auto-antígenos é o mecanismo inicial mais freqüentemente proposto, embora 

a reatividade imunológica cruzada tenha sido demonstrada apenas em 

anticorpos não patogênicos.28,29 Os vírus mais freqüentemente implicados são 

Epstein-Baar, citomegalovírus, vírus do sarampo (gênero Morbillivirus, família 

Paramyxoviridae) e os das hepatites virais. As drogas que mais 

freqüentemente podem induzir lesão hepatocelular, mimetizando HAI, são a 

alfametildopa, nitrofurantoína, diclofenaco, interferon, minociclina, 

atorvastatina e ervas medicamentosas. Ainda não se sabe se essas drogas 
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induzem HAI ou simplesmente causam hepatite medicamentosa com achados 

de HAI. Vale a pena salientar que a minociclina e atorvastatina induzem 

outras síndromes auto-imunes e atualmente são consideradas como 

potenciais agentes desencadeadores de HAI.29 

Os auto-antígenos são processados por células apresentadores 

profissionais e expostos em sua superfície dentro em sítios de ligação de 

moléculas do Complexo Maior de Histocompatibilida (MHC) classe II e são 

reconhecidos por receptores de linfócito T auxiliar. O alinhamento do peptídeo 

processado dentro dos sítios de ligação é afetado pela estrutura da cadeia DRβ 

da molécula de MHC classe II. Essa cadeia apresenta resíduos polimórficos de 

aminoácidos que são agrupados em 3 regiões hipervariáveis que recobrem o 

sítio de ligação. Alelos do MHC codificam resíduos de aminoácidos dentro do 

sítio de ligação e determinam sua propriedade de apresentar certos antígenos. 

Múltiplas moléculas de MHC classe II podem apresentar o mesmo antígeno e 

múltiplos antígenos podem ser apresentados pela mesma molécula de MHC. 

Conseqüentemente múltiplos alelos podem apresentar efeito semelhante na 

resposta imune. A predisposição genética para a HAI está relacionada aos 

genes do HLA classe II, mais especificamente ao lócus HLA-DRB1.3,28 

O linfócito T auxiliar é ativado após a ligação com o complexo MHC-

peptídeo na superfície da célula apresentadora (primeiro sinal) e após a ligação de 

moléculas CD28 da sua superfície com a B7 da superfície da célula apresentadora 

(segundo sinal). O antígeno 4 do linfócito T citotóxico (CTLA-4) é expresso na 

superfície do linfócito T ativado e compete com o CD28 pela ligação com B7, 

modulando a ativação das células T por inibição competitiva do segundo sinal.28 
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As citocinas imunorregulatórias interlecuina-2, interferon-γ e fator de 

necrose tumoral-α constituem o perfil de resposta TH1 e as interleucinas 4, 5, 

6, 8, 10 e 13 constituem a resposta TH2. As citocinas tipo 1 regulam a 

imunidade celular facilitando a expansão clonal dos linfócitos T citotóxicos e as 

do tipo 2, influenciam a imunidade humoral mediante ativação de células B e da 

estimulação da produção de auto-anticorpos. As citocinas tipo 1 e 2 constituem 

a rede imunorregulatória caracterizada por ação redundante e função 

regulatória cruzada. As citocinas do tipo 1 predominam no fígado na fase ativa 

da doença e as do tipo 2 na circulação durante a remissão.28 

A suscetibilidade genética para HAI tipo 1 (HAI-1) está associada aos 

HLAs DR3 e DR4 em pacientes caucasianos e orientais.30,31,32 Na América do 

Sul (Brasil e Argentina), entretanto, a suscetibilidade está relacionada 

primariamente ao HLA DR13, com importância do HLA DR4 apenas em 

argentinos. Pacientes com HLA DR13 apresentam idade precoce de 

apresentação em relação àqueles com HLA DR3. No Brasil, em particular, a 

suscetibilidade está relacionada apenas aos pacientes com reatividade para 

o anticorpo antimicrofilamentos, não sendo observada relação com o 

anticorpo antinúcleo (ANA).33,34 Esses achados permitem a inferência de 

que a doença na América do Sul apresente características específicas. O 

HLA DR3 só tem importância nos pacientes com HAI-1 negativos para o HLA 

DR13. É interessante salientar que, exatamente o contrário se observa nos 

pacientes norte-americanos, quando o HLA DR13 adquire relevância nos 

pacientes negativos para o HLA DR3.35 

A predisposição genética também difere nos dois tipos de HAI nas 

diferentes regiões geográficas. No Brasil a suscetibilidade genética da HAI 
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tipo 2 (HAI-2) está relacionada ao HLA DR7 e ao DR3 nos pacientes com DR7 

negativos.33 Recentemente, em estudo conjunto de pacientes canadenses e 

franceses resultados semelhantes foram encontrados. Essa relação só foi 

observada em pacientes com reatividade para o antimicrossoma de fígado 

tipo 1 (anti-LKM1) e não para aqueles com anticitosol hepático tipo 1 (anti-LC1).36 

 

 

1.3  Diagnóstico 

 

A HAI não apresenta características patognomônicas e não tem 

marcadores com sensibilidade e especificidade suficientes para definir o seu 

diagnóstico isoladamente. Apesar da positividade dos auto-anticorpos ser 

importante para o diagnóstico e classificação da doença, ela pode estar presente 

em outras doenças hepáticas, infecciosas e reumatológicas37, e ausente em até 

10% dos casos. Portanto, a reatividade de auto-anticorpos deve ser interpretada 

dentro do contexto clínico-laboratorial de cada paciente. Assim sendo, 

o  diagnóstico definitivo é feito mediante a combinação de achados clínicos, 

laboratoriais e histológicos, com exclusão de outras possíveis causas de doença 

hepática. Em 1993, o Grupo Internacional da Hepatite Auto-Imune (GIHAI) 

propôs a sistematização dos critérios diagnósticos, estabelecendo um sistema 

de escore que permitiu caracterizar a HAI como provável ou definitiva.38 

Esse sistema foi validado por diversos estudos,39,40 demonstrando sensibilidade 

de 97% a 100% para o seu diagnóstico e especificidade de apenas 60% para a 

exclusão de HAI em pacientes com doença biliar.41 Em 1999, esses critérios 
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foram revistos, na tentativa de melhor distinção dos casos de colestase, 

resultando na classificação atualmente adotada.42 

O perfil de positividade dos auto-anticorpos permite a classificação da 

HAI em tipos com características bioquímicas, clínicas, sorológicas e 

imunogenéticas mais homogêneas. Homberg et al., em 1987, propuseram a 

classificação atualmente mais aceita, em dois tipos de HAI.43 O tipo 1 (HAI-1) é 

caracterizado pela positividade do anticorpo antimúsculo liso (SMA) e/ou 

positividade para o ANA. Na HAI tipo 2 (HAI-2) observa-se positividade para o 

anticorpo antimicrossoma de fígado e rim tipo 1 (anti-LKM1) associada ou não 

à presença do anticitosol hepático tipo 1 (anti-LC1).43,44 Autores alemães 

propuseram terceiro tipo de HAI, definido pela presença do anticorpo 

antiantígeno hepático solúvel/antifígado pâncreas (anti-SLA/LP)45, o que não 

tem sido aceito pelo GIHAI pela falta de comprovação que esse anticorpo 

realmente defina tipo diferente.29,46,47 

Pacientes com HAI-2 são mais jovens ao diagnóstico, apresentam 

maiores níveis de aminotransferases e bilirrubinas, menores níveis de 

gamaglobulinas quando comparados àqueles com HAI-1. O quadro clínico é 

mais grave, com maior freqüência de hepatite fulminante e progressão mais 

rápida para cirrose hepática.16,20,43,48 

Na HAI-1, as manifestações auto-imunes são mais freqüentes nos 

pacientes com ANA positivo. Nos casos em que o ANA está presente 

isoladamente, há maior semelhança com as manifestações apresentadas nas 

doenças reumatológicas. Entre estas, a doença reumatóide é a que mais se 

associa à HAI.3,21,49 Os quadros clínicos tireoideanos, por exemplo na doença 
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de Graves são particularmente difíceis de serem diagnosticados pelas várias 

formas de acometimento do fígado nessa situação.3,21,50 No hipertireoidismo 

descompensado, em especial na crise tireotóxica, os exames bioquímicos 

hepáticos estão, às vezes, bastante alterados. A lesão hepática é um dos 

critérios utilizados para o diagnóstico da crise tireotóxica. Há pacientes em 

uso de drogas antitireoideanas, notadamente o propiltiouracil, que são 

capazes de lesar intensamente o fígado dificultando enormemente o 

diagnóstico. Outra doença auto-imune observada é a anemia hemolítica com 

teste de Coombs positivo.49,50 Com a investigação da doença celíaca de 

forma mais sistemática por meio de marcadores mais específicos como o 

anticorpo antiendomísio, esse diagnóstico tem-se mostrado mais freqüente 

que anteriormente.11,49,50 

Contudo, na HAI não há uma doença auto-imune com uma relação 

bem definida como acontece, por exemplo, com a cirrose biliar primária em 

que há associação bem nítida com a síndrome de Sjögren (síndrome sicca) 

e a esclerodermia (forma CREST), cada uma presente em cerca de 

15-20%.49,51 

O anticorpo antimitocôndria (AMA) é marcador clássico da cirrose 

biliar primária. De acordo com os critérios do GIHAI, a sua positividade 

acarreta perda de quatro pontos no escore, com o objetivo de permitir 

melhor diferenciação entre aquela doença e a HAI. Em uma doença 

colestática, a positividade do AMA sela o diagnóstico de cirrose biliar 

primária. Entretanto, o AMA pode também ser marcador de formas de 

hepatites crônicas com quadro clínico, bioquímico e histológico de hepatite 
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e com resposta terapêutica idêntica às formas clássicas de HAI. 

A positividade do AMA em casos de HAI caracterizaria, para alguns autores, 

forma variante de HAI.3,52,53 Em estudo publicado por Farias et al., 

comparamos 18 pacientes com HAI-AMA, 206 com a forma clássica de HAI e 

85 com cirrose biliar primária. Observou-se que os pacientes com HAI-AMA 

eram mais velhos que aqueles com a forma clássica de HAI, apresentavam 

padrão de lesão hepatocelular de enzimas hepáticas. Por outro lado 

exibiam maior hipergamaglobulinemia e menores níveis de colesterol 

quando comparados ao grupo cirrose biliar primária. Não houve sinais 

histológicos de cirrose biliar primária ou síndrome de sobreposição nas 

biópsias dos pacientes com HAI-AMA. A maioria das pacientes com HAI-AMA 

era portadora de antígenos HLA associados às formas clássicas de HAI 

(DR 3, n=5; DR 4, n=7, e DR 13, n=6). Três pacientes apresentaram AMA 

isoladamente e 15 em associação com ANA. Cinco pacientes 

apresentaram AMA, ANA e SMA (em quatro com especificidade para 

antimicrofilamentos - AMF) e não houve reatividade do anti-LKM1 ou anti-

LC1. Na fase pré-tratamento, o uso do escore do GIHAI permitiu a 

classificação de 17 como provável e em um caso como improvável. Após o 

tratamento, apenas 28% dos pacientes atingiram escore de diagnóstico 

definitivo (aqueles que apresentaram recidiva após suspensão do 

tratamento), comparado com 90,1% na HAI-1 e 96,4% na HAI-254. Outros 

estudos na literatura médica relatam positividade do AMA na HAI entre 5 a 

34% a depender do método de pesquisa do AMA54,55. 
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1.4  Auto-anticorpos rotineiramente pesquisados na HAI 

 

Os pacientes com HAI apresentam títulos significativos de auto-

anticorpos (≥ 1:40 nos testes com imunofluorescência indireta [IFI] em cortes 

de tecidos de roedores). Todavia, os títulos de auto-anticorpos não refletem a 

extensão da resposta imune, a gravidade da doença, as alterações em seu 

comportamento durante o curso da HAI e não determinam a resposta ao 

tratamento. São úteis apenas para complementar os achados necessários para 

o diagnóstico de HAI.46 

Os anticorpos pesquisados na prática clínica são o SMA, ANA, anti-LKM1, 

anti-LC1 e o AMA. Os dois primeiros são os mais importantes, encontrados em 

70-80% dos pacientes com HAI.1,3,47,49 O anti-SLA/LP e o anticorpo anti-

receptor de asialoglicoproteína não são pesquisados na rotina. 

 

1.4.1  Anticorpo antinúcleo (ANA) 

 

Anticorpo mais inespecífico da HAI, presente também na cirrose biliar 

primária, colangite esclerosante primária, hepatites virais crônicas, hepatite 

relacionada a drogas, esteatohepatite não alcoólica e doença hepática 

alcoólica.1,3,46,47,49 A reatividade nuclear pode ser detectada por 

imunofluorescência indireta (IFI) em linhagens de células HEp2 ou em imprint 

de fígado de roedores. ANA reage contra diversos antígenos nucleares, 

incluindo proteínas centroméricas, nucleolares, ribonucleoproteínas e 

histonas. Os padrões na IFI mais comumente encontrados são o homogêneo 
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e o pontilhado.47,56 É encontrado em 50-70% dos pacientes, é marcador 

isolado em 15-20% e está associado com o SMA em até 50% dos pacientes 

com HAI-1.3,15,46,47,49 

 

1.4.2  Anticorpo antimúsculo liso (SMA) 

 

O SMA é o principal marcador da HAI e foi descrito em 1965 por 

Johnson et al.,57 que demonstraram a reatividade do soro de portadores de 

hepatite crônica ativa contra componentes da musculatura lisa de estômago 

de roedores à IFI. Essa observação foi confirmada e ampliada por 

Whittingham et al.58, que descreveram, além da reação em fibras musculares, 

a existência de reatividade em glomérulos. Na década seguinte, Gabbiani et al.59 

demonstraram que a especificidade do SMA na HAI era contra a actina, achado 

que foi confirmado posteriormente por outros estudos.60,61,62 

Rotineiramente é pesquisado por IFI em cortes de estômago e rim de 

roedores. A classificação do SMA, proposta em 1976 por Bottazzo et al.,63, é a 

utilizada no HC-FMUSP. O padrão é denominado vascular (SMA-V), quando há 

fluorescência apenas em vasos sanguíneos; glomerular (SMA-G) quando se 

observa fluorescência em vasos e glomérulos e tubular (SMA-T) se a 

fluorescência é notada em vasos, glomérulos e fibrilas de células tubulares. 

A reatividade em musculatura do estômago é observada independentemente 

do padrão obtido em cortes de rim. 

Os padrões SMA-T e SMA-G em altos títulos (>1/80) estão associados 

ao diagnóstico de HAI e apresenta especificidade para a actina filamentosa, 
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que é o principal componente dos microfilamentos.57-60 A pesquisa do anticorpo 

antimicrofilamentos (AMF), também denominado anticorpo antiactina, é 

realizada em cultura de fibroblastos e é necessária a inativação do fator 

termolábil e dependente de cálcio presente no soro, a gelsolina, para que a 

técnica seja reprodutível e confiável.64,65 O SMA está presente como marcador 

da HAI em 70% dos pacientes, e em cerca de 30% é o único marcador. 

 

1.4.3  Anticorpo antimicrossoma de fígado e rim tipo 1 (anti-LKM1) 

 

Ocorre em geral na ausência do ANA e SMA. Nos Estados Unidos da 

América é anticorpo raro, que ocorre em apenas 4% dos pacientes adultos com 

HAI, enquanto na Europa está presente em 20% dos casos adultos.15 É o 

marcador mais importante da HAI-2, presente em cerca de 90% dos casos.3,16 

Foi inicialmente descrito por Rizzeto et al. em 1973, quando foi identificado em 

cortes de fígado e rim de roedores, como reação fluorescente homogênea e 

difusa dos hepatócitos e das células dos túbulos renais proximais.66 Nos casos 

de baixos títulos ou de padrão incaracterístico à IFI, é necessária sua 

confirmação por ELISA ou immunoblotting.3 É marcador de cerca de 10% dos 

casos de HAI. O antígeno alvo é o citocromo CYP2D6, proteína de 50 kDa 

localizada no retículo endoplasmático. Outras duas bandas, de 56 e 66 kDa, 

são também identificadas menos freqüentemente, não sendo incomum a 

associação de bandas. Existe homologia entre o CYP2D6 e o genoma dos 

vírus da hepatite C e vírus herpes simples tipo 1, situações em que o anti-LKM1 

pode ser também encontrado.26,37,47 
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1.4.4  Anticorpo anticitosol hepático tipo 1 (anti-LC1) 

 

É o segundo marcador da HAI-2. Foi descrito em 1988 e é raro em 

pacientes acima dos 40 anos.44,37 Sua presença de forma isolada é excepcional 

(10% dos casos de HAI-2), podendo ser encontrado em 30-40% dos casos de 

HAI-2.3,44 É caracterizado em cortes de fígado e rim de roedores à IFI, como 

reação fluorescente homogênea no citoplasma dos hepatócitos, com menor 

intensidade de reatividade naqueles localizados ao redor da veia centrolobular, 

e pela ausência de reação no rim.44 O antígeno alvo é a formiminotransferase 

ciclodeaminase, proteína de 62 kDa presente no citosol dos hepatócitos, 

envolvida no metabolismo do folato.67 

Quando detectado em altos títulos pela IFI, é desnecessária sua 

confirmação por outra técnica. Todavia, quando está presente em associação 

com o anti-LKM1 ou apresenta baixos títulos na IFI, preconiza-se a realização 

de immunoblotting ou imunodifusão para confirmação de sua positividade.3 Há 

ainda a possibilidade de realização de ELISA utilizando o antígeno alvo. 

 

1.4.5  Anticorpos antiantígeno hepático solúvel/antifígado pâncreas 

(anti-SLA/LP) 

 

Em 1987, Manns et al., descreveram esses auto-anticorpos utilizando a 

fração gamaglobulina de paciente com hepatopatia crônica, 

hipergamaglobulinemia, boa resposta ao tratamento imunossupressor e 

anticorpos hepáticos negativos. Quando a fração IgG do soro foi marcada com 
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iodo radioativo, foi evidenciada forte reatividade contra fração protéica hepática 

solúvel, constituída pelo sobrenadante de homogeneizado de fígados humano 

ou de roedor centrifugado a 100000g. Essa reatividade foi específica para 

pacientes com HAI.68 

Em estudos mais recentes, mediante rastreamento de biblioteca de 

cDNA de linfoma humano com soro contendo altas concentrações de 

anti-SLA/LP, foi isolado clone cDNA produtor de enzima de 50 kDa, cuja função 

é desconhecida, embora haja evidências de que esteja envolvida no 

metabolismo da serina selenocisteína. Esse anticorpo é idêntico ao anticorpo 

antifígado-pâncreas, anteriormente descrito como marcador de HAI.69,70 Costa 

et al. relacionaram esse anticorpo a proteínas antigênicas associadas ao 

supressor UGA do RNA transportador (tRNPSerSec). Portanto, o anti-SLA/LP 

seria anti-tRNPSerSec (onde ser=serina e sec= selenocisteína) com positividade 

em cerca de 50% dos pacientes com HAI-1.70 

Kanzler et al., em 1999, mediante ELISA por inibição, encontraram em 

coorte de 97 pacientes alemães com HAI-1, 21,6% de positividade para o 

anti-SLA/LP. Os pacientes com positividade para o anti-SLA/LP tenderam a 

apresentar menores níveis de aminotransferases, gamaglobulinas e bilirrubinas 

em comparação àqueles com positividade para ANA/SMA e maiores taxas de 

recidiva após suspensão do tratamento. Os autores concluíram que pacientes 

com positividade para o anti-SLA/LP apresentavam achados clínicos, 

bioquímicos, histológicos e prognósticos semelhantes aos pacientes sem anti-

SLA/LP e que o anti-SLA/LP foi útil para o diagnóstico de HAI sem marcador 

sorológico.71 
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Ballot et al., em 2000, utilizando ELISA por inibição em uma coorte 

francesa, detectaram que 12% dos pacientes com HAI-1 e 20% daqueles com 

hepatite criptogênica, eram portadores de anti-SLA/LP. O anti-SLA/LP não foi 

detectado em pacientes com HAI-2, cirrose biliar primária, colangite 

esclerosante primária, hepatite crônica pelo VHC, hepatite alcoólica, doenças 

auto-imunes não hepáticas e em doadores de sangue sadios. Os achados 

clínicos e laboratoriais e a resposta ao tratamento, foram semelhantes nos 

grupos com HAI-1 com ou sem anti-SLA/LP. Como conclusão, consideraram o 

anti-SLA/LP marcador adicional e específico da HAI-1, sem definir tipo 

específico de HAI.72 

Czaja et al., em 2002, avaliaram 144 pacientes norte-americanos com 

HAI-1, com 15% de positividade para o anti-SLA/LP utilizando imunensaio 

enzimático e immunoblotting com antígeno expresso em célula procariota. 

Esses pacientes eram indistinguíveis dos pacientes sem anti-SLA/LP do ponto 

de vista clínico, laboratorial e histológico à apresentação. Aqueles com 

anti-SLA/LP apresentaram com maior freqüência HLA DR3 e menos 

freqüentemente HLA DR4, além de maior recidiva após suspensão do 

tratamento.73 

Utilizando antígeno expresso em células eucariotas, Yun M et al., em 

2002, encontraram reatividade do anti-SLA/LP em 58% dos pacientes com 

HAI-1 e HAI-2, 41% com colangite esclerosante auto-imune e em três 

pacientes com doença hepática não auto-imune (atresia biliar) e lúpus 

eritematoso sistêmico. Demonstraram que os pacientes anti-SLA/LP positivos 

apresentavam doença com curso mais grave, alterações histológicas mais 
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acentuadas e necessitaram maior tempo para atingir remissão, com maiores 

taxas de recidiva após suspensão do tratamento e maior necessidade de 

transplante hepático.74 

Alvarez et al., em 2004, publicaram estudo em que o anti-SLA/LP foi 

detectado no soro de 10,4% de pacientes com hepatite crônica pelo vírus C. 

A prevalência foi significativamente aumentada para 27% quando o anti-LKM1 

também era positivo. Os títulos médios obtidos por ELISA foram menores que 

na HAI-2.75 

No geral, o anti-SLA/LP é detectado em cerca de 10-30% dos pacientes 

com HAI, 74% dos pacientes apresentam também outros marcadores de 

auto-imunidade, particularmente o SMA e o ANA,30,76,77 sem diferenças dos 

pacientes com anti-SLA/LP negativo.47 As atuais evidências da literatura 

sugerem que o anti-SLA/LP não define tipo diferente de HAI, mas sua 

positividade permite a reclassificação de pacientes com hepatite criptogênica 

como HAI e a identificação daqueles com maior propensão à recidiva após 

suspensão do corticóide.13,73,76 

 

 

1.5  Aspectos sobre o tratamento da Hepatite auto-imune 

 

A HAI habitualmente evolui para a cirrose hepática e raramente entra 

em remissão espontânea, o que justifica o tratamento na tentativa de 

impedir essa progressão da doença. Todavia, os benefícios da 

imunossupressão estão claramente demonstrados apenas nos pacientes 
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com doença sintomática. A doença grave, sem tratamento, apresenta 

mortalidade de 40% em 6 meses.  Pacientes com cirrose hepática ativa na 

biópsia inicial apresentam mortalidade de 58% em cinco anos. A necrose 

hepática em ponte e a necrose multilobular representam lesões intensas, 

com maior probabilidade de progressão para cirrose hepática, e por isso, 

quando presentes, justificam tratamento imunossupressor. O objetivo do 

tratamento é obtenção de remissão histológica, possível em apenas 65% 

dos casos aos 18 meses e 80% em 3 anos após sua instituição.3,13,15,27,22,29 

As taxas de resposta variam de acordo com os critérios utilizados nos 

diferentes estudos. Além disso, os resultados são melhores nos estudos 

mais recentes, provavelmente porque os mais antigos incluíam pacientes 

com doença mais grave, com inadequação de seleção na fase pré-detecção 

da hepatite C.29,78 

De um modo geral, o tratamento está justificado em todo paciente que 

preenche os critérios para o diagnóstico definitivo de HAI, particularmente em 

doentes com boa reserva funcional hepática (sem ascite), sintomáticos e com 

importante atividade inflamatória à biópsia hepática. Para os pacientes com 

formas leves da doença, especialmente os idosos assintomáticos, a indicação 

e os benefícios do tratamento são menos claros. Nessa situação, pouco 

freqüente na prática clínica, recomendar-se-ia acompanhamento cuidadoso, 

com avaliação clínica e bioquímica freqüentes e histológica a cada 18 meses 

para se detectar evolução da enfermidade.3,13,15,27,22,29,78 

Os portadores de cirrose avançada à época do diagnóstico tendem a 

apresentar atividade inflamatória menos intensa e menor resposta terapêutica, 
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de forma que a indicação de tratamento desses casos também é discutível, 

principalmente se houver sinais de descompensação como presença de ascite, 

circunstância associada a elevado risco de infecções graves como peritonite 

bacteriana espontânea. Os pacientes com hepatite criptogênica que 

preenchem os critérios diagnósticos de HAI e não possuem os característicos 

auto-anticorpos também são candidatos a receber tratamento imunossupressor 

idêntico ao utilizado na HAI clássica, pois 83% podem entrar em 

remissão.15,27,78 

Sessenta a 90% dos pacientes necessitam tratamento de manutenção 

em longo prazo, em razão de recidiva da doença após suspensão do mesmo, 

permanecendo expostos aos efeitos colaterais das medicações utilizadas. 

As  taxas de remissão são menores nos pacientes com cirrose hepática na 

biópsia inicial, em crianças com HAI-2 e na positividade do anti-SLA/LP. 

A  sobrevida dos respondedores permanece acima de 90% em 10 anos, 

semelhante à população geral.22,26 Contudo, a sobrevida em 20 anos chega 

próximo de 80% em pacientes sem cirrose e a menos de 40% naqueles com 

cirrose na biópsia inicial.15,29,79,80 

 

1.5.1  Opções terapêuticas 

 

Os corticosteróides são as drogas mais utilizadas para o tratamento da 

HAI. Três estudos controlados3,49, realizados na década de setenta, mostraram 

que a terapia com corticosteróides na HAI aumenta a sobrevida, melhora a 

sintomatologia, reduz ou normaliza os níveis de aminotransferases, 
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gamaglobulinas e bilirrubinas, aumenta os níveis de albumina sérica e produz 

importante diminuição do componente inflamatório crônico no fígado. 

O tratamento de escolha atualmente é a associação de azatioprina e 

prednisona. Esse tipo de tratamento apresenta eficácia semelhante à 

prednisona em monoterapia, mas com menor incidência de efeitos colaterais, 

principalmente em cirróticos. No tratamento associado, a incidência de efeitos 

colaterais fica ao redor de 10%, comparada à de 44% com prednisona em 

monoterapia. Nos cirróticos as taxas ficam ao redor de 8 e 25% 

respectivamente.53,54 A hipoalbuminemia e hiperbilirrubinemia são responsáveis 

por aumento dos níveis séricos da prednisolona e, conseqüentemente, a 

maiores efeitos colaterais.15,29,79,80 

Sempre que possível o tratamento da HAI deve ser individualizado; 

o  esquema combinado é de eleição para mulheres na menopausa, nos 

portadores de osteoporose, síndrome de Cushing e hipertensão arterial porque 

a azatioprina atua como droga redutora da dose do corticosteróide, evitando ou 

minimizando seus efeitos colaterais. O corticosteróide isoladamente, por outro 

lado, é a melhor escolha nos casos de alterações hematológicas (citopenias), 

antecedente de doença maligna e para mulheres no início da gestação.15,78-80 

A despeito do tratamento, 9% dos pacientes apresentam deterioração 

clínica apesar de boa aderência, 13% resposta parcial e 13% intolerância ao 

tratamento habitual. Os efeitos colaterais do corticóide são mais evidentes a 

partir de 18 meses de tratamento contínuo, com prednisona em doses maiores 

ou iguais a 10mg/dia. Os principais efeitos colaterais relacionados ao corticóide 

são: cosméticos/obesidade (47%), osteopenia/osteoporose (27%), diabetes 
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mellitus (20%), sendo também encontradas hipertensão arterial sistêmica e 

psicose. Os efeitos colaterais relacionados ao uso de azatioprina incluem 

supressão medula óssea, hepatite colestática, náuseas/vômitos, pancreatite, 

rash cutâneo, efeitos gastrintestinais. O aumento do risco de desenvolvimento 

de neoplasias malignas ocorre principalmente quando o uso é feito em doses 

elevadas, mas parece ser pequeno (3% em 10 anos, 1,4 vezes maior que o da 

população geral), não suplantando os benefícios do seu uso.15,78,79 Os efeitos 

colaterais da azatioprina parecem ser dose-dependentes, ocorrendo em menos 

de 10% dos pacientes que recebem até 50mg diariamente. Citopenias graves 

por hipersensibilidade são complicações no início do tratamento e devem ser 

criteriosamente pesquisadas. O risco de efeitos colaterais aumenta na 

população com deficiência de atividade da enzima tiopurina metiltransferase 

(responsável pela metabolização da 6-mercaptopurina), cuja prevalência 

populacional em homozigose é de apenas 0,3%.15,78,79 

Para os casos de doença refratária, novos imunossupressores estão 

disponíveis, a partir da experiência em transplante hepático. As novas opções 

incluem ciclosporina, tacrolimus e micofenolato mofetil. Entretanto, não existem 

estudos clínicos randomizados comparando essas drogas ao tratamento 

habitual com azatioprina e prednisona. A maioria dos estudos inclui relatos de 

casos e descrições de pequenas séries, nem sempre com metodologia 

adequada.13,15,27,29,78-80 Atualmente, essas medicações não podem ser 

assumidas como primeira opção de tratamento, apresentando ainda o 

inconveniente de não poderem ser prescritas em Serviço Público no Brasil, 

pela incompatibilidade do código internacional de doenças (CID 10) que é 
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exigência feita pela Portaria do Ministério da Saúde SCTIE nº 70 de 06 de 

novembro de 2006. 

A ciclosporina é um peptídeo cíclico, neutro e lipofílico, obtido do fungo 

do solo Tolypocladium inflatum Gams, que se liga à ciclofilina, formando 

complexo que inibe a atividade da calcineurina, uma fosfatase ativada pelo 

cálcio, impedindo desse modo a ativação de fatores de transcrição essenciais 

para a indução da interleucina-2. A célula T não entra na fase S do ciclo 

celular, o que resulta em imunossupressão seletiva. É droga tóxica, o que de 

certa forma limita o seu uso, pois sua dose deve ser ajustada para cada 

paciente, de modo a manter nível adequado no sangue, que na HAI ainda não 

está estipulado quando em uso monoterápico ou em associação com outras 

drogas. A nefrotoxicidade é o principal efeito adverso. Outros efeitos colaterais 

incluem hipertensão arterial, hiperpotassemia, hipomagnesemia, hiperuricemia, 

dislipidemia, hiperglicemia, neurotoxicidade (parestesias, cefaléia, tremores, 

convulsões e confusão mental), hirsutismo, hipertricose, hiperplasia gengival e 

síndrome hemolítico-urêmica.81 

Em estudo aberto82 a ciclosporina foi avaliada na indução da remissão 

da HAI em 19 pacientes adultos, nove dos quais não tratados previamente com 

outras drogas. Os pacientes receberam a formulação em microemulsão da 

ciclosporina, Neoral®, cuja biodisponibilidade é melhor que o preparado 

Sandimunne®, que apresenta absorção irregular e incompleta. A dosagem 

utilizada foi 2 a 5 mg/kg de peso por dia, de modo a manter os níveis de vale 

entre 100 e 300 ng/mL. Cerca de 16% dos pacientes tiveram que descontinuar 

o uso da ciclosporina devido aos efeitos adversos. Dos quinze pacientes que 
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completaram os seis meses de tratamento, 14 obtiveram remissão clínica 

completa da HAI, de acordo com os critérios do GIHAI. Embora tenha havido 

melhora, não houve remissão histológica em nenhum dos 14 casos em que a 

biópsia hepática foi realizada. 

Em estudo piloto, multicêntrico, envolvendo crianças com HAI83, 

a ciclosporina, em monoterapia, foi administrada durante seis meses, seguida 

por combinação de doses baixas de prednisona e azatioprina por um mês, 

sendo então a ciclosporina suspensa. Dos trinta pacientes tratados, 25 

normalizaram a alanina aminotransferase (ALT) em seis meses e todos em um 

ano de tratamento. O índice de crescimento mostrou tendência para melhora 

durante o tratamento e os efeitos colaterais da ciclosporina foram leves e 

desapareceram durante a retirada da medicação. Esses resultados justificam a 

utilização dessa medicação em ensaios clínicos ampliados. 

O tacrolimus é antibiótico macrolídeo obtido do fungo Streptomyces 

tsukubaensis. Apesar de não ser estruturalmente relacionado, o tacrolimus e a 

ciclosporina apresentam ações semelhantes em nível molecular e celular. 

Embora o mecanismo de ação seja semelhante, inibindo a transcrição dos 

genes da interleucina-2 e a ativação do linfócito T, o tacrolimus é, in vitro, cerca 

de 10 a 100 vezes mais potente que a ciclosporina. O tacrolimus é também 

uma droga tóxica e muitos dos seus efeitos colaterais são comuns a outras 

drogas imunossupressoras, particularmente à ciclosporina. Os principais são 

neurotoxicidade, nefrotoxicidade, diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

hiperpotassemia, cefaléia e alopécia.81 

Os dados disponíveis a respeito no uso do tacrolimus no tratamento da 

HAI ainda são preliminares, o estudo com maior casuística foi realizado por 
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Aqel et al.84 com 11 pacientes com HAI refratária (tratamento prévio com 

azatioprina e prednisona em 10), que foram submetidos a tratamento com 

tacrolimus 2mg/dia (nível sérico de 3ng/mL) por tempo médio de 25 meses. Houve 

redução significativa das aminotransferases (média de 68 para 32U/L na AST e de 

77 para 21U/L na ALT), do peso médio dos pacientes com possibilidade de 

suspensão do corticóide em 9/11 pacientes na fase de manutenção. A remissão 

clínica ocorreu em 91% dos casos ao final do seguimento. Foi realizada biópsia 

em sete dos 11 pacientes e em todos houve melhora da atividade 

necroinflamatória e em três houve melhora da fibrose. A medicação foi bem 

tolerada em 10 de 11 pacientes e o tratamento foi suspenso em um paciente de 

80 anos, com baixo índice de massa corporal, portador de fibrose avançada, que 

apresentou tremores, hipertensão e anasarca. O efeito colateral mais comum foi 

cefaléia (4/11) e não houve descrição de insuficiência renal. 

O micofenolato mofetil é uma pró-droga produzida pelo fungo 

Peniccilium sp. Seu metabólito ativo, o ácido micofenólico, é droga 

antiproliferativa que age na biossíntese das purinas, como um potente inibidor, 

não competitivo, da enzima inosina monofosfato desidrogenase, que regula 

etapa importante da síntese de purinas, a conversão do inosina monofosfato 

em xantosina monofosfato, levando à depleção de nucleotídeos de guanina e 

inibição da síntese de DNA. É potente inibidor da proliferação de linfócitos T e B 

in vitro. A maior vantagem da droga é a imunossupressão mais seletiva que a 

obtida com a azatioprina, com menor mielo e hepatotoxicidade. Os efeitos 

adversos mais comuns são gastrintestinais, ocorrendo em 25% dos casos, 

como diarréia, dor abdominal e vômitos. São relatados também anemia, 
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leucopenia, plaquetopenia e, recentemente, aumento do risco de infecção por 

citomegalovírus no transplante de fígado.81 

Há três estudos de maior representatividade na literatura sobre o uso da 

droga na HAI. Richardson et al.85 avaliaram sete pacientes com HAI-1 que 

eram intolerantes (três) ou refratários (quatro) ao tratamento com azatioprina e 

receberam micofenolato na dose de 2g/dia associado à prednisolona por tempo 

médio de 46 meses. Cinco dos sete pacientes (71,4%) apresentaram enzimas 

hepáticas normais após três meses de tratamento; a dose da prednisolona foi 

diminuída em média de 20 para 2mg/dia após nove meses; com melhora 

significativa da histologia. Apenas um paciente necessitou de ajuste da dose da 

medicação por leucopenia. 

Devlin et al.86 relataram cinco casos de pacientes intolerantes ou 

refratários ao uso de azatioprina, 6-mercaptopurina ou prednisona, que receberam 

micofenolato mofetil na dose de 500mg a 2g/dia. Todos apresentaram 

normalização bioquímica, um paciente apresentou remissão histológica após 

sete meses de tratamento. O uso do micofenolato permitiu redução da dose 

média do corticóide de 21,25 para 8,4mg/dia de prednisolona, um ano após 

início do tratamento. 

Entretanto, Czaja e Carpenter87 compararam oito pacientes que 

receberam micofenolato na dose de 500mg a 3g/dia (por intolerância ou 

refratariedade ao tratamento clássico) por tempo médio de 19±7 meses, com 

um grupo controle histórico composto por 17 doentes com falha de tratamento 

prévio, que foram submetidos a altas doses de corticóide. A taxa de resposta 

no grupo que usou micofenolato foi significativamente menor (62% X 100%), 

em maior período de tempo (19±7 X 6±1m). Nenhum dos pacientes com 
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micofenolato normalizou as enzimas hepáticas, contra 35% no grupo que usou 

corticóide em altas doses. Não houve melhora histológica e nem redução 

significativa da dose do corticóide no grupo com micofenolato. 

O ácido ursodesoxicólico (AUDC) é ácido biliar hidrofóbico, não 

hepatotóxico, normalmente presente em baixas concentrações no pool de sais 

biliares. Apresenta efeitos coleréticos, citoprotetores e imunomoduladores que 

poderiam ser úteis na HAI.88 Promove a proteção das membranas contra efeito 

detergente e estimula a excreção de ácidos biliares tóxicos. Atua na redução 

da expressão de HLA classe I e da produção de imunoglobulinas, inibição de 

Interleucina-2 e interleucina-4 e da produção de interferon gama. Diminui a 

ação da enzima óxido nítrico sintetase e reduz a produção de radicais livres de 

oxigênio, atenuando a resposta auto-imune. O AUDC apresenta papel nas 

doenças das vias biliares, por exemplo, na cirrose biliar primária onde promove 

redução do prurido, melhora da função/bioquímica hepática, embora ainda seja 

controverso se retarda a progressão da doença, se diminui a mortalidade ou 

diminui a evolução para transplante hepático.82,89,90, 

O AUDC foi utilizado como terapia primária na HAI leve em oito 

pacientes japoneses, na dose de 600mg/dia por dois anos, com melhora 

clínica, laboratorial e histológica (Nakamura et al. em 1998).89 Em 1999, Czaja 

et al.90 publicaram estudo com 37 pacientes norte-americanos com doença 

grave, em pacientes com recidiva ou falha de tratamento após uso de 

corticóide, em que foi utilizado AUDC por seis meses, com melhora bioquímica, 

mas sem melhora histológica. Atualmente, o uso de AUDC na HAI como 

tratamento primário ou adjuvante permanece indefinido e seu valor deve ser 

restrito para pacientes com doença leve e não complicada.15,78-80 
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1.5.2  Resposta ao tratamento 

 

As taxas de remissão induzidas pelo tratamento inicial em monoterapia 

ou em esquema terapêutico combinado são de 60 a 80% em dois anos. 

Alguns pacientes permanecerão em remissão após a suspensão das drogas, 

porém a maior parte, cerca de 80%, necessitará de terapia de manutenção em 

longo prazo. Os pacientes em fase cirrótica no momento do diagnóstico, 

raramente permanecerão em remissão após a suspensão dos medicamentos. 

Todavia, em relação à resposta ao tratamento, Czaja et al.91, em estudo com 

128 pacientes com HAI-1, não encontraram diferença na reposta ao tratamento 

e sobrevida entre os grupos com e sem cirrose hepática na biópsia inicial. 

O mesmo foi verificado por Gershwin et al.78 em estudo recente. A reativação 

geralmente ocorre no primeiro ano após a retirada das drogas, mas é possível 

ocorrer muitos anos depois. Nessa circunstância, deve-se reintroduzir o 

esquema imunossupressor como se fosse o tratamento inicial. 

Os fatores associados à reativação da enfermidade ainda estão mal 

definidos, porém as suspensões prematuras dos medicamentos, um curso 

protraído da doença antes do tratamento, o desenvolvimento de cirrose durante 

a terapia e a incapacidade da terapêutica atuar sobre os mecanismos 

patogênicos da doença parecem estar implicados. 

Dados recentes sugerem que resposta sustentada à terapia não 

somente cessa a progressão da doença como também pode reverter as 

alterações fibróticas existentes.78,92,93 

Classicamente a resposta terapêutica na HAI é avaliada pela redução da 

atividade da doença (avaliada pela dosagem periódica das aminotransferases e 
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bilirrubinas), melhora da função hepática (avaliada pela dosagem de albumina 

e tempo de protrombina), supressão da resposta imune (avaliada pela 

dosagem das gamaglobulinas/imunoglobulina G) e pela repetição da biópsia 

hepática. O nível sérico dos auto-anticorpos aparentemente não está 

relacionado com atividade da doença e não deve ser utilizado para 

monitorização.15,78-80 

Não estão bem estabelecidos na literatura: após quanto tempo de 

normalização bioquímica deve ser suspensa a medicação, se é necessário 

realizar a biópsia hepática e, sendo necessária, em quanto tempo deve ser 

realizada, embora esteja bem estabelecido que a melhora histológica ocorre 

três a seis meses após a normalização bioquímica.53-56 

Também não estão bem estabelecidos, em literatura, os critérios de 

recidiva. De acordo com os critérios da Associação Americana de Estudos para 

doenças do Fígado, considera-se recidiva o aumento de enzimas hepáticas 

acima de três vezes o normal e de acordo com os critérios do GIHAI, o 

aumento acima de duas vezes. 

Estudos recentes demonstraram que 50% dos pacientes com níveis de 

enzimas hepáticas menores que duas vezes o normal, ainda apresentam 

necrose em saca bocados moderada na biópsia, com 90% de risco de 

evolução para cirrose hepática (contra 40% naqueles com enzimas hepáticas 

normais) e que aumentos acima de três vezes normalmente cursam com 

hepatite de interface na biópsia.94,95 

Em relação ao tempo de tratamento, Gershwin et al. em recente revisão 

comentam sobre determinado estudo96 em que a probabilidade de remissão 
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sustentada sem tratamento foi maior em pacientes que receberam 

imunossupressão por tempo prolongado, com taxas de 67% após quatro anos 

de tratamento, 17% após dois anos e 10% com menos de dois anos de 

tratamento de manutenção. Krawitt29 recomenda tratamento de manutenção 

em longo prazo para a maioria dos pacientes e chega a sugerir a não 

suspensão em adultos e crianças com cirrose hepática na biópsia inicial, 

particularmente crianças com HAI-2. 

A rotina em nosso serviço é considerar remissão bioquímica como 

enzimas hepáticas normais, recidiva como aumentos de enzimas hepáticas 

maiores ou iguais a duas vezes o normal e sempre que possível, realizar 

biópsia hepática antes da suspensão do tratamento. Os pacientes iniciam 

tratamento e as medicações são mantidas até que completem 18 meses 

com bioquímica normal; período após o qual são submetidos à biópsia de 

controle para avaliação de remissão histológica (atividade periportal 0 ou 1 

de acordo com a classificação da Sociedade Brasileira de Anatomia 

Patológica).97 Caso estejam em remissão histológica, a medicação pode ser 

suspensa ou o paciente pode ser incluído em protocolos de estudo 

utilizando cloroquina.98 

O uso de cloroquina na manutenção da remissão foi avaliado em estudo 

piloto e a não recidiva da doença foi significantemente menor nos pacientes 

que a utilizaram em comparação com controle histórico (72,2% versus 23,5%, 

p= 0,031).98 
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1.6  Gestação na Hepatite auto-imune  

 

A HAI é doença que afeta mulheres em idade fértil e, por esse motivo, 

amenorréia e anovulação são comuns nas portadoras de cirrose estabelecida, 

sendo que, em estudos mais antigos, a gestação era relatada como ocorrência 

rara. Entretanto, sob imunossupressão adequada, a doença normalmente 

apresenta regressão de atividade, há melhora clínica e as gestações se 

tornaram mais comuns. Nessa situação, ainda não há respostas 

suficientemente claras na literatura médica a respeito da evolução das 

gestações, dos riscos associados para a mãe, da melhor opção de tratamento 

e estratégias de seguimento clínico.99,100,101 

Em outras doenças hepáticas, óbitos fetais são relativamente freqüentes 

e partos prematuros podem evoluir com perda fetal ou neonatal. Contudo, a 

incidência de malformações fetais não aparenta estar aumentada. O risco de 

hemorragia digestiva alta varicosa durante a manobra de Valsalva no intraparto 

é menos freqüente do que previamente relatado, fato explicado provavelmente 

pelo avanço das técnicas obstétricas e pela profilaxia primária com beta-

bloqueadores.99,101 

Particularmente na HAI, há poucos estudos sobre a evolução da doença 

na gestação ou sobre a evolução materno-fetal. Um dos estudos de maior 

expressão, publicado em 1979 com a participação de 30 gestações em 16 

pacientes com HAI, documenta uma alta incidência de complicações 

obstétricas, incluindo partos prematuros, pré-eclâmpsia, baixo peso fetal e alta 

freqüência de partos cesárea. Nesse estudo, a perda fetal foi de 23%, com três 
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abortos espontâneos e quatro interrupções eletivas de gestação por efeito 

adverso sobre a doença hepática. Entre as 23 gestações restantes, ainda 

houve dois óbitos fetais (9%), embora não tenha ocorrido mortalidade 

materna.59 Em outros estudos de literatura, a perda fetal chegou a 50%, mas 

nesses estudos foram incluídos pacientes com “hepatite crônica ativa” e 

provavelmente pacientes com outros diagnósticos, além de HAI. 99,101 

Estudos mais recentes documentam melhora da HAI durante a 

gestação, com ocorrência de recidivas puerperais. Schramm et al. relataram 22 

pacientes com HAI (18% com cirrose hepática), com 42 gestações, com idade 

média de 29 anos, em que a taxa de gestação com evolução para aborto, óbito 

neonatal e complicações de parto pré-termo foi de 26%, perda fetal foi de 24%, 

de aborto espontâneo foi de 17% e de partos pré-termo de 17%. Em relação à 

evolução da HAI, apesar da maioria das pacientes estar em remissão 

bioquímica na concepção, a recidiva na gestação ocorreu em 21% das 

pacientes e no período pós-parto (até 6 meses), chegou a 52%. Nesse estudo, 

houve associação entre a presença do anticorpo antiSLA/LP e anti-Ro/SSA e a 

má evolução gestacional, com odds ratio (OR) de 51 e 27 respectivamente. Em 

todos os casos de anti-SLA/LP, houve positividade também para o anti-

Ro/SSA. Já havia sido descrita anteriormente, a associação entre a 

positividade do anticorpo anti-Ro/SSA e má evolução na gestação por 

anomalias na condução cardíaca fetal.99 

Buchel et al.100 seguiram cinco pacientes com HAI e um com colangite 

esclerosante auto-imune em quatorze gestações e observaram que houve 

melhora significativa dos achados da HAI a partir do segundo trimestre da 
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gestação, permitindo diminuição da imunossupressão, com recidiva da 

atividade da doença no período pós-parto em 86% das gestações. Duas das 

seis pacientes apresentavam cirrose hepática; as seis pacientes estavam com 

enzimas hepáticas alteradas na fase pré-gestacional. Em relação à evolução 

gestacional, foram descritos dois partos pré-termo e duas cesáreas, uma por 

sofrimento fetal e outra por falha de indução de parto com 41 semanas de 

gestação. Não houve descrição de intercorrências maternas. 

Heneghan et al.101 acompanharam 35 gestações em 18 mulheres com 

HAI, sete delas com cirrose hepática, com idade média à concepção de 28 

anos. Na concepção, em seis gestações as pacientes estavam em uso de 

azatioprina, em nove azatioprina e prednisona, em sete prednisolona, em 

uma ciclosporina e em nove, as pacientes estavam sem medicação. Foram 

três abortos nas primeiras 14 semanas e a perda fetal após 20 semanas 

ocorreu em duas gestações (perda fetal de 14,3%). Em quatro casos houve 

recidiva da HAI na gestação e em quatro, no período puerperal (até três 

meses pós-parto). Nas 31 crianças nascidas vivas (uma gestação gemelar) 

apenas duas anormalidades foram identificadas: doença de Perthes e 

retardo mental e físico graves após parto prematuro com 28 semanas por 

descompensação da doença hepática materna e nenhuma das mães estava 

recebendo azatioprina. Houve dois óbitos maternos, um por trombose 

venosa profunda de membros inferiores complicando com tromboembolismo 

pulmonar na 25a semana de gestação em paciente cirrótica (doença 

hepática compensada) e outro óbito por hemorragia digestiva alta varicosa, 

seis meses após o parto. 
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Em relação ao tratamento da HAI na gestação, o uso da azatioprina, que 

atravessa a barreira placentária, ainda é controverso. Atualmente ela é 

classificada como categoria D pela Food and Drugs Administration, o que 

significa que há evidências de risco de efeitos colaterais em fetos humanos, 

mas os potenciais benefícios de seu uso autorizariam sua utilização durante a 

gestação.102 

Foram descritos efeitos teratogênicos em camundongos e coelhos, mas 

não em ratos; provavelmente por diferenças no metabolismo e na sensibilidade 

tecidual à droga ou combinação desses fatores. Os efeitos colaterais 

encontrados foram desenvolvimento de anormalidades esqueléticas, fissuras 

de palato, diminuição do tamanho do timo, hidropisia fetal, anemia e depressão 

hematopoiética fetal. Os dados sobre os efeitos teratogênicos encontrados em 

animais desencorajaram o uso da medicação na gestação, embora não sejam 

relatados danos permanentes em humanos. Em filhos de mães que usaram 

azatioprina e prednisona durante a gestação foram encontrados linfopenia, 

hipogamaglobulinemia e hipoplasia tímica, alterações reversíveis após o 

nascimento.78,99-101 

A experiência do uso de azatioprina em pacientes grávidas portadoras 

de doença inflamatória intestinal, artrite reumatóide, lúpus eritematoso 

sistêmico e nas receptoras de transplante evidenciou que o benefício no 

controle da doença de base é maior que o risco de efeito teratogênico. Na HAI, 

Schramm et al. encontraram que o uso de azatioprina pode estar associado a 

partos prematuros, mas o número de gestações avaliadas foi pequeno para 

permitir conclusões definitivas. Heneghan et al. encontraram poucas evidências 
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que a droga ou seus metabólitos sejam tóxicos na gestação, embora as 

crianças não tenham sido submetidas a avaliação hematológica ou imunológica. 

No pós-parto, a azatioprina, até o presente momento, está contra-

indicada para as pacientes que estão amamentando, já que 1,2% da 

azatioprina absorvida é excretada pelo leite materno; embora existam relatos 

recentes de uso da medicação em seis pacientes amamentando após 

transplante renal, sem evidências de efeitos colaterais na criança.78,99-101 

Como não existe definição da melhor opção terapêutica na gestação, a 

conduta na Disciplina de Gastroenterologia Clínica da FMUSP é de suspender 

a azatioprina durante a gestação, período em que o paciente recebe 

prednisona 20mg/dia em monoterapia. A azatioprina só é reintroduzida após 

suspensão do aleitamento. Caso a doença não seja bem controlada nesse 

esquema, associa-se um imunossupressor em geral após o primeiro trimestre. 

Nos casos de recidiva puerperal, a prednisona é aumentada para doses de até 

60mg/dia e, nos casos refratários, é discutido com a paciente os benefícios da 

suspensão precoce do aleitamento para reintrodução da azatioprina para 

melhor controle da doença de base. 

Vários fatores hormonais modulam as funções imunes humoral e celular, 

incluindo o pool de citocinas presente na gestação, o que induz uma situação 

de imunotolerância. Não é surpreendente a ocorrência de remissões durante os 

dois últimos trimestres da gestação, com recidivas após o parto. A despeito 

disso, é possível a boa evolução clínica materno-fetal com monitorização 

clínica e laboratorial adequada em centros especializados de tratamento.100 

 



Introdução 

 

37

1.7  HAI no Brasil 

 

No Brasil, há poucos estudos sobre a expressão clínica, laboratorial e 

genética da doença. Cançado & Porta16 publicaram, em 2000, estudo com 

227 pacientes com HAI seguidos por vários médicos da Disciplina de 

Gastroenterologia e do Departamento de Pediatria da FMUSP. Cento e setenta 

e sete eram portadores de HAI-1, 32 de HAI-2 e 18 pacientes apresentavam 

negatividade para os anticorpos SMA, ANA e anti-LKM1, que foram 

classificados como portadores de HAI sem marcador. Nesse estudo não foi 

realizada a pesquisa do anti-SLA/LP. O anticorpo mais freqüentemente 

encontrado foi o SMA. O segundo anticorpo mais freqüente foi o ANA, presente 

em 50% dos casos com SMA e marcador isolado em 12%. Os pacientes com 

HAI-2 eram mais jovens, com maior relação sexo feminino/sexo masculino 

(9,6 X 4,2:1), apresentaram maior freqüência de hepatite fulminante e menores 

níveis de gamaglobulinas em relação a HAI-1. Diferentemente de estudos 

europeus, o HLA mais freqüente na HAI-2 foi HLA DR7 e na HAI-1, DR13. 

Em estudo realizado por Baeres et al,103 com casuística multicêntrica 

(Japão, EUA, Alemanha e Brasil), com 132 pacientes do HC-FMUSP 

(85 pacientes acompanhados pela Disciplina de Gastroenterologia Clínica da 

FMUSP e o restante pelo serviço de Hepatologia do Instituto da Criança da 

FMUSP), foi encontrada positividade do anti-SLA/LP por ELISA em 

23  pacientes (17,4%). Dos 23, seis eram negativos para SMA e ANA, 

16 apresentavam positividade para SMA isolado ou em associação com o ANA 

e um para o ANA isoladamente. Nenhum paciente com HAI-2 apresentou esse 



Introdução 

 

38

anticorpo, o que ocorreu em seis de 18 pacientes (33,3%) que não 

apresentavam qualquer marcador sorológico. A presença do anti-SLA/LP foi 

mais freqüente em pacientes adultos com HAI-1 e em pacientes sem marcador 

sorológico para HAI. 

Não foi possível avaliar se os pacientes com anti-SLA/LP apresentaram 

evolução diferente na casuística brasileira, em razão dos poucos casos com 

anti-SLA/LP isolado. Ademais, em cerca de 50% dos pacientes com esse 

marcador, foi observado o HLA DR13, característico de pacientes brasileiros 

com quadro clínico mais grave quando comparados aos pacientes 

norte-americanos.77,103,104 

Em 2002, em estudo composto por 161 pacientes norte americanos 

(97,5% acima de 18 anos) e 115 pacientes brasileiros (32,2% acima de 18 

anos) com HAI-1, foi verificado que os pacientes brasileiros apresentavam 

idade mais precoce de apresentação da doença, menor freqüência de outras 

doenças auto-imunes, maiores níveis de aminotransferases e de gamaglobulinas, 

maior positividade do SMA e menor freqüência de ANA que os pacientes dos 

Estados Unidos da América. O HLA DR13 foi mais comumente encontrado nos 

brasileiros e HLA DR4 menos freqüentemente. A conclusão do estudo foi que a 

HAI-1 no Brasil apresenta achados diferentes dos norte-americanos, com 

diferente predisposição genética.25 

Existem poucos dados nacionais sobre incidência, prevalência e 

evolução de pacientes com HAI. Os estudos até hoje realizados no serviço 

sempre foram compostos por pacientes acompanhados por diferentes médicos, 

em diferentes serviços, com condutas pouco uniformes. 
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A motivação desse estudo foi avaliar os aspectos clínicos, as formas de 

apresentação da doença, a resposta terapêutica e evolução de pacientes 

adultos acompanhados no ambulatório de doenças auto-imunes e metabólicas 

do Serviço de Gastroenterologia do HC-FMUSP no período de 1986 a 2006. Os 

achados serão comparados aos encontrados na literatura mundial para avaliar 

as peculiaridades da doença em nosso país. 

 

 

1.8  Objetivos 

 

1.8.1  Objetivos gerais 

 

Caracterização dos pacientes com diagnóstico provável ou definitivo de HAI 

atendidos no ambulatório da Gastroenterologia Clínica no período de 1986 a 2006 

1.8.1.1  Aspectos epidemiológicos 

1.8.1.2  Características clínicas, laboratoriais e histológicas à apresentação 

1.8.1.3  Tratamento 

1.8.1.4  Evolução 

 

1.8.2  Objetivos específicos 

 

1.8.2.1  Comparar as características clínicas, laboratoriais e histológicas da 

HAI em homens e mulheres e avaliar diferenças quanto à resposta ao 

tratamento; 
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1.8.2.2  Determinar a porcentagem de pacientes que atingem remissão 

histológica e o esquema e a dose das medicações necessários para 

sua ocorrência; 

1.8.2.3  Determinar o tempo de evolução para ocorrência da primeira 

remissão histológica; 

1.8.2.4  Determinar a porcentagem de recidiva após a suspensão do 

tratamento e o tempo para sua ocorrência; 

1.8.2.5  Avaliar o efeito do uso do ácido ursodesoxicólico no tratamento da 

hepatite auto-imune; 

1.8.2.6  Evolução materno-fetal durante a gestação e no período pós-parto; 

1.8.2.7  Comparação entre os subgrupos de HAI; 

1.8.2.8  Ocorrência de carcinoma hepatocelular. 

 



 

 

2. MÉTODOS 
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O estudo é retrospectivo com casuística composta por 325 pacientes 

com diagnóstico provável ou definitivo de HAI (de acordo com os critérios do 

GIHAI – anexo I) acompanhados no ambulatório de doenças auto-imunes e 

metabólicas da Disciplina de Gastroenterologia Clínica do Hospital das Clínicas 

da FMUSP no período de 1986 a 2007. 

 

 

2.1  Critérios de exclusão 

 

2.1.1  Evidências de infecção crônica ativa pelo vírus da hepatite B, 

demonstradas pela positividade do AgHBs/AgHBe e/ou HBV-DNA (foram 

incluídos pacientes com sinais de contato prévio com o vírus, 

evidenciados pela positividade do anti-HBc total, anti-HBe e anti-HBs); 

2.1.2  Positividade do RNA do vírus da hepatite C (foram incluídos pacientes 

com sorologia positiva, anti-VHC positivo, que apresentassem PCR 

qualitativo negativo). 

2.1.3  Ingestão alcoólica superior a 60g/dia; 

2.1.2  Uso de medicamentos hepatotóxicos associados ao diagnóstico da 

doença – nitrofurantoína, alfametildopa, atorvastatina e propiltiuracil, 

drogas essas, que podem mimetizar HAI; 
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2.1.3  Diagnóstico de doenças metabólicas associadas, a se comentar 

esteatohepatite não alcoólica; 

2.1.4  Sobreposição com cirrose biliar primária ou colangite esclerosante 

primária - Embora não tenha sido realizado de rotina o estudo 

radiológico das vias biliares, foram excluídos os pacientes com HAI e 

suspeita de formas híbridas com colangite esclerosante primária e 

cirrose biliar primária, seja pelos exames de imagem seja pelas 

biópsias hepáticas de controle para avaliação de remissão histológica, 

já que nesses casos, poderia haver interferência nos resultados dos 

exames laboratoriais, nos achados histológicos de HAI e na evolução 

da doença. 

2.1.5 Seguimento clínico fora da disciplina de Gastroenterologia Clínica da 

FMUSP; 

2.1.6 Ausência de informações clínicas/laboratoriais necessárias para inclusão 

na casuística. 

 

 

2.2  Aspectos revisados nos prontuários médicos 

 

A revisão dos prontuários foi realizada de acordo com formulário 

(anexo  2), contendo dados clínicos, epidemiológicos, laboratoriais e 

anatomopatológicos dos pacientes, conforme discriminado abaixo. 
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2.2.1  Aspectos epidemiológicos e demográficos 

2.2.1.1  Sexo 

2.2.1.2  Etnia – amarela, branca, parda ou negra, de acordo com descrição da 

consulta inicial ou, quando indisponível, de acordo com a classificação 

realizada durante o cadastro médico do paciente no hospital. 

2.2.1.3  Naturalidade – de acordo com o estado de origem 

2.2.1.4  Idade na apresentação clínica - Para esse cálculo foi utilizada a data 

da primeira manifestação relacionada à doença hepática, ainda que 

sem o diagnóstico etiológico. Nos casos de icterícia recorrente, foi 

considerada a data da primeira ocorrência. 

2.2.1.5  Idade do início do tratamento 

2.2.1.6  Antecedentes pessoais de doenças auto-imunes – foram 

consideradas tanto as presentes no momento do diagnóstico, quanto 

aquelas diagnosticadas durante a evolução da doença. No caso de 

doença tireoideana, foram incluídos apenas os pacientes que 

apresentaram positividade para os anticorpos antitireoglobulina, 

antitireoperoxidase ou anti-TRAB. 

2.2.1.7  Antecedentes familiares de doenças auto-imunes – esses dados 

foram obtidos a partir de descrições em prontuários mediante 

informações fornecidas pelos pacientes, sem confirmação diagnóstica 

por documentação de exames laboratoriais. 
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2.2.2  Forma de apresentação da doença 

Didaticamente, a forma da apresentação da doença foi caracterizada 

da seguinte forma: 

2.2.2.1  Hepatite aguda - foram incluídos nessa categoria os pacientes cujo 

diagnóstico foi realizado após episódios único ou recorrente de 

icterícia, colúria e acolia fecal; 

2.2.2.2  Doença hepática crônica - quando a manifestação inicial da doença 

foi ascite, anasarca, hidrotórax, hemorragia digestiva alta, 

amenorréia, alterações hematológicas secundárias a 

hiperesplenismo ou manifestações hemorrágicas como epistaxe, 

hematomas, gengivorragia; 

2.2.2.3  Sintomas inespecíficos - quando o diagnóstico foi realizado durante a 

investigação de sintomatologia não relacionada à doença hepática, 

como por exemplo, sintomas dispépticos, dor abdominal, astenia, 

anorexia, perda de peso, fraqueza, pirose e boca amarga; 

2.2.2.4  Aumento assintomático de enzimas hepáticas - detectado durante 

realização de exames de rotina; 

2.2.2.5  Aumento assintomático de enzimas hepáticas - descoberto durante 

seguimento clínico e laboratorial de doenças extra-hepáticas. 

2.2.2.6  Hepatite fulminante - foram incluídos nessa categoria os pacientes 

cuja apresentação inicial foi icterícia associada a encefalopatia 

hepática sem evidências clínicas ou laboratoriais prévias de 

hepatopatia. 
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2.2.3  Exames ao diagnóstico 

 

Os exames avaliados foram aspartato aminotransferase (AST), alanina 

aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina (FALC), gamaglutamil 

transpeptidase (GGT), albumina, atividade de protrombina, RNI, 

gamaglobulinas, bilirrubinas total, direta e indireta, hemograma completo, auto-

anticorpos hepáticos, anticorpo antiendomísio, sorologias para hepatites B e C, 

dosagem de imunoglobulinas G, A e M, exame ultrassonográfico abdominal, 

exame endoscópico digestivo alto, avaliação histológica hepática inicial, 

durante avaliação das remissões bioquímicas e, quando disponível, avaliações 

do explante e pós-transplante hepático. 

Para os exames laboratoriais, foram adotados os maiores valores 

encontrados no pré-tratamento disponíveis no prontuário médico ou no sistema 

informatizado do laboratório central (hclab). 

 

2.2.4  Cálculo do escore no pré e pós-tratamento para o diagnóstico de HAI, 

de acordo com os critérios do GIHAI 

 

O cálculo foi realizado conforme preconizado no anexo 1. Nos casos de 

hepatite fulminante, não foi calculado o escore após o tratamento nos que foram 

transplantados, pela impossibilidade de avaliação da resposta ao tratamento ou de 

recidiva, já que em nosso serviço, não é feita biópsia protocolar depois do 

transplante, isto é, biópsia com exames normais com tempo definido. 
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2.2.5  Classificação da HAI de acordo com o padrão de positividade dos auto-

anticorpos 

 

2.2.5.1  Tipo 1 – ANA ou SMA isolados ou em associação 

2.2.5.2  Tipo 2 – Anti-LKM1 ou anti-LC1 isolados ou em associação 

2.2.5.3  HAI sem marcador – ausência dos anticorpos rotineiramente 

pesquisados na prática clínica (ANA, SMA, anti-LKM1, anti-LC1). 

Quando disponível foi realizada a pesquisa do anticorpo anti-SLA/LP 

para classificação do paciente no subgrupo sem marcador 

2.2.5.4  HAI-AMA – AMA isolado ou em associação com outros anticorpos 

 

Em relação aos tipos da HAI, optamos por classificá-la em 4 

subgrupos. As formas clássicas correspondem às HAI-1 e HAI-2. No 

subgrupo 3, foram incluídos os pacientes sem os marcadores sorológicos de 

HAI ou aqueles com positividade isolada do anti-SLA/LP. Optamos por 

incluir a positividade isolada do anti-SLA/LP nesse subgrupo, porque 

acreditamos que muitos dos pacientes classificados como sem marcador 

possam ser, na realidade, portadores de anti-SLA/LP isolado, uma vez que 

em estudo prévio com casuística do HC-FMUSP, o anti-SLA/LP esteve 

presente em 32% dos casos de HAI sem marcador.6 Em nossa casuística, o 

anti-SLA/LP só pôde ser pesquisado em 22,8% dos casos e em apenas 

25,6% dos casos de HAI sem marcador. Quando o anti-SLA/LP foi 

encontrado em associação com ANA ou SMA os pacientes foram 

classificados como HAI-1, visto que estudos prévios sugerem que esse 

anticorpo não define subtipo diferente de HAI.30,48,51,52 
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No subgrupo 4, optamos por incluir os pacientes com positividade do 

AMA, seja isoladamente seja em associação com ANA e/ou SMA, 

considerando que esses pacientes sejam portadores de forma variante da 

HAI, que perdem pontuação durante o cálculo do escore diagnóstico do GIHAI 

e, portanto, não poderiam ser agrupados em nenhum dos subgrupos 

previamente citados. 

 

2.2.6  Tipo, dosagem dos medicamentos e duração do tratamento 

Foram avaliados: 

2.2.6.1  tipo de medicação na indução de remissão 

2.2.6.2  tipo de medicação e dose na manutenção 

2.2.6.3  tipo de medicação e dose na recidiva 

2.2.6.4  uso de ácido ursodesoxicólico 

 

2.2.7  Efeitos colaterais do tratamento 

Foram avaliados os efeitos colaterais descritos no prontuário médico, 

verificando-se a necessidade ou não de suspensão da medicação. 

 

2.2.8  Porcentagens de remissão bioquímica, histológica e recidiva 

 

2.2.9  Evolução para transplante 

 

2.2.10  Mortalidade geral e por doença hepática 
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2.2.11  Tempo de seguimento 

 

O tempo de seguimento do paciente no serviço foi calculado em número 

de dias, pela subtração das datas da última consulta e do caso novo no 

ambulatório de doenças auto-imunes e metabólicas do fígado. Nos casos de 

perda de seguimento, as informações disponíveis a respeito da evolução 

clínica do paciente, ainda que fora do serviço, foram consideradas. Nos 

pacientes encaminhados do Instituto da Criança do HC-FMUSP após atingirem 

a idade adulta, aos 20 anos, considerou-se para o cálculo, a data do caso novo 

no Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

 

2.2.12  Tempo decorrido para primeira remissão histológica em dias – tempo 

decorrido entre o início de tratamento e a primeira biópsia hepática de 

controle em remissão. 

 

 

2.3  Detecção dos auto-anticorpos na investigação 

diagnóstica inicial 

 

A identificação dos auto-anticorpos hepáticos foi realizada durante a 

investigação diagnóstica inicial dos pacientes em cortes de fígado, rim e 

estômago de roedores. Foram pesquisados os anticorpos SMA (padrões V, G, 

T e estômago), anti-LKM1, AMA, anti-LC1 e ANA por IFI. O ANA foi pesquisado 

pelo setor de Imunologia do Laboratório Central do Hospital das Clínicas da 
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FMUSP ou pelo Serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

A pesquisa do AMF foi realizada em todos os pacientes que tinham 

disponibilidade alíquota em estoque a -20ºC. 

Para os anticorpos SMA, anti-LKM1, AMA, anti-LC1 e AMF, as amostras, 

armazenadas a –20oC, foram provenientes da rotina de pesquisa de auto-

anticorpos hepáticos do Laboratório de Provas Funcionais do Aparelho 

Digestivo do Hospital das Clínicas da FMUSP. Foi obtido consentimento por 

escrito após esclarecimento dos pacientes para a estocagem dos soros e DNA 

desde o ingresso do paciente no hospital e para pesquisas realizadas 

anteriormente, concernentes ao tema. 

O fígado, estômago e rins de rata foram retirados e cortados em 

pequenos fragmentos e congelados em nitrogênio líquido. Para o 

processamento, o material foi revestido em tissue teck e, a seguir, submetido a 

cortes de 2-4μm de espessura em criostato, à temperatura de –20oC. Os cortes 

foram colocados em lâminas, conservadas em papel alumínio e mantidas à 

–20oC até o momento do uso. 

Para rastreamento, os soros foram diluídos em PBS-tween 20 nas 

diluições de 1:40 e 1:80 e, quando positivos, titulados até 1:320. Foram aplicados 

100 μL das diluições do soro por corte de tecido e incubados em câmara úmida 

a 37oC por 30 minutos. Após ser retirado o excesso de soro, as lâminas foram 

lavadas em PBS por 5 minutos, por duas vezes, e incubadas a 37oC por 30 

minutos, com conjugado antiimunoglobulina humana total marcado com 

fluoresceína, em diluição feita em PBS, em títulos definidos em testes prévios 
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para cada lote do conjugado. Após a incubação, foram feitas duas lavagens 

com PBS por 5 minutos cada. Os cortes foram montados com glicerina 

tamponada e lamínula. A leitura para definição da positividade e titulação dos 

auto-anticorpos foi feita em microscópio de fluorescência Zeiss Axiophot ou 

Olympus com aumento de 100x. O padrão do SMA-T foi definido com o 

aumento de 400x. 

Foram considerados positivos os soros com titulação maior ou igual a 

1:40 dos anticorpos AMA, SMA, anti-LKM1 e anti-LC1. 

Para a pesquisa do AMF, as amostras de soros utilizadas foram 

previamente submetidas à inativação pelo calor a 56°C por 30 minutos64 ou 

diluídas em solução quelante de cálcio (PBS/EDTA a 0,034M)65, com o objetivo 

de impedir a despolimerização da actina do substrato por fator 

despolimerizante da actina, presente no soro, termolábil e dependente de 

cálcio. Para triagem inicial, os soros foram diluídos em PBS, quando 

previamente inativados pelo calor, ou em PBS/EDTA, nas diluições de 1/10 e 

1/40. Foram aplicados 30 μL das diluições do soro em cada espaço circular das 

lâminas com fibroblastos, que foram então incubadas em câmara úmida a 37°C 

por 30 minutos. Após ser retirado o excesso de soro, as lâminas foram lavadas 

duas vezes em PBS, por cinco minutos cada e a seguir, incubadas por mais 30 

minutos a 37°C com o anticorpo secundário, IgG de carneiro contra a 

imunoglobulina humana marcada com isotiocianato de fluoresceína, diluída em 

PBS de acordo com titulações prévias do conjugado. Após mais duas lavagens 

em PBS, as lâminas foram montadas conforme já descrito e lidas em 

fotomicroscópio de epiiluminação. 
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O AMF foi considerado positivo quando se identificou a presença de 

fibras dispostas em sentido retilíneo (stress fibers) no citoplasma das células, 

em títulos acima de 1/10. 

Os pacientes em que foi pesquisado o anticorpo antiSLA/LP participaram 

de estudo multicêntrico publicado em 2002, em que o antiSLA/LP foi 

pesquisado por immunoblotting com antígeno expresso em célula procariota 

em 132 pacientes adultos e pediátricos do Hospital das Clínicas da 

Universidade de São Paulo e do Instituto da Criança da FMUSP.69 

 

 

2.4  Avaliação da resposta ao tratamento 

 

Em relação ao tratamento, seguiu-se o protocolo de condutas no serviço, 

em que a indução da remissão é realizada com azatioprina e prednisona, caso 

o paciente não apresente contra-indicações ao uso dessas drogas. 

Esse protocolo inclui doses conforme discriminação abaixo: 

AZA+PD 50/30 durante o primeiro mês ⇒ 50/20 durante um mês ⇒ 50/15 

durante um mês ⇒ individualização do tratamento para ajuste da medicação à 

dose manutenção, de acordo com as necessidades do paciente. 

Em casos de efeitos colaterais ao tratamento ou ausência de resposta 

ao tratamento inicial, foram utilizadas outras opções de tratamento, entre elas, 

ciclosporina micofenolato mofetil e tacrolimus (nunca em monoterapia). 

Desde 2005, alguns pacientes vêm participando de protocolo em que é 

utilizada cloroquina 250mg associada à prednisona 30mg/dia para indução de 



Métodos 

 

53

remissão. O ajuste da prednisona é realizado conforme o esquema descrito 

anteriormente. Caso haja alteração de enzimas hepáticas com a diminuição do 

corticóide, é associada azatioprina ao tratamento e o paciente é mantido em 

terapia tripla. Em todos os usuários de cloroquina é realizado exame 

oftalmológico semestral para avaliação de retinopatia. 

Após um ano de tratamento imunossupressor, em geral, nos casos de 

aumento de GGT maior ou igual a cinco vezes o limite superior da normalidade, 

com manutenção de aumentos discretos de aminotransferases (< 2 vezes o limite 

superior da normalidade), foi associado ácido ursodesoxicólico ao tratamento, na 

dose de 600 a 900mg/dia. Não foi considerada obrigatória a realização de biópsia 

hepática ou de colangiografia retrógrada endoscópica antes da introdução desse 

medicamento para descartar lesão biliar, visto que os pacientes não 

apresentavam dados clínicos sugestivos de colestase e, na maioria das vezes, 

apresentavam biópsia no pré-tratamento sem evidências de lesão ductal. 

Após normalização das enzimas hepáticas por 18 meses consecutivos 

(remissão bioquímica), foi realizada biópsia hepática para definição de 

remissão histológica, considerada positiva quando a atividade periportal 

estivesse ausente ou mínima (0 ou 1, de acordo com os critérios da Sociedade 

Brasileira de Anatomia Patológica - anexo 3). Nos casos de remissão 

histológica, a azatioprina/ciclosporina foi suspensa imediatamente e a 

prednisona foi reduzida progressivamente, 2,5mg por semana, até a 

suspensão. Após a suspensão do tratamento foram realizadas consultas 

mensais nos primeiros seis meses e a cada dois meses até completar um ano, 

para detecção precoce de recidiva. Desde o ano de 2000, alguns pacientes 

foram incluídos em protocolos de estudo com uso de cloroquina após remissão 
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histológica. Nesses casos, a cloroquina foi utilizada em associação à 

medicação que induziu a remissão no primeiro mês e a partir do segundo mês, 

a azatioprina/ciclosporina foi suspensa imediatamente e o corticóide foi 

reduzido progressivamente na dose de 2,5mg por semana até a suspensão, 

permanecendo o paciente em monoterapia com cloroquina, conforme já 

publicado por Mucenic et al. em 2005.98 

Para avaliação da resposta ao tratamento foram adotados os conceitos 

propostos pelo GIHAI38,42 conforme descritos abaixo. 

 

2.4.1  Resposta completa ao tratamento 

-  Melhora acentuada dos sintomas e normalização das enzimas hepáticas ao 

longo do tratamento (e não dentro de um ano como preconizado pelo 

GIHAI), com persistência da resposta por ao menos seis meses na vigência 

de tratamento de manutenção e/ou biópsia hepática com atividade mínima.  

OU 

-  Regressão dos sintomas com melhora de no mínimo 50% dos exames 

hepáticos durante o primeiro mês de tratamento e níveis de 

aminotransferases menores que duas vezes o limite superior da normalidade 

e/ou biópsia hepática com atividade mínima. 

 

2.4.2  Reposta parcial ao tratamento 

-  Melhora dos sintomas e de pelo menos 50% de todos os exames hepáticos 

durante os dois primeiros meses de tratamento e continuação da redução 

dos níveis de aminotransferases, mas com níveis ainda anormais ao fim do 

primeiro ano. 
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OU 

-  Regressão dos sintomas e retorno à normalidade de todos exames 

hepáticos dentro de seis meses e atividade inflamatória persistente na 

biópsia hepática. 

 

2.4.3  Ausência de resposta 

-  Exames hepáticos ainda maiores que 50% dos valores iniciais após um mês 

de tratamento, a despeito da melhora clínica e biópsia hepática sem 

regressão significativa da atividade inflamatória após seis meses de 

tratamento, independentemente da evolução bioquímica. 

OU 

-  Melhora dos exames hepáticos maior do que 50% nos dois primeiros meses, 

mas sem normalização ou melhora ao fim do primeiro ano de tratamento, a 

despeito da elevação da dose do corticóide ou da melhora sintomas. 

 

2.4.4  Falha terapêutica 

Deterioração clínica do paciente, mesmo com melhora de alguns 

parâmetros de atividade inflamatória da doença. 

 

2.4.5  Recidiva 

-  Aumento maior do que duas vezes os valores acima da normalidade das 

aminotransferases e/ou retorno da atividade inflamatória após resposta 

completa anterior. 

OU 
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-  Retorno dos sintomas com necessidade de aumento ou reintrodução da 

medicação e aumento de enzimas hepáticas após resposta completa. 

 

 Para a análise de remissão histológica e dos fatores correlacionados à 

sua ocorrência, foi considerado apenas o primeiro episódio de remissão 

histológica de cada paciente.  

 

 

2.5  Avaliação da HAI na gestação 

 

Para a avaliação da HAI na gestação, foram avaliadas as idades ao 

início da HAI, e a ocorrência da gestação, tipo de HAI, freqüência de 

cirrose hepática e porcentagem de doenças auto-imunes extra-hepáticas 

concomitantes. 

Foram relatadas as imunossupressões utilizadas antes da concepção e 

durante a gestação. A rotina no serviço, quando a gestação é programada, é 

suspender a azatioprina e instituir o tratamento com prednisona em monoterapia 

20mg/dia antes da concepção. Nos casos não planejados, essa troca é realizada 

assim que possível, habitualmente ainda no primeiro trimestre da gestação. 

A prednisona é mantida durante a gestação e aleitamento materno e o retorno 

para a medicação inicial é feito após o término do aleitamento. 

Por fim, foi realizada a avaliação das evoluções materna e fetal. 

Em relação à evolução fetal, foram avaliadas as taxas de aborto espontâneo, 

prematuridade, óbito fetal, malformação congênita e mortalidade perinatal. 
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Aborto espontâneo foi definido como perda fetal antes de 20 semanas ou com 

peso < 500g. Parto prematuro foi definido como aquele ocorrido antes de 

36 semanas de gestação. 

Em relação à evolução materna, foram avaliadas complicações 

relacionadas à gestação (incluindo o período puerperal) e a atividade da 

doença. A atividade da doença foi classificada como aumento de enzimas 

hepáticas (AST e ALT) menor ou maior que duas vezes o normal; quando 

maior que duas vezes, caracterizada como recidiva de HAI. 

Os dados sobre a evolução materno-fetal foram obtidos a partir das 

descrições em prontuários, relatadas pelas próprias pacientes após cada 

gestação.  

 

 

2.6  Avaliação estatística 

 

As variáveis categóricas avaliadas foram: 

-  sexo 

-  cor 

-  naturalidade 

-  antecedente pessoal e familiar de doenças auto-imunes 

-  tipo de antecedente pessoal e familiar de doenças auto-imunes 

-  forma de apresentação da doença 

-  sorologias virais (hepatites B e C) 

-  escore diagnóstico de HAI 



Métodos 

 

58

-  tipo de HAI – subgrupo 1 (HAI-1), subgrupo 2 (HAI-2), subgrupo 3 (pacientes 

com anti-SLA/LP isoladamente e pacientes sem marcadores sorológicos) e 

subgrupo 4 (as formas com AMA isoladamente ou em associação com 

outros marcadores) 

-  grau de fibrose da biópsia inicial 

-  marcadores etiológicos na biópsia inicial 

-  tratamento inicial 

-  tratamento de manutenção 

-  uso de ácido ursodesoxicólico 

-  ocorrência de efeitos colaterais do tratamento 

-  tipo de efeito colateral do tratamento 

-  remissão bioquímica 

-  remissão histológica 

-  recidiva 

-  mortalidade 

-  realização de transplante hepático 

-  gestação e ocorrência de recidiva após o parto 

 

As variáveis contínuas avaliadas foram: 

-  idade de início dos sintomas em anos 

-  idade ao início do tratamento em anos 

-  tempo de seguimento em dias 

-  tempo para ocorrência da primeira remissão histológica em dias 

-  Níveis de AST, ALT, FALC, GGT em valor absoluto (UI/L) 
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-  AST, ALT, FALC e GGT em número de vezes o limite superior da 

normalidade, de acordo com o valor de referência do exame; valor este 

dependente da data e do laboratório em que o exame foi realizado. 

-  albumina – valor absoluto em g/dL 

-  gamaglobulina em valor absoluto em g/dL 

-  gamaglobulinas em número de vezes o limite superior da normalidade 

-  atividade de protrombina e RNI 

-  bilirrubinas totais e frações 

-  doses do tratamento inicial e de manutenção 

 

Para a análise univariada, as variáveis categóricas foram comparadas 

pelo teste de χ2 ou teste exato de Fisher quando indicado. Para a comparação 

das variáveis contínuas entre duas amostras foi utilizado o teste de Mann-

Whitney. Para a comparação entre mais de duas amostras foi realizado 

primeiramente o teste de Kruskal-Wallis e quando o p foi significante, foram 

realizadas comparações múltiplas não paramétricas para avaliação das 

diferenças intergrupos105. Foi considerado significante o valor de p≤0,05. 

Para avaliação de remissão histológica e sobrevida, foi realizada 

análise univariada. As variáveis com p ≤ 0,2 foram selecionadas para 

análise multivariada por regressão logística tipo backward, sendo 

consideradas significantes aquelas com p≤0,05. Para a análise de remissão 

histológica, foi considerado apenas o primeiro episódio de remissão de cada 

paciente. Toda análise estatística foi realizada com auxílio do programa 

SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL). 



 

 

3. RESULTADOS 
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Foram atendidos 329 pacientes com HAI no ambulatório de doenças 

auto-imunes e metabólicas do fígado, no período de 1986 a 2006. Alguns desses 

doentes vieram encaminhados do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas 

da FMUSP, após completarem 20 anos de idade (N=25). Foram excluídos 

61 doentes resultando em 268 pacientes a casuística final desse estudo. 

A principal causa de exclusão foi insuficiência de dados, seja por perda do 

prontuário médico ou dos exames iniciais, seja por falta de anotações no prontuário 

médico ou seguimento irregular, correspondendo a 26,2% das exclusões (N=16). 

A segunda causa mais freqüente foi decorrente de casos em que o paciente teve o 

diagnóstico de HAI no ambulatório, mas passou a ser acompanhado por outro 

médico ou em outro hospital e não foi submetido às condutas preconizadas pelo 

serviço, correspondendo a 23% das exclusões (N=14). 

Foram desconsiderados os pacientes que apresentaram hepatite 

aguda por biópsia hepática, responsiva a corticóide; alguns deles 

apresentavam associação com medicações como nitrofurantoína, alfametildopa 

e propiltiouracil, dificultando o diagnóstico de HAI (N=12, 19,7%). 

A ocorrência de formas híbridas com cirrose biliar primária e colangite 

esclerosante primária foi responsável pela exclusão de 16,4% (N=10). 

Foram ainda descartados pacientes em que houve dúvidas no diagnóstico de 

HAI durante a evolução clínica após o tratamento (N=7, 11,5%); casos que 
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apresentavam diagnóstico inicial de provável HAI e não tiveram recidiva após 

suspensão do tratamento, não foram biopsiados antes do tratamento e as 

biópsias após o tratamento evidenciaram esteatose hepática/esteatohepatite ou 

marcadores etiológicos de outras doenças hepáticas. 

O último grupo excluído correspondeu àquele que apresentava 

associação com hepatite crônica pelo vírus C, correspondendo a dois 

pacientes (3,2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tempo de seguimento (Média ± DP) = 2278 ± 1598 dias (aproximadamente 6,2 anos) 
Tempo mínimo = 8 dias / Tempo máximo =10019 dias 

 

 

Figura 1 - Seleção da casuística dos pacientes com hepatite auto-imune 

 

AMBULATÓRIO DE DOENÇAS 
AUTO-IMUNES E METABÓLICAS 

1986 – 2007 
 

N= 329 

 
CASUÍSTICA FINAL 

N= 268 

EXCLUSÕES ⇒ N= 61 
Insuficiência de dados = 16 

Ausência de condutas médicas do serviço = 14 
Hepatite aguda responsiva a corticóide com 

diagnóstico duvidoso de HAI = 12 
Formas híbridas (HAI+CBP / HAI+CEP) = 10 

Dúvidas no diagnóstico de HAI = 7 
Associação com VHC = 2 
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3.1  Avaliação geral da casuística 

 

A casuística foi composta por 268 pacientes com diagnóstico provável 

ou definitivo de HAI de acordo com os critérios do GIHAI. Em relação à 

distribuição de acordo com o sexo, os dados estão demonstrados na Tabela 1. 

 

Tabela 1 -  Distribuição dos pacientes com hepatite auto-imune conforme o 

sexo 

SEXO N (%) 

Feminino 228 (85,1) 

Masculino 40 (14,9) 

TOTAL 268 (100) 

 

 

Em relação à etnia, 175 dos pacientes avaliados eram da cor branca 

(65,3%), 62 pardos (23,1%), 26 negros (9,7%), cinco amarelos (1,9%). 

Em relação à naturalidade, 180 pacientes eram da região Sudeste (67,2%), 56 

da região Nordeste (20,8%), 11 da Centro-Oeste (4,1%), nove da Norte (3,3%), 

cinco da Sul (1,9%) e dois pacientes (0,8%) eram naturais de outros países 

(Japão e Portugal). Em cinco casos a informação estava indisponível (1,9%). 

Quarenta e dois pacientes (15,7%) apresentaram parentes de primeiro 

grau com doenças auto-imunes. Esse número aumentou para 19,4% (N=52) 

quando foram considerados os parentes de segundo grau, conforme 

discriminado na Tabela 2. Quatro pacientes eram adotados, com indisponibilidade 

desse tipo de informação. 



Resultados 

 

64

Tabela 2 -  Doença auto-imune em familiares de portadores de hepatite auto-

imune 

TIPO DE DOENÇA AUTO-IMUNE N (%)1 

Doenças tireoideanas 32 (55,2) 

Vitiligo 7 (12) 

Lúpus eritematoso sistêmico 7 (12) 

Artrite Reumatóide 4 (6,9) 

Outros 2 8 (13,9) 

TOTAL 58 (100) 

1-  Porcentagem calculada em relação ao número total de doenças auto-imunes apresentadas 
pelos familiares 

2-  Na categoria outros, estão incluídas anemia hemolítica auto-imune, CBP, Fenômeno e 
Raynaud, esclerose múltipla, miastenia gravis e psoríase. 

 

A associação com doenças auto-imunes extra-hepáticas ocorreu em 

28,4% dos pacientes conforme discriminado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Tipo de doença auto-imune extra-hepática nos portadores de 

hepatite auto-imune 

TIPO DE DAÍ N (%) 

Doenças tireoideanas 41 (44,1) 

Artrite reumatóide 7 (7,5) 

Vitiligo 6 (6,4) 

Anemia hemolítica auto-imune 5 (5,4) 

Lúpus eritematoso sistêmico 5 (5,4) 

Síndrome do anticorpo antifosfolípide 4 (4,3) 

Fenômeno de Raynaud 3 (3,2) 

Retocolite ulcerativa 3 (3,2) 

Psoríase 2 (2,2) 

Doença celíaca 2 (2,2) 

Outras 15 (16,1) 

TOTAL 93 (100) 
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A forma de apresentação da doença está descrita na Tabela 4 e as 

idades ao início dos sintomas e ao início do tratamento estão descritas na 

Tabela 5. 

 

Tabela 4 -  Forma de apresentação clínica da doença em pacientes com 

hepatite auto-imune 

FORMA DE APRESENTAÇÃO N (%) 

Hepatite aguda 150 (56) 

Hepatopatia crônica 67 (25) 

Aumento assintomático de enzimas hepáticas - 
doença extra-hepática associada 

21 (7,8) 

Sintomas inespecíficos 15 (5,6) 

Hepatite fulminante 9 (3,4) 

Aumento assintomático de enzimas hepáticas em 
exames de rotina - indivíduos assintomáticos 

6 (2,2) 

TOTAL 268 (100) 

 

 

Tabela 5 -  Idades à apresentação e ao início do tratamento dos pacientes com 

hepatite auto-imune 

 MÉDIA ± DP 
(MEDIANA) 

Mínimo-Máximo 

Idade na apresentação (anos) 29,1 ± 17,1 (24,38) 1,6 – 79,1 

Idade de início do tratamento (anos) 30,3 ± 17,1 (24,22) 3,4 – 79,8 
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Os exames laboratoriais iniciais, em valor absoluto, estão demonstrados 

na Tabela 6. 

 

Tabela 6 -  Exames laboratoriais (em valor absoluto) iniciais nos pacientes com 

hepatite auto-imune 

EXAME LABORATORIAL MÉDIA ± DP VALOR 
MÍNIMO 

VALOR 
MÁXIMO 

AST (U/L) 648 ± 542,3 23 3350 

ALT (UI/L) 572,7 ± 532,6 16 3377 

Fosfatase alcalina (UI/L) 350 ± 327,8 43 1949 

Gama glutamil transpeptidase (UI/L) 162,4 ± 144 9 843 

Albumina (g/dL) 3,14 ± 0,7 1,3 5 

Atividade protrombina (%) 54,4 ± 20,6 1 101 

RNI 1,78 ± 1,01 0,9 12 

Bilirrubina total (mg/dL) 8,28 ± 8,85 0,3 43,8 

Gamaglobulinas (g/dL) 3,45 ± 1,44 1,11 12,9 

Imunoglobulina G 1 3477,8 · 2061,3 895 15350 

1- Valor de referência – até 1538. 

RNI – Relação Normalizada Internacional 
 

 

Quatro pacientes eram portadoras de deficiência de imunoglobulina A 

(1,5%), todos do sexo feminino (duas HAI-1, uma HAI-2 e uma HAI sem 

marcador). 

Em virtude da variabilidade dos valores de referência das enzimas 

hepáticas e gamaglobulinas no período em que os pacientes foram avaliados, 
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uma vez que nem sempre os exames iniciais eram do Hospital das Clínicas da 

FMUSP, e sujeitos, portanto, à variabilidade de acordo com o padrão de cada 

laboratório, optamos por fazer avaliação considerando o número de vezes 

acima do valor superior da normalidade, conforme especificado na Tabela 7. 

 

Tabela 7 -  Exames laboratoriais (em número de vezes o limite superior da 

normalidade) iniciais nos pacientes com hepatite auto-imune 

EXAME LABORATORIAL MÉDIA ± DP Mínimo – Máximo 

AST (X LSN) 22 ± 18,1 1,2 – 98,3 

ALT (X LSN) 18,2 ± 17,4 1 – 112,6 

Fosfatase alcalina (X LSN) 1,97 ± 1,17 1 – 8,05 

Gama glutamil transpeptidase (X LSN) 4,95 ± 4,42 0,72 – 28,8 

Gamaglobulina (X LSN) 2,16 ± 0,9 0,7 – 8,05 

 

 

Em relação aos exames laboratoriais complementares os resultados 

estão discriminados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 -  Hemograma inicial dos pacientes com hepatite auto-imune 

HEMOGRAMA INICIAL MÉDIA ± DP Mínimo - Máximo 

Hemoglobina (g/dL) 12 ± 1,9 6 – 17,6 

Leucócitos (/mm3) 6764 ± 2952 1660 - 18400 

Plaquetas 162712 ± 86631 12000 - 458000 
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Em relação à investigação de hepatites virais, todos os pacientes 

apresentaram sorologia negativa para infecção ativa pelo vírus B, embora 

alguns pacientes apresentassem contato prévio, com positividade para os 

anticorpos anti-HBc, anti-HBs e anti-HBe (N=16,6%). Em relação à hepatite C, 

mesmo os pacientes acompanhados antes de 1990 foram submetidos ao 

teste sorológico anti-VHC, já que tiveram o sangue inicial estocado e 

testado por kits comerciais. Mais de noventa e sete por cento dos 

pacientes (97,8%) apresentaram sorologia negativa e 2,2% apresentaram 

positividade para o anti-HCV. Todos os pacientes com sorologia positiva 

para hepatite C apresentaram confirmação com pelo menos dois testes 

sorológicos. A pesquisa do RNA do vírus C foi negativa pela técnica de 

PCR em todos os casos. 

Dos quatro pacientes com sorologia positiva e PCR negativo, dois eram 

portadores de HAI-1, com positividade para SMA e ANA, um paciente era 

portador de HAI-2, com positividade para o anti-LKM1 e o último caso, 

apresentava positividade para o AMA. Dois dos quatro pacientes, 

apresentavam antecedente pessoal de transfusão sanguínea. 

Em relação aos marcadores da HAI, os anticorpos SMA, anti-LKM1, 

ANA, AMA, anti-LC1 foram pesquisados em todos os pacientes. O anticorpo 

anti-SLA/LP foi pesquisado em 22,8% da casuística e o AMF em 85,5%. 

A positividade dos auto-anticorpos está discriminada na Tabela 9. 
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Tabela 9 -  Positividade dos auto-anticorpos nos pacientes com hepatite auto-

imune 

TIPO DE AUTO-ANTICORPO N PORCENTAGEM 

ANA + SMA ou ANA ou SMA 199 74,3 

Sem marcador 1 20 7,4 

anti-LKM1 e/ou anti-LC1 19 7,1 

AMA + marcadores de HAI-12 12 4,5 

Anti-SLA/LP + marcadores de HAI-13 11 4,1 

Anti-SLA/LP isolado 4 1,5 

AMA isolado 3 1,1 

TOTAL 268 100 

1-  Nos pacientes sem marcadores de HAI, o anti-SLA/LP foi pesquisado em 6 casos, com 
resultado negativo. 

2-  O AMA foi associado com ANA nos 12 casos, em sete o padrão descrito foi o de nuclear 
dots. O SMA foi positivo em três casos. 

3-  Quatro pacientes com anti-SLA/LP associado ao ANA e SMA; cinco com SMA e dois com 
ANA. 

 

 

O anticorpo anti-SLA/LP e o AMF foram positivos em 24,6% e 70,6% da 

população pesquisada respectivamente. 

Especificando os casos agrupados como HAI-1, os marcadores 

encontrados estão dispostos na Tabela 10. 
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Tabela 10 -  Marcadores sorológicos encontrados nos pacientes com hepatite 

auto-imune tipo 1 

TIPO DE ANTICORPO N (%) 

SMA / AMF (neg1) 17 (8,1) 

SMA / AMF (pos2) 50 (23,8) 

SMA / AMF (NR 3) 13 (6,2) 

SMA / AMF (neg) / ANA 23 (11) 

SMA / AMF (pos) / ANA 57 (27,1) 

SMA / AMF (NR *) / ANA 13 (6,2) 

SMA / AMF (pos) / ANA / SLA-LP 4 (1,9) 

SMA / AMF (pos) / SLA-LP 4 (1,9) 

SMA / AMF (neg) / SLA-LP 1 (0,5) 

ANA 26 (12,4) 

ANA / SLA-LP 2 (1) 

TOTAL 210 (100) 

1- neg - negativo 

2- pos - positivo 

3- NR – não pesquisado 
 

 

O diagnóstico de HAI antes depois do tratamento, de acordo com os 

critérios do GIHAI, está discriminado nas Tabelas 11 e 12. 
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Tabela 11 -  Diagnóstico pré-tratamento pelo escore do Grupo Internacional de 

hepatite auto-imune 

ESCORE PRÉ-TRATAMENTO N (%) 

Definitivo 218 (81,4) 

Provável 47 (17,5) 

Improvável 3 (1,1) 

TOTAL 268 (100) 

 

 

Tabela 12 -  Diagnóstico pós-tratamento pelo escore do grupo internacional de 

hepatite auto-imune 

ESCORE PÓS-TRATAMENTO N (%) 

Definitivo 228 (85,1) 

Provável 35 (13,1) 

Não se aplica1 5 (1,9) 

TOTAL 268 (100) 

1- Forma fulminante com transplante hepático 
 

 

Embora três pacientes tenham diagnóstico improvável de HAI, foram 

tratados como portadores da doença, apresentando em dois casos, o 

diagnóstico provável após tratamento. Para fins de futura discussão, os casos 

com diagnóstico inicial improvável serão descritos abaixo de forma 

resumidamente. 
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Paciente 1 – F.S.K, paciente de 61 anos, sexo feminino, cor amarela. O início 

da doença foi documentado aos 56 anos pelo aumento assintomático de 

enzimas hepáticas, ao longo da avaliação de hipertrigliceridemia e 

hiperglicemia. Na avaliação inicial, a paciente era assintomática, sem queixa de 

prurido; os exames laboratoriais apresentavam relação AST/FALC= 4,16, 

gamaglobulina = 3,34g% (2,08x valor normal), os marcadores séricos foram o 

AMA ≥1/2560 (com immunoblotting positivo para fração M2), SMA = 1/320, com 

AMF positivo. A biópsia hepática inicial exibiu esteatose acentuada e lesão 

ductal. A paciente iniciou tratamento com corticóide e imunossupressor, sem 

associação com AUDC, evoluindo com remissão bioquímica e histológica, sem 

lesão ductal na biópsia de controle. A medicação foi suspensa após a biópsia, 

ocorrendo recidiva dois meses depois, o que resultou na reintrodução da 

medicação com nova normalização bioquímica. Posteriormente fez nova 

biópsia de controle, sem evidências de lesão ductal e novamente em remissão 

histológica. A paciente preferiu não suspender o tratamento. 

 

Paciente 2 – I.S.M, paciente do sexo feminino, 37 anos, cor branca. O início da 

doença foi aos 29 anos, com hepatite fulminante. Como antecedente familiar 

referia parente de primeiro grau com psoríase. Não apresentava marcadores 

sorológicos de HAI, as sorologias virais eram negativas. Não foi realizada a 

dosagem de gamaglobulinas ou imunoglobulinas na investigação inicial, mas 

os níveis de globulinas séricas eram normais. O explante do transplante 

evidenciou necrose hepática maciça, sem marcadores etiológicos. Três anos 

após transplante apresentou aumento de enzimas hepáticas, e a biópsia 

mostrou hepatite crônica discretamente ativa sugestiva de HAI, com infiltrado 

plasmocitário acentuado. 
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Paciente 3 – S.S.L, sexo masculino, 22 anos, cor branca. O início da doença 

ocorreu aos 10 anos de idade, com hepatite aguda. Os exames iniciais eram 

compatíveis com hepatite (AST/FALC = 21,6), gamaglobulinas = 3,75g% (2,34x 

valor normal), SMA ≥ 1/320, ANA 1/160, mas a biópsia hepática pré-tratamento 

exibia necrose hepática submaciça, sem marcadores etiológicos. Iniciou 

tratamento em 1995 e apresentou recidiva por uso irregular medicação. Não 

realizou biópsia hepática de controle porque não entrou em remissão 

bioquímica devido ao uso irregular da medicação. 

 

 

Em relação à avaliação histológica, 80,6% dos pacientes realizaram 

biópsia hepática inicial (N=216). Foi considerada biópsia inicial aquela 

realizada antes do início do tratamento ou, nos casos de presença de ascite 

ou coagulopatia, aquela realizada após melhora clínica do paciente, antes 

dos 18 meses de remissão bioquímica. A presença de plasmócitos foi 

detectada em 40,3% e de rosetas em 50,9% dos pacientes. Os achados 

histológicos da biópsia inicial estão discriminados na Tabela 13. A cirrose 

hepática foi mais freqüente nos pacientes com idade mais jovem ao início da 

doença (p=0,03). 
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Tabela 13 -  Achados histológicos da biópsia inicial dos pacientes com hepatite 

auto-imune 

DESCRIÇÃO INICIAL N 
FREQUÊNCIA CASUÍSTICA TOTAL 

/ FREQUÊNCIA PORTADORES 
BIÓPSIA INICIAL 

Estádio 4 118 44/ 54,6 

Estádio 3 34 12,7 / 15,7 

Estádio 2 22 8,2 / 10,2 

Hepatite aguda 10 3,7 / 4,6 

Necrose hepática submaciça 8 3 / 3,7 

Estádio 1 8 3 / 3,7 

Hepatite aguda + necrose hepática 
submaciça 

4 1,5/1,9 

Amostra inadequada 4 1,5 / 1,9 

Estádio 4 + Necrose hepática 
submaciça 

3 1,1/1,4 

Fígado reacional 3 1,1/1,4 

Sem descrição do grau de fibrose 2 0,7 / 0,9 

TOTAL 216 80,6/100 

 

 

Trinta e dois por cento dos pacientes apresentavam varizes esofágicas 

no exame endoscópico inicial. Duzentos e cinqüenta e um pacientes (93,7%) 

realizaram exame ultrassonográfico abdominal e em 36 deles o fígado tinha 

aspecto normal (14,3%), 20 apresentavam ascite (8%), 183 hepatopatia crônica 

(73%), 10 com hepatomegalia com ou sem esplenomegalia (4%) e o restante 

apenas esplenomegalia. 
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Em relação ao tratamento, a escolha da imunossupressão inicial está 

discriminada na Tabela 14. Em 22% (N=59) dos pacientes foi associado AUDC 

um ano após início da imunossupressão. 

 

Tabela 14 -  Tratamento inicial dos pacientes com hepatite auto-imune 

MEDICAÇÃO N FREQUÊNCIA (%) 

Azatioprina + Prednisona 190 70,9 

Prednisona em monoterapia 54 20,1 

Cloroquina + prednisona 11 4,1 

Transplante hepático (hepatite fulminante) 4 1,5 

Outras medicações1 5 1,9 

Ausência de tratamento 2 0,7 

Ciclosporina + prednisona 2 0,7 

TOTAL 268 100 

1-  Em outras medicações estão incluídos azatioprina em monoterapia (2), prednisona + AUDC 
(2) e azatioprina + AUDC (1). 

 

 

Não houve diferença significante entre o tipo de tratamento inicial e a 

ocorrência de remissão histológica (p=0,15), evolução para óbito (p=0,5) ou 

para transplante hepático (p=0,8). 

O esquema terapêutico utilizado na remissão histológica dos pacientes 

em tratamento atualmente está discriminado na Tabela 15. 
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Tabela 15 -  Tipo de medicação utilizada na remissão histológica da hepatite 

auto-imune 

MEDICAÇÃO N (%) 

Azatioprina + prednisona 107 (83,6) 

Azatioprina + prednisona + AUDC 6 (4,7) 

Azatioprina + prednisona + cloroquina 1 (0,8) 

Azatioprina + ciclosporina 1 (0,8) 

Azatioprina em monoterapia 1 5 (3,9) 

Prednisona em monoterapia 1 (0,8) 

Cloroquina + prednisona 3 (2,3) 

Informação desconhecida2 4 (3,1) 

TOTAL 128 (100) 

1-  5 pacientes utilizaram monoterapia com azatioprina, 2 eram japonesas 

2-  Informação desconhecida porque a remissão histológica ocorreu antes do início do 
acompanhamento no HCFMUSP 

 

 

Para a remissão bioquímica, a azatioprina foi utilizada na dose de 50 a 

150 mg/dia, normalmente associada a prednisona, na dose de 5-15mg/dia. A 

ciclosporina nunca foi utilizada em monoterapia, foi associada a outras 

medicações na dose de 50 a 200 mg/dia. O nível sérico após 12 horas da 

ingestão da medicação foi considerado ideal entre 100-150 ng/ml quando a 

ciclosporina foi utilizada em terapia tripla e entre 150-200 ng/ml quando em 

terapia dupla. 

O AUDC foi utilizado na dose 600 – 900 mg/dia, associado à 

imunossupressão que o paciente estivesse no momento da introdução. 

O micofenolato mofetil foi utilizado na dose 1,5 g/dia, em casos esporádicos 

de ausência de resposta. A cloroquina foi utilizada na dose de 250mg/dia. 
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Para a remissão histológica as doses utilizadas estão discriminadas na 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 -  Dose da medicação imunossupressora utilizada na remissão 

histológica na hepatite auto-imune 

MEDICAÇÃO Média (Mínimo-Máximo) (mg/dia) 

Azatioprina + prednisona 84,31 (20-150) + 8,3 (2,5-20)

Azatioprina + prednisona + AUDC 3 91,6 (75-100) + 8,8 (7,5-10) + 600 (300-900)

Azatioprina + prednisona + cloroquina1 100 + 10 + 225

Azatioprina + ciclosporina1 100 + 150

Azatioprina em monoterapia 85 (50-100)

Prednisona em monoterapia1 2,5 2 

Cloroquina + prednisona 250 + 5,8 (0-10)

1- Não foi calculada média porque N=1 

2- Dose utilizada um ano antes da biópsia hepática de controle 

3- AUDC= ácido ursodesoxicólico 
 

 

Noventa e sete pacientes atingiram 128 remissões histológicas. Vinte e 

cinco pacientes atingiram mais de uma remissão histológica; cinco deles 

usaram a mesma dose nas duas remissões. Em dois casos, não há 

informações sobre a primeira remissão histológica ocorrida antes do início do 

seguimento no HC-FMUSP. 

Em 18 pacientes, houve modificações nas doses ou medicações 

utilizadas na primeira remissão histológica para obtenção das remissões 

subseqüentes, conforme descrito na Tabela 17. 
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Tabela 17 -  Medicação utilizada para obtenção das remissões histológicas 

(RH) nos pacientes com hepatite auto-imune com mais de um 

episódio de remissão 

PACIENTE Nº 
RH1 

MEDICAÇÃO E 
DOSE DA RH 1 

MEDICAÇÃO E 
DOSE DA RH 2 

MEDICAÇÃO E 
DOSE DA RH 3 

MEDICAÇÃO 
E DOSE DA 

RH 4 

1 2 AZA 2 25 + PD3 5 AZA50 + PD7,5   

2 2 AZA125 + PD7,5 AZA100 + PD10   

3 2 AZA62,5 + PD5 AZA75 + PD5   

4 2 AZA75 + PD7,5 AZA75   

5 2 AZA75 + PD5 AZA100 + PD7,5   

6 4 AZA50 AZA50 + PD5 AZA50 + PD5 AZA50 + PD5 

7 2 AZA50 + PD2,5 AZA 75 + PD5   

8 3 AZA75 + PD5 AZA50 + PD7,5 AZA50 + PD7,5  

9 2 AZA75 + PD10 AZA100 + PD7,5 
+ AUDC300 

  

10 2 AZA75 + PD10 AZA100 + PD5   

11 2 AZA100 + PD7,5 AZA75 + PD5   

12 2 AZA100 + PD10 AZA125 + PD10   

13 2 AZA75 + PD2,5 AZA100 + PD2,5   

14 2 AZA100 + PD5 AZA100 + PD10   

15 3 AZA75 + PD7,5 AZA75 + PD7,5 CLOROQUINA 
250 

 

16 2 AZA100 + PD10 AZA100 + PD7,5   

17 2 AZA100 + PD7,5 AZA75 + PD7,5   

18 3 AZA75 + PD7,5 AZA75 + PD7,5 CLOROQUINA 
250 + PD7,5 

 

1- RH= remissão histológica / 2- AZA= azatioprina / 3- PD= prednisona 
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Algumas observações são dignas de nota em relação aos pacientes 5, 6 

e 12. 

 

Paciente 5 – Apresentou três remissões bioquímicas e duas remissões 

histológicas. Na primeira vez, usou AZA75 + PD5 com remissão histológica. Na 

segunda vez, com a mesma dose, não estava em remissão histológica na 

biópsia de controle; para obtenção da segunda remissão histológica utilizou 

AZA100 + PD7,5. 

 

Paciente 6 - Apresentou cinco remissões bioquímicas e quatro remissões 

histológicas. Na primeira remissão bioquímica utilizou AZA50 + PD5 sem 

obtenção de remissão histológica. Para a obtenção da primeira remissão 

histológica usou AZA50, dose menor que a anteriormente utilizada. Para a 

segunda, terceira e quarta remissão histológica, utilizou AZA50 + PD5. 

 

Paciente 12 – Apresentou cinco remissões bioquímicas e duas remissões 

histológicas. Na primeira remissão bioquímica, usou AZA75 + PD5, sem 

remissão histológica. Para obtenção da primeira remissão histológica usou 

AZA100 + PD10. Para a terceira remissão bioquímica usou AZA100 + PD7,5, 

entretanto sem remissão histológica. Para obtenção da segunda remissão 

histológica, usou AZA125 + PD7,5 sem obtê-la. Por fim com AZA125 + PD10 a 

segunda remissão histológica foi alcançada. 
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A ocorrência de efeitos colaterais e a de mudança do esquema de 

tratamento estão descritas na Tabela 18. 

 

Tabela 18 -  Efeitos colaterais e necessidade de mudança do esquema 

terapêutico nos pacientes com hepatite auto-imune 

 
EFEITOS COLATERAIS 

N (%) 

MUDANÇA DO ESQUEMA DE 
TRATAMENTO 

N (%) 

Sim 153 (57,5) 50 (33) 

Não 113 (42,5) 103 (67) 

TOTAL 266 1 (100) 153 2 (100) 

1-  Dois pacientes não receberam tratamento 

2-  Total de pacientes com efeitos colaterais secundários ao tratamento imunossupressor 
 

 

Entre os pacientes que necessitaram mudança de esquema do tratamento, 

os efeitos colaterais mais comuns foram infecção de repetição (N=11), alterações 

hematológicas (N=9), desmineralização óssea (N=8), alterações no sistema 

nervoso central (N=5, 1 crise convulsiva, 1 depressão, 2 psicoses), diabetes 

mellitus descompensado (N=4), alterações estéticas (N=3). Os pacientes que 

mudaram o esquema de tratamento tiveram níveis significantemente menores de 

plaquetas ao início do tratamento (153 mil X 120 mil, p=0,02); o mesmo não 

ocorreu para hemoglobina, leucócitos e neutrófilos (p>0,05). 

Não houve diferença significante entre a ocorrência de efeitos colaterais 

e a necessidade de mudança do esquema de tratamento quando avaliados a 

presença de cirrose hepática ou fibrose avançada na biópsia inicial e a idade 

ao início da doença (p>0,05). 
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A discriminação do tipo de efeito colateral apresentado pelos pacientes 

em tratamento com imunossupressor encontra-se na Tabela 19. 

 
Tabela 19 -  Efeitos colaterais nos pacientes submetidos ao tratamento da 

hepatite auto-imune 

Tipo de efeito N FREQUÊNCIA (N/ 153) 
(%) 

Osteopenia/osteoporose 61 39,9 
Hematológico1 30 19,6 
Estético2 24 15,7 
Infecção viral3 21 13,7 
Infecção fúngica4 16 10,4 
Diabetes mellitus 15 9,8 
Oftalmológico5 12 7,84 
Infecção bacteriana 9 5,88 
Outros6 7 4,57 
Sistema Nervoso Central7 6 3,92 
Neoplasia extra-hepática8 5 3,26 
Hipertrofia gengival 5 3,26 
Dermatológico9 4 2,6 
Gastrointestinais 4 2,6 
Tuberculose10 3 1,96 
Hipertensão Arterial Sistêmica 3 1,96 
Hepatotoxicidade pela azatioprina 3 1,96 

1-  Hematológico – leucopenia/ plaquetopenia e/ou pancitopenia e púrpura trombocitopênica 
idiopática pós-cloroquina (N=1) 

2-  Estéticos – acne, obesidade, alopecia, hirsutismo (N=3), estrias cutâneas 
3-  Infecção viral – papilomavírus (N=9), Verrugas palmo-plantares (N=6), citomegalovirose, 

herpes oral recorrente, herpes zoster 
4-  Infecção fúngica – monilíase esofágica, onicomicose, micoses cutâneas 
5-  Oftalmológico – catarata (N= 9), retinopatia por cloroquina (N=1), glaucoma (N=1), uveíte 

por toxoplasmose (N=1) 
6-  Outros: necrose de cabeça de fêmur (N=2), hipermenorréia, perda auditiva, insuficiência 

renal crônica não dialítica 
7-  Sistema Nervoso Central – psicose por corticóide (N=3), convulsão pós cloroquina (N=1), 

depressão (N=2) 
8- Neoplasias extra-hepáticas – tumor de linhagem mesenquimal de cólon, hipernefroma, 

neoplasia avançada de cólon, adenocarcinoma de endométrio e uma paciente com duas 
neoplasias (ovário/adenocarcinoma gástrico precoce). 

9- Dermatológico – farmacodermia por ciclosporina (N=1), pelagra pós cloroquina (N=1), lesão 
cutânea inespecífica (N=2) 

10- Tuberculose – 1 caso ganglionar, 1 caso no sistema nervoso central, 1 caso disseminado 
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Em relação à resposta ao tratamento, foram avaliadas as porcentagens 

de remissão bioquímica, histológica e recidiva, conforme discriminadas na 

Tabela 20. 

 
Tabela 20 -  Ocorrência de remissão bioquímica, histológica e recidiva nos 

pacientes submetidos a tratamento de hepatite auto-imune 

OCORRÊNCIA N FREQUÊNCIA (%) 

Remissão bioquímica 219 51,5 (138/268)1 

Remissão histológica 128 60,1 (128/213)2 

Recidiva após suspensão do tratamento 74 58,7 (74/126)3 

1- 219 remissões bioquímicas em 138 pacientes da casuística de 268 
2- Seis pacientes em remissão bioquímica não realizaram biópsia de controle (um se recusou, 

um aguarda realização da biópsia de controle até o fechamento da casuística e quatro não 
foram biopsiados durante seguimento clínico fora do HC-FMUSP) 

3- Em seis pacientes a medicação não foi suspensa por decisão deles; em quatro pacientes a 
medicação foi suspensa sem confirmação de remissão histológica por biópsia, com recidiva 
da doença em todos. Logo, o N considerado para cálculo da porcentagem foi de 126. 

 

 

Ocorreram 128 remissões histológicas em 97 pacientes (36,2% da 

casuística total). A distribuição do tempo para ocorrência de recidiva após a 

suspensão do tratamento está discriminada na Tabela 21. 

 
Tabela 21 -  Tempo para ocorrência de recidiva após suspensão do tratamento 

imunossupressor da hepatite auto-imune 

TEMPO PARA RECIDIVA APÓS 
SUSPENSÃO DO TRATAMENTO N FREQUÊNCIA (%) 

≤ 6 meses 56 75,7 

6 meses – 1 ano 9 12,1 

> 1 ano 6 8,1 

Ausência de informação1 3 4,1 

TOTAL 74 100 

1- paciente acompanhado em outro serviço durante a ocorrência da recidiva ou ausência de 
informação no prontuário médico 
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Não houve relação estatisticamente significante entre recidiva após a 

suspensão do tratamento e sexo, forma de apresentação da doença, tipo de 

HAI, medicação utilizada no início do tratamento, uso de AUDC para atingir 

remissão histológica, achados na avaliação histológica inicial (cirrose hepática, 

fibrose avançada – estrutural 3/4, hepatite aguda, necrose hepática 

submaciça), idade ao início da doença, tempo decorrido para ocorrência da 

primeira remissão histológica (p>0,05). Também não houve relação 

significativa com a positividade para o anticorpo anti-SLA/LP (p=0,190), embora 

sua pesquisa não tenha sido realizada na totalidade da casuística. 

A Tabela 22 discrimina o tipo de seguimento clínico atual dos pacientes, 

relatando aqueles em lista, as perdas de seguimento e os que estão em 

seguimento fora de lista de transplante.  

Em relação à ocorrência de carcinoma hepatocelular, quatro pacientes 

apresentaram a neoplasia durante o seguimento. A idade média ao diagnóstico 

foi de 42,2±18,3 anos e o tempo médio de apresentação da doença era de 

3589±2069 dias (9,8 anos). Em três casos, o tumor era avançado, sem 

possibilidades de tratamento clínico ou cirúrgico ao diagnóstico e evoluíram para 

óbito. Um dos casos foi submetido a transplante hepático (e re-transplante por 

disfunção primária do enxerto) fora do HC-FMUSP e morreu um mês após o 

transplante. Três pacientes eram do sexo masculino e todos usavam azatioprina. 

Vinte e seis pacientes foram submetidos a transplante hepático (9,7%). 

Em 15,4% dos transplantes realizados, a etiologia foi hepatite fulminante. Em 

84,6% dos casos, a causa do transplante foi insuficiência hepática crônica. A 

mortalidade após/durante o transplante foi de 34,6% (N=9). 
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Tabela 22 -  Evolução clínica dos pacientes com hepatite auto-imune 

EVOLUÇÃO CLÍNICA N (%) 

Seguimento clínico 190 (70,9) 

Óbito 42 (15,7) 

Lista de transplante 21 (7,8) 

Perda de seguimento 15 (5,6) 

TOTAL 268 (100) 

 

 

 Dos pacientes transplantados, sete (26,9%) apresentaram 

recidiva da HAI após transplante, em seguimento médio de 1454±1048 dias 

após transplante hepático. 

A causa do óbito nos 42 pacientes (15,7%) está relatada na Tabela 23. 

 

Tabela 23 -  Etiologia de 42 óbitos dos pacientes com hepatite auto-imune 

ETIOLOGIA N (%) 

Infecção 14 (33,3) 

Intra e pós-operatório precoce de transplante 5 (11,9) 

Hemorragia digestiva alta 5 (11,9) 

Desconhecida 4 (9,5) 

Carcinoma hepatocelular 3 (7,14) 

Neoplasia extra-hepática 3 (7,14) 

Tuberculose disseminada 2 (4,8) 

Morte súbita 2 (4,8) 

Insuficiência hepática aguda 1 (2,4) 

Vasculite pulmonar 1 (2,4) 

Rejeição celular aguda grave 1 (2,4) 

Acidente vascular cerebral 1 (2,4) 

TOTAL 42 (100) 
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3.2  Avaliação da casuística conforme o sexo 

 

Para a análise da casuística conforme o sexo, foram comparados 228 

pacientes do sexo feminino com 40 do sexo masculino. Em relação à forma de 

apresentação não houve diferença significante entre os dois grupos, conforme 

demonstrado na Tabela 24. 

 

Tabela 24 -  Comparação da forma de apresentação clínica da hepatite auto-

imune segundo o sexo 

FORMA DE APRESENTAÇÃO SEXO FEMININO 
(N=228) 

 
N (%) 

SEXO MASCULINO 
(N=40) 

 
N (%) 

Hepatite aguda 123 (54) 27 (67,5) 

Hepatopatia crônica 61 (26,8) 6 (15) 

Aumento assintomático de enzimas 
hepáticas – doença associada 

19 (8,3) 2 (5) 

Sintomas inespecíficos 13 (5,7) 2 (5) 

Hepatite fulminante 6 (2,6) 3 (7,5) 

Aumento assintomático de enzimas 
hepáticas – exames rotina 

6 (2,6) 0 (0) 

TOTAL 228 (100) 40 (100) 

p = 0,22 pelo teste do χ2 
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Em relação à associação com doenças auto-imunes extra-hepáticas as 

pacientes do sexo feminino apresentaram maior concomitância que os homens, 

conforme demonstrado na Tabela 25. 

 

Tabela 25 -  Antecedentes pessoal e familiar de doenças auto-imunes segundo 

o sexo dos pacientes com hepatite auto-imune. 

FEMININO 
(N=228) 

MASCULINO 
(N=40)  

ANTECEDENTE DE 
AUTO-IMUNIDADE 

SIM 

N (%) 

NÃO 

N (%) 

SIM 

N (%) 

NÃO 

N (%) 

Familiar1 * 39 (17,3) 186 (82,7) 3 (7,7) 36 (92,3) 

Pessoal ** 70 (30,7) 158 (69,3) 6 (15) 34 (85) 

1-  Para a análise de antecedente familiar de doenças auto-imunes, no sexo feminino, N=225, 3 
filhos adotivos / Sexo masculino, N=39 – 1 filho adotivo 

*p= 0,16, pelo teste exato de Fisher 

** p= 0,042 (odds ratio =2,51, Intervalo de confiança = 1,008-6,25) pelo teste do χ2 

 

 

Em relação à idade de apresentação, idade ao início de tratamento e 

tempo de seguimento não houve diferença estatística entre os dois grupos, 

conforme demonstrado na Tabela 26. 
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Tabela 26 -  Discriminação por sexo da idade ao início da doença, idade ao 

início do tratamento e tempo de seguimento dos pacientes com 

hepatite auto-imune 

VARÍAVEL FEMININO 
Mediana (Mínimo-

Máximo) 

MASCULINO 
Mediana (Mínimo-

Máximo) 

P* 

Idade à apresentação (anos) 25,51 (2,6-79) 19,05 (1,6-57,4) 0,1 

Idade ao início tratamento 
(anos) 

25,9 (3,3-79,7) 19,4 (5,1-62,3) 0,07 

Tempo de seguimento (dias) 2131 (14-10019) 1407 (8-5601) 0,09 

*Teste de Mann-Whitney 
 

 

Em relação aos exames laboratoriais iniciais, os pacientes do sexo 

masculino apresentaram maiores níveis de alanina aminotransferase e de 

bilirrubina total quando comparados aos do sexo feminino. Os dados 

laboratoriais iniciais estão discriminados na Tabela 27. 

 

Tabela 27 -  Distribuição por sexo dos exames laboratoriais iniciais dos 

pacientes com hepatite auto-imune 

VARIÁVEL FEMININO 
Mediana (Mínimo-

Máximo) 

MASCULINO 
Mediana (Mínimo-

Máximo) 

p* 

AST (XLSN) 15,75 (1,2-98,33) 20,88 (3,7-88,3) 0,07 

ALT (XLSN) 11,77 (1-112,6) 16,58 (3,88-70) 0,027 
FALC (XLSN) 1,69 (1-8,05) 1,31 (1-5) 0,132 

GGT (XLSN) 3,31 (1-28,8) 3,2 (0,72-14,26) 0,617 

Albumina 3,1 (1,3-5) 3,1 (1,9-4,8) 0,699 

Gamaglobulinas (XLSN) 2,08 (0,69-8,05) 2,09 (0,94-4,25) 0,693 

Atividade de protrombina 53,8 (2-101) 48 (1-100) 0,149 

Bilirrubina Total 4,6 (0,3-43,8) 6,2 (0,8-41,2) 0,046 
Imunoglobulina G 3002 (895-15350) 2602 (1441-9270) 0,426 

* Teste de Mann-Whitney 
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Em relação ao tipo de HAI não houve diferença significante entre os dois 

grupos conforme demonstrado na Tabela 28. 

 

Tabela 28 -  Distribuição por sexo do tipo de hepatite auto-imune 

TIPO DE HAI FEMININO 
N (%) 

MASCULINO 
N (%) 

Tipo 1 178 (78,1) 32 (80) 

Tipo 2 17 (7,5) 2 (5) 

Grupo sem marcador 18 (9) 6 (15) 

Grupo Antimitocôndria 15 (5,6) 0 (0) 

TOTAL 228 (100) 40 (100) 

p = NS (0,18) pelo teste do χ2 

 

 

Em relação ao escore do GIHAI, os pacientes do sexo feminino tiveram 

mais freqüentemente o diagnóstico definitivo de HAI no período pré-tratamento 

(88 X 72%, p=0,004), o mesmo não ocorreu após tratamento (86,8% X 75%, 

p=0,053). 

Em relação às alterações histológicas iniciais não houve diferença 

significante entre os dois grupos quanto ao grau de fibrose da biópsia inicial, 

conforme demonstrado na Tabela 29. 
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Tabela 29 -  Características histológicas da hepatite auto-imune segundo a 

distribuição por sexo 

BIÓPSIA INICIAL FEMININO 
N (%)1 

MASCULINO 
N (%)2 

P# 

Presença de plasmócitos 77 (42,5) 11 (31,4) 0,35 

Presença de rosetas 93 (51,4) 18 (51,4) 0,64 

Presença de cirrose 107 (59,1) 16 (45,7) 0,17 

Fibrose avançada (E3/4) 135 (74,6) 23 (65,7) 0,28 

Necrose hepática submaciça 13 (7,18) 3 (8,6) 0,72 

Hepatite Aguda 11 (6,07) 4 (11,4) 0,26 

# Teste do χ2 

1-  Avaliação realizada em 181 pacientes com biópsia inicial 

2-  Avaliação realizada em 35 pacientes com biópsia inicial 
 

 

Em relação ao tratamento não houve diferença significante em relação à 

medicação utilizada no início do tratamento conforme demonstrado na Tabela 30. 

 

Tabela 30 -  Distribuição por sexo do tipo de tratamento inicial na hepatite 

auto-imune 

TRATAMENTO 
INICIAL 

FEMININO 
N (%) 

MASCULINO 
N (%) 

Azatioprina + Prednisona 161 (72,5) 29 (74,4) 

Prednisona 45 (20,3) 8 (20,5) 

Outros 16 (7,2) 2 (5,1) 

TOTAL 222(100)1 39 (100)1 

p = 0,89 pelo teste de χ2 

1- 6 pacientes do sexo feminino e 1 do sexo masculino não foram submetidos a tratamento ou 
apresentaram hepatite fulminante 
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Em relação à resposta ao tratamento, não houve diferença significante 

entre os sexos em relação às taxa de remissão histológica, tempo para 

ocorrência da primeira remissão histológica (p=0,82), recidiva após suspensão 

da imunossupressão e evolução para transplante e óbito, conforme 

demonstrado na Tabela 31. 

 

Tabela 31 -  Remissão histológica, recidiva, efeitos colaterais do tratamento e 

evolução para óbito e transplante hepático na hepatite auto-imune 

segundo o sexo dos pacientes com hepatite auto-imune 

RESPOSTA 
TRATAMENTO 

FEMININO 
N (%) 

MASCULINO 
N (%) 

p 

Remissão histológica 85 (37,3) 12 (30) 0,5 

Recidiva1 50 (61,7) 6 (54,5) 0,74 

Efeito colateral2 131 (59)  22 (56,4) 0,72 

Transplante hepático 21 (9,2) 5 (12,5) 0,56 

Óbito 34 (15) 8 (20) 0,41 

1-  Para o cálculo da porcentagem foi utilizada a população que atingiu a remissão histológica e 
suspendeu o tratamento imunossupressor. Quatro pacientes do sexo feminino e um do sexo 
masculino não suspenderam tratamento após remissão histológica, portanto para o cálculo 
da recidiva no sexo feminino foi utilizado N=81 e para o sexo masculino N=11 

2-  Para o cálculo da porcentagem de efeitos colaterais no sexo feminino foi utilizado N=222 
(seis pacientes não foram submetidas a tratamento, quatro delas por apresentação 
fulminante de HAI, com evolução para transplante). No sexo masculino, foi utilizado N=39 
(um paciente com apresentação fulminante não foi submetido a tratamento por óbito 
precoce) 
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3.3  Avaliação da casuística conforme o tipo de hepatite 

autoimune 

 

Para fins didáticos, os subgrupos avaliados de HAI foram: 

• Subgrupo 1 (HAI-1) – positividade para os anticorpos antinúcleo e/ou 

antimúsculo liso em associação ou não com anti-SLA/LP (N=210). 

• Subgrupo 2 (HAI-2) – positividade para anticorpo anti-LKM1 e/ou anti-

LC1 (N=19). 

• Subgrupo 3 – positividade para o anticorpo anti-SLA/LP isoladamente 

ou ausência de marcadores séricos de HAI (seja por resultado 

negativo ou ausência de pesquisa) (N=24). 

• Subgrupo 4 - positividade para o AMA isoladamente ou em 

associação a outros marcadores de auto-imunidade (N=15). 

 

Em relação à distribuição por sexo (p=0,183), aos antecedentes pessoal 

(p=0,79) e familiar (p=0,17) de doenças auto-imunes não houve diferença 

significante entre os subgrupos. 

De acordo com a forma de apresentação da doença, houve diferença 

significante entre os subgrupos: os pacientes com HAI-2 tiveram maior 

incidência de hepatite fulminante (p< 0,001) e os pacientes com AMA 

(subgrupo 4) apresentaram maior porcentagem de diagnóstico da HAI pela 

detecção do aumento de enzimas hepáticas durante investigação de doenças 

associadas, na maioria das vezes, doenças reumatológicas (p=0,001). 
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Quanto ao escore diagnóstico do GIHAI, houve diferença significante 

no diagnóstico definitivo pré-tratamento entre os subgrupos (p< 0,001). 

Os pacientes com HAI-1 tiveram maior porcentagem de diagnóstico definitivo 

do que os de outros grupos (90% na HAI-1 X 68,4% na HAI-2 X 41% no 

subgrupo 3 X 33,3% no subgrupo 4). 

Em relação à idade de início dos sintomas, houve diferença significante 

entre os quatro subgrupos (p < 0,001), conforme disposto na Tabela 29. 

Os  pacientes dos subgrupos 3 e 4 apresentaram idade mais avançada ao 

diagnóstico e os pacientes com HAI-2 idade mais precoce. 

Quanto aos exames laboratoriais iniciais (em número de vezes o limite 

superior da normalidade), pelo teste Kruskal-Wallis, houve diferença 

significante entre os grupos para albumina, atividade de protrombina e níveis 

de gamaglobulinas e de Imunoglobulina G. Quando se avaliou especificamente 

qual a diferença encontrada entre os subgrupos, verificou-se que quanto aos 

níveis de albumina, os pacientes com HAI-1 apresentaram níveis 

significantemente menores que aqueles com HAI-2 (p=0,013) e do subgrupo 3 

(p=0,004). 

Ao se analisar a atividade de protrombina, observou-se que os pacientes 

com HAI-1 exibiram menores níveis do que aqueles do subgrupo 3 (p=0,004). 

Quanto aos valores de gamaglobulinas, os pacientes com HAI-1 apresentaram 

níveis mais altos que aqueles com HAI-2 (p<0.001) e dos subgrupos 3 

(p<0,001) e 4 (p=0,025). 
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Em relação aos níveis de imunoglobulina G, os pacientes com HAI-1 

tinham níveis superiores que aqueles com HAI-2 (p=0,02) e do subgrupo 3 

(p=0,003), conforme demonstrado na Tabela 32. 

 

Tabela 32 -  Comparação da idade à apresentação e dos exames laboratoriais 

iniciais (XLSN) entre os subgrupos de hepatite auto-imune 

 

HAI-1 
(N=210) 

Mediana (Min-
Máx) 

HAI-2 
(N=19) 

Mediana (Min-
Máx) 

SUBGRUPO 3 
(N=24) 

Mediana (Min-
Máx) 

SUBGRUPO 4 
(N=15) 

Mediana (Min-
Máx) 

p 

AST (XLSN) 16,5 
(1,2 – 86,8) 

14,4 
(1,3 - 68,9) 

19,4 
(3 - 90,5) 

22 
(4,2 - 98,3) 

0,733 

ALT (XLSN) 12,1 
(1 – 112,6) 

11,3 
(1 – 79,7) 

14,6 
(2,2 – 93,3) 

15,7 
(2,8 – 109,4) 

0,527 

FALC (XLSN) 1,6 
(1 – 8,1) 

1,3 
(1 – 4) 

1,4 
(1 – 4,3) 

2,1 
(1 – 5,6) 

0,388 

GGT (XLSN) 3,2 
(0,7 – 28,8) 

2,4 
(1 – 16,9) 

3,7 
(1 – 15,1) 

4,2 
(1 – 13,5) 

0,096 

Albumina (g/dl) 3,1 
(1,3 – 5) a,b 

3,5 
(2,7 – 5) a 

3,7 
(2,3 – 4,2) b 

3,2 
(2 – 5) 

0,004 

Atividade de 
Protrombina 

50 
(2 – 100) b 

59 
(1 – 95) 

73 
(22,5 – 99) b 

57,5 
(35 – 101) 

0,018 

Gamaglobulina 
(XLSN) 

2,3 
(0,7 – 8,1) a,b,c 

1,6 
(0,9 – 4,5) a 

1,4 
(0,9 – 2,8) b 

1,8 
(0,8 – 4) c 

< 
0,001 

Imunoglobulina 
G (mg/dL) 

3282 
(895 – 11966)a,b 

2252 
(1176 – 6631) a

1809 
(1298 – 15350) b 

3105 
(1186 – 6000) 

0,004 

Bilirrubina Total 
(mg/dL) 

5 
(0,3 – 37,1) 

8 
(0,7 – 41,2) 

8,8 
(0,5 – 43,8) 

5,1 
(0,6 – 28,5) 

0,743 

Idade à 
apresentação 
(anos) 

22,5 
(5,1-79,1)a,b,c 

18,1 
(1,7-42,3)a,d,e 

38,9 
(14,1- 56)b,d 

49,1 
(6,7 -75,9) c,e 

< 0,001

# avaliação da diferença entre os quatro subgrupos de hepatite auto-imune pelo teste de Kruskal-
Wallis 

a- comparação entre HAI-1 x HAI-2 
b- comparação entre HAI-1 x subgrupo 3 
c- comparação entre HAI-1 x subgrupo 4;         p < 0,05 - teste de comparações múltiplas não paramétricas 
d- comparação entre HAI-2 x subgrupo 3 
e- comparação entre HAI-2 x subgrupo 4 
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Quanto às alterações histológicas iniciais, não houve diferença 

significante entre os subgrupos em relação à presença de cirrose hepática 

(p=0,38), fibrose avançada (estrutural 3 ou 4; p=0,057), achados de hepatite 

aguda (p=0,26), necrose hepática submaciça (p=0,075), presença de 

plasmócitos (p=0,4) e rosetas (p=0,2). 

A avaliação do tratamento inicial não detectou diferença significante na 

medicação utilizada no tratamento inicial nos diferentes subgrupos de HAI 

(p=0,46), bem como na necessidade de associação do AUDC ao esquema 

terapêutico inicial (p=0,41). Não houve diferença significante entre os subgrupos 

de HAI no que se refere à ocorrência de efeitos colaterais, ocorrência de 

remissão histológica, tempo para ocorrência da primeira remissão histológica 

(p=0,087), recidiva após suspensão do tratamento, evolução para transplante 

hepático e óbito, conforme demonstrado na Tabela 33. 
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Tabela 33 -  Ocorrência de efeitos colaterais, resposta ao tratamento e 

evolução para óbito e transplante hepático nos subgrupos de 

hepatite auto-imune 

 
HAI-1 

(N=210) 
N (%) 

HAI-2 
(N=19) 
N (%) 

SUBGRUPO 3
(N=24) 
N (%) 

SUBGRUPO 
4 

(N=15) 
N (%) 

p (χ2)1 

Ocorrência de 
efeitos colaterais2 124 (59,3) 8 (44,4) 12 (50) 9 (60) 0,54 

Remissão 
Histológica2 74 (35,4) 7 (38,8) 9 (37,5) 7 (46,6) 0,83 

Recidiva após 
suspensão 
medicação 39 (55,7)3 4 (66,6) 3 7 (77,7) 6 (85,7) 0,28 

Evolução para 
óbito 31 (14,7) 4 (21) 3 (12,5) 4 (26,6) 0,55 

Evolução para 
transplante 

hepático 18 (8,5) 3 (15,7) 3 (12,5) 2 (13,3) 0,67 

1-  Comparação entre o subgrupo e o resto da casuística 

2-  Avaliação realizada em pacientes submetidos a tratamento (N=209 na HAI-1 e N=18 na HAI-2) 

3-  Avaliação realizada nos pacientes em remissão histológica que suspenderam a medicação 
(HAI-1, N=70 e na HAI-2, N=6). Nos subgrupos 3 e 4 todos os pacientes em remissão 
histológica suspenderam a medicação. 

 

 

Foi realizada a avaliação dos pacientes com SMA em relação à 

positividade ou negatividade do AMF (pesquisado em 86% dos casos) e não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significantes em relação ao 

sexo, forma de apresentação da doença, antecedente familiar de doenças 

auto-imunes, achados histológicos na biópsia inicial, tratamento inicial da HAI, 

uso de AUDC, ocorrência de remissão histológica, tempo para ocorrência da 

primeira remissão histológica, recidiva após suspensão do tratamento e 

evolução para óbito e transplante hepático (p > 0,05). 



Resultados 

 

96

Quanto à idade ao início dos sintomas, os pacientes SMA/AMF(+) foram 

significantemente mais jovens que os SMA/AMF(-), (mediana=18,4 X 34; 

p=0,003) e apresentaram menor freqüência de doenças auto-imunes extra-

hepáticas (21,4% X 36,2%; p=0,05). 

De acordo com os exames iniciais, os pacientes diferiram apenas no que 

se refere aos níveis de gamaglobulinas; aqueles com SMA/AMF(+) apresentaram 

níveis mais elevados (mediana= 3,8 X 3; p=0,001). Para os outros exames iniciais 

(ASTXVN, ALTXVN, FALCXVN, GGTXVN, bilirrubinas totais, albumina e atividade 

de protrombina), não houve diferença significante (p > 0,05). 

Também foi pesquisada a importância do AMA na HAI e realizada a 

comparação entre os pacientes com AMA positivo e negativo. Não houve 

diferença significante entre os dois grupos em relação a sexo (p=0,14), 

antecedentes pessoal ou familiar de doenças auto-imunes (p=0,10 e 0,48, 

respectivamente), exames laboratoriais iniciais (AST, ALT, FALC, GGT, 

albumina, gamaglobulina, atividade de protrombina, bilirrubina total – p>0,05). Os 

achados na biópsia hepática inicial foram semelhantes entre os dois grupos em 

relação à presença de plasmócitos e rosetas (p=0,76 e 1,0 respectivamente), 

fibrose avançada (p=0,31), cirrose hepática (p=0,6), necrose hepática submaciça 

(p=1) e hepatite aguda (p=0,2). Não houve diferença quanto ao esquema 

imunossupressor utilizado no tratamento inicial (p=0,39) e no associação do 

AUDC para indução de remissão histológica (p=0,75). Não houve diferenças na 

resposta ao tratamento em termos de remissão histológica (p=0,4), recidiva após 

suspensão do tratamento (p=0,24) e evolução para óbito (p=0,26) ou transplante 

hepático (p=0,65). 
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As únicas diferenças significantes encontradas foram idade ao início da 

doença (p=0,004). Os pacientes com AMA positivo apresentavam idade mais 

avançada – e forma de apresentação da doença (p < 0,001), a mais freqüente 

foi aumento assintomático de enzimas hepáticas durante seguimento de 

doença extra-hepática associada. Além disso, os pacientes com AMA, 

apresentaram menor porcentagem de diagnóstico definitivo pelos critérios do 

GIHAI tanto no período pré como pós-tratamento (33,3% X 84,2% pré-

tratamento, p < 0,001 e 53,3% X 87% pós-tratamento, p=0,003). 

 

 

3.4  Avaliação da casuística de acordo com o uso de ácido 

ursodesoxicólico (AUDC) 

 

Duas populações foram analisadas: 

• Grupo que fez uso de AUDC para indução de remissão bioquímica – 

grupo AUDC (N= 59). 

• Grupo que não fez uso de AUDC para indução de remissão 

bioquímica – grupo ñAUDC (N= 209). 

 

Não houve diferença significante entre os dois grupos em relação ao 

sexo (p=0,93), antecedentes familiares (p=0,87) ou pessoais (p=0,37) de 

doenças auto-imunes, idade à apresentação (p=0,25) e forma de apresentação 

clínica da doença (p=0,43). 
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Em relação aos achados histológicos iniciais, não houve diferença 

significante entre os grupos quanto à presença de cirrose hepática (p=0,67), 

fibrose avançada (estrutural 3/4 – p=0,28) marcadores etiológicos sugestivos 

de HAI (rosetas, p=0,44 e plasmócitos, p=0,94), necrose hepática submaciça 

(p=0,36) e hepatite aguda (p=1). Também não foi encontrada diferença 

significante entre os dois grupos em relação ao tipo de HAI (p=0,25) e não 

houve predomínio do uso de AUDC nos pacientes com positividade do AMA 

(p=0,65). Também não foi encontrada diferença entre os grupos em relação ao 

diagnóstico definitivo de HAI de acordo com os critérios do GIHAI tanto no 

período pré, como pós-tratamento, com p=0,13 e 0,25, respectivamente. 

Quanto aos exames laboratoriais iniciais, houve diferença significativa 

em relação à fosfatase alcalina, conforme demonstrado na Tabela 34. 

Na análise do tratamento, não houve diferença significante do esquema 

terapêutico inicial entre os dois grupos (p=0,23) e tampouco na ocorrência de 

efeitos colaterais do tratamento (p=0,75). O grupo que fez uso de AUDC teve 

menor freqüência de remissão histológica (18,6% X 41,6% - p=0,001). Após a 

introdução do AUDC, 40 dos 59 pacientes entraram em remissão bioquímica 

(67,8%). Dos que entraram em remissão bioquímica, 16 realizaram biópsia 

hepática e seis estavam em remissão histológica (10,1% dos que usaram 

AUDC). Entre os 19 pacientes que não entraram em remissão bioquímica, cinco 

diminuíram as enzimas hepáticas, mas não atingiram a faixa de normalidade. 

Não houve diferença significante na porcentagem de recidiva após 

suspensão da imunossupressão (p=0,26), evolução para transplante hepático 

(p=0,89) e óbito (p=0,76) entre os dois grupos. 
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Tabela 34 -  Comparação dos exames laboratoriais iniciais (em vezes o limite 

superior da normalidade) entre o grupo que fez uso e não fez uso 

de AUDC. 

 

PARÂMETRO 

GRUPO AUDC 

(N=59) 

Mediana (Mínimo- 
Máximo) 

GRUPO ñAUDC 

(N=209) 

Mediana (Mínimo- 
Máximo) 

p 

 

AST (XLSN) 16,3 (1,7 - 57,6) 17 (1,2 – 98,33) 0,88 

ALT (XLSN) 10,7 (1,11 – 39,6) 13,2 (1 – 112,56) 0,33 

FALC (XLSN) 2,12 (1 – 7,84) 1,49 (1 – 8,05) <0,001* 

Albumina (g/dL) 3,04 (1,3 – 4,2) 3,15 (1,5 – 5) 0,3 

Atividade de Protrombina 51,5 (2 – 100) 53 (1 – 101) 0,97 

Gamaglobulinas (XLSN) 2,13 (0,84 – 8,05) 2,08 (0,69 – 5,24) 0,69 

Imunoglobulina G 3035 (923 – 7700) 2858 (895 – 15350) 0,75 

Bilirrubina Total (mg/dL) 5,3 (0,4 – 31,9) 4,75 (0,3 – 43,8) 0,55 

* p < 0,05 por Mann-Whitney  
 

 

3.5  Análise de remissão histológica 

 

Noventa e sete pacientes apresentaram 128 remissões histológicas 

(36,2%). O intervalo de tempo entre o início do tratamento e a primeira 

remissão histológica foi de 1852 ± 1326 dias (mínimo de 511 dias e máximo de 

6293 dias; mediana de 1477dias). 
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Não houve diferença significante na ocorrência de remissão 

histológica de acordo com o sexo (p=0,5), diagnóstico definitivo de HAI pré 

tratamento (p=0,5), cirrose hepática na biópsia inicial (p=0,93), fibrose 

avançada na biópsia inicial (estrutural 3 e 4; p=0,97), ascite na 

apresentação (p=0,15), tipo de tratamento inicial (quando comparados 

azatioprina e prednisona, prednisona e outros; p=0,15), ocorrência de 

efeitos colaterais do tratamento (p=0,57), tipo de HAI (p=0,83), idade à 

apresentação da doença (p=0,28), níveis de gamaglobulinas (p=0,8), 

ASTXLSN (p=0,9), bilirrubina total (p=0,77), FALCXLSVN (p=0,09) e 

GGTXLSVN (p=0,07). Em relação à forma de apresentação, os pacientes 

com as formas agudas tiveram maior taxa de remissão histológica quando 

comparados aos pacientes com as forma crônicas da doença, entretanto o 

p não foi significante (42,5% X 28,8%; p=0,22). 

Na análise univariada, as variáveis que se correlacionaram 

significantemente com a ocorrência de remissão histológica foram albumina 

(p=0,001), ALTXLSN (p=0,001) e atividade de protrombina (p=0,001). 

Para a análise por regressão logística, foram escolhidas as variáveis 

com p<0,2, ou seja, albumina, níveis de gamaglobulinas, AST, ALT, 

atividade de protrombina e idade ao início da doença. As únicas variáveis 

que se correlacionaram significantemente com remissão histológica foram 

albumina (p=0,016; OR=1,7, IC=1,1 – 2,6) e atividade de protrombina 

(p=0,033; OR=1,017; IC=1 – 1,03). 

 



Resultados 

 

101

3.6  Análise de sobrevida 

 

A sobrevida dos pacientes foi de 84,3%. A mediana de sobrevida 

estimada foi de 8170 ± 1509 dias, conforme demonstrado na Figura 2. 

A sobrevida em 5 anos foi de 91,4%. Foi pesquisada a relação entre 

sobrevida e idade ao início da apresentação da doença, exames laboratoriais 

iniciais (albumina, gamaglobulina, atividade de protrombina, bilirrubina total), 

tipo de HAI, cirrose hepática na avaliação histológica inicial, ocorrência de 

remissão histológica e presença de ascite na apresentação da doença. 

Na análise univariada, as únicas variáveis relacionadas à sobrevida foram 

ocorrência de remissão histológica e presença de ascite na apresentação com 

p=0,001 e 0,036 respectivamente. Para a análise multivariada foram 

escolhidas as variáveis bilirrubina total (P=0,191), atividade de protrombina 

(p=0,179), remissão histológica (p=0,001) e ascite no início da doença 

(p=0,036). Na análise por regressão logística, a única variável com relação 

significante com sobrevida foi ocorrência de remissão histológica (p=0,003; 

OR=3,961; IC – 1,6 – 9,8), conforme demonstrado na Figura 3. 
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Figura 2 - Gráfico de sobrevida de pacientes portadores de HAI durante 

seguimento clínico 

 

 

Figura 3 - Gráfico de sobrevida dos pacientes com HAI de acordo com a 

ocorrência de remissão histológica 

p < 0,001 
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3.7  Análise da gestação 

 

A Figura 4 ilustra como foi realizada a seleção das gestações nos 268 

pacientes com HAI e como foi a evolução geral da gestação nessa casuística. 

 

 

 

 

Figura 4 - Seleção da casuística das gestações em pacientes com hepatite 

auto-imune 

 

 

A idade média ao diagnóstico de HAI foi de 17,3±7,01 anos (2,6-33,2). 

A média de idade às gestações foi de 24 anos (mínimo - 17 anos / máximo – 34 

anos). A distribuição do tipo de HAI nas pacientes que engravidaram está 

relatada na Tabela 35. 

N=268 

FEMININO 
N=228 

MASCULINO 
N=40

Número de pacientes = 39 
(17,1%) 

 
Número de gestações = 54 

6 prematuros – 11,8% 
13 abortos - 24% 

1 gestação ectópica - 1,85% 
1 natimorto (anencéfalo) – 1,85% 

30 gestações a termo – 55,5% 
3 gestações em evolução – 5,5% 
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Tabela 35 -  Tipo de hepatite auto-imune entre as pacientes que engravidaram 

TIPO DE HEPATITE AUTO-IMUNE N (%) 

HAI-1 28 (71,8) 

HAI-2 6 (15,4) 

HAI antimitocôndria 3 (7,7) 

HAI sem marcador 2 (5,1) 

TOTAL 39 (100) 

 

 

Em 12 pacientes foi realizada a pesquisa do anti-SLA/LP que foi positiva 

em um caso (8,3%). Dez pacientes (25,6%) apresentavam doenças auto-

imunes extra-hepáticas concomitantes: vitiligo (N=2), retocolite ulcerativa e 

tireoidite de Hashimoto (N=1), tireoidite de Hashimoto (N=3), anemia hemolítica 

auto-imune (N=2), lúpus cutâneo (N=1) e artropatia soronegativa (N=1). Trinta 

e oito pacientes (97,4%) tinham estudo anatomopatológico, 26 eram portadoras 

de cirrose hepática (68,4%) e cinco apresentavam lesão estrutural 3 (13,1%). 

A paciente sem avaliação histológica, clinica e laboratorialmente era portadora 

de cirrose hepática. 

Antes da concepção, em 26 gestações as pacientes estavam em uso de 

azatioprina e prednisona (48,1%), sem tratamento em 11 (20,4%), prednisona 

em monoterapia em 3 (5,5%), conforme demonstrado na Tabela 36. 

Cinco pacientes estavam em uso de drogas alternativas para tratamento de 

HAI refratária ou imunossupressão após transplante hepático. Duas pacientes 

engravidaram no período pós-transplante. A primeira transplantou por 

apresentação fulminante de HAI cinco anos antes da gestação e estava em uso 
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de tacrolimus e AUDC antes da concepção. A segunda paciente havia sido 

transplantada por cirrose hepática descompensada seis anos e oito meses 

antes da gestação, com recorrência da HAI quatro anos após o transplante. 

Ela estava em uso de tacrolimus, azatioprina e prednisona antes da concepção. 

As medicações utilizadas durante a concepção estão descritas na Tabela 36. 

 

Tabela 36 -  Tipo de tratamento e dosagem da medicação utilizada para 

tratamento da hepatite auto-imune antes da gestação 

MEDICAÇÃO DURANTE A CONCEPÇÃO (dosagem em mg/dia) N (%) 

Azatioprina (94,2±23,7) + prednisona (10,7±3,9) 26 (48,1) 

Azatioprina (112,5±14,4) + prednisona (11,87±1,25) + AUDC (600) 4 (7,4) 

Ausência de tratamento1 11 (20,4) 

Prednisona (14,1±10,1) 3 (5,5) 

Ciclosporina (150) + azatioprina (75) + prednisona + AUDC (600) 3 (5,5) 

Ciclosporina (150) + azatioprina (112,5±17,6) + AUDC (600) 2 (3,7) 

Tacrolimus (8) + prednisona (15) 1 (1,85) 

Tacrolimus (6) + prednisona (2,5) + azatioprina (100) 1 (1,85) 

Tacrolimus (4) + UDCA (600) 1 (1,85) 

Cloroquina (250)1 1 (1,85) 

Prednisona (10) + Mesalazina (3200)2 1 (1,85) 

1-  Medicação utilizada para manutenção de remissão histológica 

2-  Medicação utilizada em uma paciente em remissão histológica de HAI para tratamento de 
retocolite ulcerativa. 
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Em relação ao tratamento da HAI durante a gestação, os resultados 

estão relatados na Tabela 37. 

 

Tabela 37 -  Tipo de tratamento da hepatite auto-imune durante a gestação 

MEDICAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO N (%) 

Monoterapia com prednisona 26 (48,1) 

Prednisona 1o trimestre/azatioprina + prednisona 2-3o 
trimestre 

4 (7,3) 

Ausência de tratamento1 11 (20,4) 

Tacrolimus2 3 (5,4) 

Ciclosporina + prednisona  2 (3,6) 

Prednisona + ácido ursodesoxicólico  1(1,8) 

Azatioprina + prednisona durante toda gestação 7 (12,9) 

1-  Gestação durante remissão histológica (N=6) ou suspensão do tratamento por desejo da 
paciente (N=5) 

2-  Uma paciente com tacrolimus + prednisona, uma com tacrolimus + ácido ursodesoxicólico e 
uma com tacrolimus + azatioprina + prednisona, duas delas após transplante hepático 

 

 

3.7.1  Avaliação da evolução da gestação 

 

Das 54 gestações, três estavam no final do segundo trimestre no fim 

desse estudo. Seis das 51 gestações (11,8%) resultaram em partos prematuros 

antes da 36a semana de gestação, sem óbitos perinatais. Trinta partos 

ocorreram a termo. 
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Um dos recém nascidos prematuros ficou hospitalizado por 30 dias após 

o parto e teve alta sem novas intercorrências; um segundo evoluiu com 

membrana hialina, mas teve boa evolução após tratamento clínico. Quatro dos 

seis prematuros eram portadores de baixo peso ao nascimento. Em uma 

gestação gemelar e em outra gestação a termo, as pacientes foram submetidas 

a parto cesáreo por sofrimento fetal agudo intraparto, com boa evolução 

neonatal. 

Uma paciente com dispositivo intra-uterino (DIU hormonal) evoluiu com 

gestação ectópica rota com indicação cirúrgica e necessidade de transfusão 

sanguínea no pós-operatório. 

Em 13 casos de 54 gestações (24.1%) ocorreu aborto espontâneo, em 

11 casos antes de 12 semanas de gestação e em 2 casos entre as 12ª e 20ª 

semanas. A taxa de perda fetal foi de 29,4% (13 abortos, um natimorto e uma 

gestação ectópica). 

Ocorreram duas malformações congênitas (3,9%). Um feto anencéfalo 

natimorto em uma paciente em uso de azatioprina e prednisona durante a 

concepção e que usou prednisona em monoterapia ainda durante o primeiro 

trimestre. Em outra paciente, que usou azatioprina e prednisona desde a 

concepção até a 8ª semana de gestação, houve nascimento, por parto cesáreo, 

de uma criança com estenose ureteral, que evoluiu sem intercorrências após 

cirurgia urológica. 

A evolução das gestações em termos de prognóstico fetal e a descrição 

mais detalhada dos casos de perda fetal estão descritas nas Tabelas 38 e 39. 
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Tabela 38 -  Evolução fetal em 54 gestações em 39 pacientes com HAI1 

EVOLUÇÃO FETAL N (%) 

Aborto espontâneo 13 (25,5 / 24)2 

Parto prematuro 6 (11,8)3 

Parto a termo 30 (58,8) 

Anormalidades congênitas 2 (3,9) 

Natimorto 1 (2) 

Perdas fetais 15 (29,4)4 

Sofrimento fetal agudo intraparto 2 (3,9) 

Gestação ectópica 1 (1,85) 

Gestação em evolução 3 (5,5) 

1-  Três gestações no segundo trimestre de gestação 

2-  A primeira porcentagem é referente às 51 gestações. Para o cálculo da segunda 
porcentagem foram consideradas 54 gestações, já que três, ainda, em evolução, já 
ultrapassaram o período gestacional definido como aborto (20 semanas) e corresponderia à 
incidência real de abortos espontâneos. 

3- 3/6 recém nascidos prematuros necessitaram de internação mais prolongada que o habitual 
no período neonatal. 

4-  Cálculo realizado em 51 gestações completas 
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Tabela 39 -  Casos de perda fetal em 54 gestações de 39 pacientes com HAI 

N Idade na 
gestação 

Medicação na 
concepção e 1o 

trimestre gestacional 

Medicação no 2o e 
3o trimestres da 

gestação 

Eventos Médicos 
durante a gestação 

1 25 Sem medicação CYA + PRED Apresentação inicial 
HAI / hepatite por CMV 

2 30 Sem medicação Sem medicação - 

3 29 Sem medicação Sem medicação - 

4 17 AZA + PRED AZA + PRED Hepatite A aguda 

5 17 PRED PRED - 

6 24 Sem medicação Sem medicação - 

7 17 Sem medicação Sem medicação - 

8 27 Sem medicação PRED Recidiva de HAI na 
concepção / HDA 

varicosa 

9 29 AZA + PRED AZA + PRED - 

10 18 AZA + PRED PRED - 

11 22 AZA + PRED AZA + PRED - 

12 19 FK + PRED FK + PRED Aumento de 
aminotransferases 

13 29 CYA + AZA + UDCA PRED - 

14 22 AZA + PRED PRED Anencefalia 

AZA = azatioprina 

PRED = prednisona 

FK = tacrolimus 

CYA = ciclosporina 

HDA = hemorragia digestiva alta 
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3.7.2  Avaliação da evolução materna na gestação e período pós-parto 

 

Para a avaliação da evolução materna foram consideradas apenas as 

gestações completas até o fim do estudo (N=51). 

A gestação afetou de forma mais importante quatro pacientes. A primeira 

apresentou episódio de hepatite aguda com remissão clínica espontânea dois 

meses antes do início da gestação. Após cinco meses, durante o primeiro 

trimestre da gestação, ela teve um novo episódio de hepatite aguda, com 

diagnóstico de HAI. Iniciou tratamento com ciclosporina e prednisona, mas 

apresentou hepatite após reativação de citomegalovírus com necessidade de 

redução da imunossupressão. Evoluiu com peritonite bacteriana espontânea e 

aborto próximo de 20 semanas. 

A segunda paciente era cirrótica, em gestação gemelar com evolução 

para parto cesáreo por sofrimento fetal agudo. Evoluiu com ascite e 

insuficiência renal no período pós-parto, com boa resposta ao tratamento 

clínico. Uma terceira paciente evoluiu para parto cesáreo após amniorrexe 

prematura, com infecção puerperal e necessidade de transfusão sanguínea no 

pós-operatório. A quarta paciente, engravidou durante recidiva de HAI após 

suspensão por conta do tratamento imunossupressor. Durante o segundo 

trimestre apresentou hemorragia digestiva alta varicosa e evoluiu com aborto. 

Em relação à atividade da doença durante a gestação e pós-parto, em 

21 gestações não houve alterações das enzimas hepáticas (41,2%) e os 

pacientes continuaram em remissão bioquímica. Uma dessas pacientes foi 

submetida à biópsia hepática no puerpério para avaliação de remissão 



Resultados 

 

111

histológica e, apesar de exames normais por mais de dois anos, ainda 

apresentava atividade inflamatória moderada, necessitando aumento da 

imunossupressão. 

Em dois casos, ocorreram elevações das aminotransferases por 

etiologias não relacionadas à HAI (hepatite A aguda e hepatite por reativação 

do citomegalovírus). Duas pacientes apresentaram recidivas da HAI no 

primeiro trimestre da gestação por não aderência ao tratamento e 

normalizaram os exames durante a gestação, sem novas alterações. 

Em 28 gestações (54,9%) houve alteração das enzimas hepáticas 

durante a gestação ou no puerpério. Em 16 casos (31,4%), ocorreram recidivas 

da HAI e em 7 casos (13,7%) aumentos de aminotransferases abaixo de duas 

vezes o normal no período puerperal. Em três casos de recidiva e em um caso 

de elevação enzimática, as pacientes apresentaram também alterações dos 

exames laboratoriais durante a troca de imunossupressão no primeiro 

trimestre. Três pacientes (5,9%) apresentaram aumentos menores que duas 

vezes o normal apenas durante a troca da imunossupressão no início da 

gestação. Uma paciente transplantada (2%) apresentou aumento das 

aminotransferases e prurido no segundo trimestre gestacional, foi submetida à 

biópsia hepática que revelou fígado reacional. Uma paciente com HAI refratária 

(2%), com flutuações freqüentes dos níveis enzimáticos, apresentou piora 

durante a gestação. 

Em duas gestações (3,7%) não houve informações sobre a recidiva ou 

não da doença durante a gestação, porque a paciente era procedente de local 

distante do HC-FMUSP e fez seguimento clínico no estado de origem. 
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A média de tempo para ocorrência da recidiva de HAI foi de 75 dias. Não 

ocorreram mortes maternas nessa casuística. Os dados sobre a atividade da 

doença estão descritos na Tabela 40. 

 

Tabela 40 -  Evolução materna em 51 gestações completas em 39 pacientes 

com HAI 

Parâmetros n (%) 

Complicações maternas 4 (7,8) 

Remissão bioquímica na concepção 34 (66,7) 

Remissão histológica na concepção 5 (9,8) 

Enzimas hepáticas normais 21 (41,2) 

Ausência de informações sobre atividade da doença 2 (3,9) 

Aumento < 2x normal no puerpério 7 (13,7) 

Recidiva puerperal da HAI 16 (31,4) 

Alteração enzimática durante troca da 
imunossupressão 1º trimestre 

3 (5,9) 

Flutuação enzimática em HAI refratária 1 (2) 

Alteração enzimas hepáticas em transplantada sem 
recorrência de HAI 

1 (2) 
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A casuística atual representa uma das mais abrangentes séries de 

portadores de HAI, avaliados quanto às características clínicas, laboratoriais e 

anatomopatológicas iniciais, à resposta ao tratamento e à evolução clínica; 

caracterizando estudo sem precedentes na América do Sul e mesmo em 

literatura mundial, cujas populações foram compostas por menos de 200 

pacientes. Como a HAI é doença relativamente rara, estudo de tal dimensão, 

em geral, só se torna possível com a realização de participação multicêntrica e, 

portanto, com população heterogênea ou por meio de análise retrospectiva. 

A população desse estudo representa, de certa forma, o 

comportamento da doença no país, já que a maioria dos estados brasileiros 

está representada, assim como as diversas etnias. Deve-se ter em mente 

que o estudo foi retrospectivo e realizado em centro terciário de atendimento 

à saúde, uma das referências nacionais para tratamento da HAI e 

transplante hepático. 

Os ensaios clínicos iniciais sobre a HAI foram compostos por casuística 

heterogênea, que em algumas situações incluíram pacientes com infecção 

crônica pelos vírus B e C, pela impossibilidade de pesquisar a infecção viral por 

métodos diagnósticos sensíveis e específicos, e a hepatite crônica 

criptogênica. Além disso, a maioria deles foi composta por pequeno número de 

casos, sem uniformidade no diagnóstico e nas definições de resposta ao 
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tratamento da HAI, sem diferenciação adequada dos tipos de HAI e com curta 

duração de seguimento.29,78,106,107 

Esse estudo, por sua vez, envolveu uma população homogênea, no 

sentido do diagnóstico provável ou definitivo de HAI ter sido baseado nos 

critérios do GIHAI para definição diagnóstica e avaliação da resposta ao 

tratamento. O seguimento clínico foi realizado até óbito, perda de seguimento 

ou data pré-estabelecida em 01/12/2007, com média de 6,3 anos. 

Foram mantidos na avaliação os pacientes que apresentaram o AMA, 

isoladamente ou não, como marcador sorológico da doença, desde que 

apresentassem achados em comum com os da HAI clássica, sem evidências 

clínicas, laboratoriais ou anatomopatológicas de cirrose biliar primária. Outros 

estudos em literatura já demonstraram positividade desse anticorpo em 3,6 a 

34% dos casos; e, a despeito dessa reatividade, os achados clínicos e 

histológicos da HAI não foram afetados pela positividade do AMA, assim como 

a resposta ao tratamento.54,55,108,109 

Quanto à avaliação anatomopatológica, não foi feita a sistematização 

por um único observador, embora tenha havido pouca variação nos 

profissionais envolvidos na leitura das lâminas (cinco patologistas, desde 

1986). Em 2000, houve uniformização da avaliação das hepatites crônicas e 

dos critérios de remissão histológica, a partir do Consenso Nacional sobre a 

Classificação das Hepatites Crônicas proposto por Gayotto et al.97 

Em relação aos resultados encontrados, a proporção de pacientes do 

sexo feminino e masculino foi de 5,7:1, conforme descrito em literatura, cujas 

taxas variam entre 3,6-7:1.1,2,3,13,15,16,26,27 



Discussão 

 

116

A associação com auto-imunidade extra-hepática foi positiva em 28,4% 

dos pacientes e foi mais freqüente em pacientes do sexo feminino, sem 

diferenças significantes de acordo com o tipo de HAI. Os pacientes com 

doenças auto-imunes extra-hepáticas apresentaram idade mais avançada ao 

início da doença. A principal doença auto-imune associada foi relacionada à 

tireóide, seguida por artrite reumatóide. Os achados são concordantes com os 

da literatura, em que há relatos de associação com outras doenças 

auto-imunes em até 50% dos casos.2,3,14,16,21,49 

A concomitância com outras doenças auto-imunes foi previamente 

estudada em 37 pacientes brasileiros acima de 18 anos e comparada à de 

157 norte-americanos portadores de HAI-1. A porcentagem de doenças 

auto-imunes associada foi semelhante nos dois grupos (32 x 38%), embora 

houvesse diferenças quanto ao perfil genético desses pacientes; os brasileiros 

apresentaram maior freqüência de HLA DR13 e os americanos HLA DR4.25 

O presente estudo relata porcentagem de concomitância de doenças 

auto-imunes extra-hepáticas semelhante à de outros estudos brasileiros 

anteriores com população acima de 18 anos. 

Muitas das doenças auto-imunes são mais prevalentes em mulheres do 

que em homens, desde as órgão-específicas, até as órgão-inespecíficas como 

o lúpus eritematoso sistêmico. Czaja e Donaldson,110 em estudo com 144 

mulheres e 41 homens com HAI-1, evidenciaram que a associação com 

doenças auto-imunes extra-hepáticas foi significantemente mais freqüente nas 

mulheres (34 x 17%, p= 0,05), que também apresentaram maior freqüência do 

HLA DR4 quando comparadas aos homens (49 x 24%, p= 0,007). Por outro 
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lado Myake et al.,111 avaliaram 160 pacientes com HAI-1, 140 mulheres e 20 

homens, e não encontraram diferenças significantes na presença de doenças 

auto-imunes sintomáticas associadas, 26% x 15% (p=0,33), provavelmente 

devido à maior positividade do HLA DR4 nos homens nesse estudo (75%). 

A  presença desse HLA confere maior suscetibilidade a outras doenças auto-

imunes concomitantes. 

Quando a associação com doenças auto-imunes extra-hepáticas é 

avaliada de acordo com o tipo de HAI, a maioria dos estudos sugere que a 

ocorrência é igual na HAI-1 e HAI-2,14,26,29,33 embora Homberg et al.43, em seu 

estudo original classificando a HAI nos dois tipos, notassem maior freqüência 

na HAI-2 (41% x 34%). Talvez uma explicação para esse fato seja a presença 

de portadores de hepatite C com reatividade para o anti-LKM1 no grupo de 

pacientes com HAI-2, pois em 1987, data da publicação desse trabalho, os 

marcadores sorológicos para o VHC ainda não estavam disponíveis. Sabe-se 

que o VHC é importante indutor de manifestações auto-imunes. A maioria dos 

estudos avaliando pacientes com HAI-1 relata taxas que variam entre 24% e 

36%, sendo maiores naqueles que incluem populações com idades mais 

avançadas. Poucos estudos com HAI-2 são relatados, já que sua prevalência 

é bem menor do que a da HAI-1. Recentemente, em série de cinco casos no 

oeste dos EUA112, foi descrita associação em 30% dos casos, ao passo que 

Bittencourt et al. 33 relataram auto-imunidade associada em 19% dos 

pacientes com HAI-1 e 17% na HAI-2. Ressaltamos que, apesar de serem 

dados nacionais, nesse estudo havia participação conjunta de pacientes 

adultos e de crianças. 
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No presente trabalho, os pacientes com outras doenças auto-imunes 

associadas apresentavam idade mais avançada ao início da doença do que 

aqueles sem essa associação (mediana de 34,4 X 20,7 anos). Resultados 

semelhantes tinham sido encontrados anteriormente em casuística nacional,25 

quando foram comparados 115 pacientes com HAI-1, adultos e crianças, com 

161 adultos norte-americanos, os brasileiros tiveram menor freqüência de 

doenças auto-imunes concomitantes (17% X 38%). Todavia, quando foram 

comparados os pacientes com idade de aparecimento da doença acima de 18 

anos, essa diferença deixou de ser significante (32% X 38%, p>0,05). 

Ao serem comparados apenas os pacientes brasileiros, abaixo e acima de 18 

anos, a associação naqueles acima de 18 anos foi de 32% e nos mais jovens, 

de 5% (p=0,0002), demonstrando que os pacientes mais jovens apresentam 

menor concomitância com doenças auto-imunes extra-hepáticas. 

Estudos em pacientes norte-americanos e europeus também 

evidenciaram que pacientes com maior idade apresentavam maior associação 

com doenças reumatológicas que os mais jovens, Czaja e Carpenter113 

encontraram concomitância com outras doenças auto-imunes em 42% dos 

pacientes com HAI-1 com idade ao início da doença a partir dos 60 anos e em 

13% daqueles com idade abaixo dos 30 anos. Entre as mais comuns, a doença 

tireoideana auto-imune foi a mais freqüente (p=0,006). Nos mais jovens, o HLA 

mais freqüente foi HLA DR3 e nos mais idosos o HLA DR4; confirmando 

achados já relatados pelos japoneses da maior associação de doenças 

auto-imunes com o HLA DR4. Na Europa, Al-Chalabi et al.114 encontraram 

doenças auto-imunes nos pacientes com idade à apresentação acima e abaixo 
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de 60 anos em proporção semelhante (37% X 31%, p=0,685), e as doenças 

mais freqüentemente associadas foram doença tireoideana e artrite reumatóide. 

A freqüência de HLA DR3 e DR4 foi semelhante nas duas populações. 

No presente estudo não foi estudada a distribuição dos alelos do HLA; 

porém estudos prévios evidenciaram a associação do HLA DR13 e do DR3 

(nos HLA DR13 negativos) com a HAI-1 e do HLA DR7 e do DR3 (nos DR7 

negativos com HAI-2).25,33 Em termos de sexo, concomitância com outras 

doenças auto-imunes e perfil de anticorpos séricos os pacientes brasileiros 

adultos foram semelhantes aos adultos norte-americanos, diferindo apenas 

quanto à idade ao início da doença (mais jovens), achados laboratoriais iniciais 

(mais graves) e perfil de HLA. Logo, é de se esperar que os achados 

imunogenéticos quanto à presença de doenças auto-imunes associadas sejam 

semelhantes aos dados já publicados. 

Em dados da literatura, a apresentação da HAI varia desde formas 

assintomáticas (com diagnóstico em exames de rotina), que ocorrem em cerca 

10-20% dos casos (podendo chegar a 34% na HAI-1), até formas agudas 

fulminantes. Os achados de doença hepática crônica em pacientes com fadiga 

crônica, indisposição, perda de peso, desconforto abdominal, epistaxe 

recorrente e amenorréia (em mulheres), correspondem à cerca de 50%. 

Habitualmente a doença é insidiosa, com fase prodrômica de várias semanas a 

meses, freqüentemente com episódios sintomáticos recorrentes semelhantes 

aos de um resfriado comum. Fadiga profunda pode ser proeminente e o único 

sintoma. Em 30-40% dos casos, a apresentação ocorre com icterícia 

pronunciada, com quadro clínico semelhante ao de hepatite viral aguda.1,14,17,18 
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As formas fulminantes são mais comuns na HAI-2, particularmente em 

crianças, mas podem ocorrer formas fulminantes e sub-fulminantes em adultos 

portadores de HAI-1.16,19 Na França, de 16 pacientes com formas graves ou 

fulminantes de HAI, 13 eram portadores de HAI-1 e três de HAI-2, com média 

de idade de 36,6 anos.115 Na população adulta, a HAI corresponde a menos de 

10% dos casos de insuficiência hepática aguda grave na América do 

Norte.116,117 Entretanto na Arábia Saudita, 44% dos pacientes transplantados 

por HAI apresentaram insuficiência hepática aguda.118 

A forma de apresentação da doença mais comum em nossos pacientes 

foi aguda, com icterícia, acolia fecal e colúria, desconforto abdominal e astenia; 

por vezes recorrente. A segunda forma de apresentação mais freqüente foi de 

doença hepática crônica. Optamos por classificar os pacientes assintomáticos 

em dois grupos diferentes, um grupo em que o diagnóstico foi realizado durante 

a detecção de alterações em exames de rotina (check up, 2,2% dos casos) e 

outro em que foi decorrente da detecção do aumento de enzimas hepáticas 

durante seguimento laboratorial de doenças associadas, notadamente 

reumatológicas ou endocrinológicas (7,8%). No total, esses casos 

corresponderam a 10% da casuística, próximo do esperado em literatura. 

Como em outras publicações, os pacientes com HAI-2 apresentaram 

maior incidência de hepatite fulminante. Os pacientes com AMA, na maioria 

das vezes, apresentaram diagnóstico de HAI pela detecção de aumento de 

enzimas hepáticas durante investigação de doenças associadas, 

principalmente reumatológicas. Não houve diferenças entre os sexos quanto à 

forma de apresentação. 
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Não há descrições em outros trabalhos sobre a forma de apresentação 

da doença em pacientes com AMA, mas todos os estudos afirmam que o 

comportamento da HAI-AMA positivo é semelhante ao da HAI-AMA negativo. 

Assim, o diagnóstico dessas formas, sem sintomas hepáticos, não deveria ser 

a forma mais comum. Além disso, esses pacientes não apresentaram maior 

concomitância de doenças auto-imunes que pudesse justificar a forma de 

apresentação relacionada apenas ao diagnóstico de doença reumatológica. 

A detecção em fase assintomática poderia estar relacionada a maior faixa 

etária apresentada nesse subgrupo (mediana – 49 anos), com maior risco de 

doenças extra-hepáticas e não reumatológicas associadas, permitindo 

avaliação médica mais freqüente do que em indivíduos mais jovens. Deve ser 

ressaltado, contudo, que a positividade do AMA em formas de HAI ocorreu 

também em dois pacientes do sexo feminino abaixo dos 20 anos (9 e 19 anos). 

Outra característica interessante, mas que não teve diferença estatística 

possivelmente por erro do tipo 2 (aceitar a hipótese de igualdade como 

verdadeira [a distribuição por sexo nos tipos de HAI é igual] e ela ser falsa, em 

razão do tamanho da amostra), é que todos os 15 pacientes com essa forma 

sorológica da HAI eram do sexo feminino. 

As diferenças genéticas entre os brasileiros e as populações dos 

estudos europeus e norte-americanos poderiam justificar as diferenças 

encontradas em nosso estudo em relação à prevalência das formas agudas. 

Conforme relatado previamente, os pacientes brasileiros com HAI-1 

apresentaram maiores níveis iniciais de AST e gamaglobulinas e menores 

níveis de albumina quando comparados aos norte-americanos, sugerindo 
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doença mais grave. Uma série de casos com 12 pacientes de origem não 

caucasóide e não européia (seis africanos, cinco indianos/paquistaneses e um 

árabe), 10 com HAI-1 (um com HAI-2, um com HAI sem marcador), evidenciou 

que 50% deles apresentaram a doença de forma aguda, grave, com curta 

duração do período de icterícia e rápida deterioração clínica e laboratorial (três 

chegaram a desenvolver encefalopatia hepática, dois ascite e um hemorragia 

digestiva alta). Cinco pacientes apresentaram forma insidiosa da doença 

(42%). Apenas um paciente era assintomático (8%). As queixas mais 

freqüentes foram fadiga e icterícia.119 

Ademais, como o presente estudo foi retrospectivo, as informações 

foram dependentes das anotações em prontuários e, portanto, a classificação 

da forma de apresentação da doença foi baseada na avaliação clínica de vários 

médicos, sem uniformização quanto ao questionamento sobre a sintomatologia 

inicial de cada paciente. 

A idade ao início da doença, em geral, foi menor que a descrita em 

literatura. Os pacientes com HAI-2 foram os mais jovens (17,6±11,6 anos) e os 

pacientes com HAI sem marcador e HAI-AMA positivo foram os mais velhos, 

39,5±17,5 e 44,5±21,9 anos, respectivamente. Os pacientes com HAI-1 tiveram 

idade intermediária, com média de 28,2±16,5 anos. Não houve diferença entre 

os sexos na idade ao início da doença. 

A maioria dos pacientes com HAI dos trabalhos publicados é composta 

por portadores de HAI-1, a idade média descrita ao início da doença nos EUA, 

na maioria dos estudos, ficou entre 45 e 47 anos, com média de 38 anos em 

estudo realizado na Califórnia.91,95,120-125 Na Europa, a média de idade variou de 
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47,7 a 50 anos, embora em estudo com portadores asiáticos, africanos e árabes, 

a idade tenha sido de 30 anos.114,119,126 No Peru, portadores de HAI-1 e 

HAI-AMA apresentaram idade média de 48,6 anos.127 No Japão, a idade média 

foi de 54-55 anos.111,128 Em estudo, em que 28% dos pacientes eram portadores 

de AMA, a idade ao início dos sintomas foi de 56,2 anos, semelhante à 

casuística japonesa sem AMA.109 Sabidamente, os pacientes brasileiros, 

argentinos, africanos, asiáticos e árabes apresentam idade mais precoce ao 

início da doença quando comparados aos norte-americanos.3,14,22,25,34,119,129 

Vários estudos demonstraram que os pacientes com HAI-2 são mais jovens 

à apresentação da doença.1,3,13,15,16,22,26,27 Homberg et al. descreveram que esse 

tipo de HAI era mais freqüente entre os 2 e 14 anos.43 Em série de casos mais 

recente do oeste dos EUA, composta exclusivamente por pacientes adultos com 

HAI-2, a idade média à apresentação da doença foi de 27,4 anos.112 No Brasil, em 

estudo conjunto da casuística de adultos e crianças, a mediana de idade de 

apresentação da HAI-2 em 32 pacientes foi de quatro anos, não deixando dúvidas 

que esse tipo de HAI é mais comum em indivíduos mais jovens.16 

Todos os nossos pacientes, independentemente do tipo de HAI, são 

mais jovens que os descritos em literatura, o que já havia sido evidenciado 

para os portadores de HAI-125 e também pôde ser verificado para os casos de 

HAI-2 nessa revisão. Em relação aos pacientes sem marcadores sorológicos e 

com AMA, não há dados publicados para fazermos tal inferência. Entretanto, 

mesmo nas casuísticas internacionais com HAI-AMA, a média de idade ao 

início da doença foi maior do que a dos brasileiros com HAI-AMA (Peru – 48,6 

e Japão – 56,2anos X Brasil – 44,5 anos). Tal achado poderia ser explicado por 
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diferentes perfis de padrão de HLA, que determinam diferenças na expressão 

clínica da doença, conforme relatado anteriormente. 

Os estudos que avaliaram a idade ao início da doença em homens e 

mulheres, não encontraram diferença significante entre os dois sexos. Czaja e 

Donaldson110 não encontraram diferença estatística (homens, 42 anos X 

mulheres, 46 anos), provavelmente porque houve igualdade entre os sexos na 

freqüência do HLA DR3, alelo associado a menor idade ao início da doença. 

Miyake et al.111 também não evidenciaram diferença significante entre homens 

e mulheres (61 anos X 55 anos, respectivamente). 

Em relação aos exames laboratoriais iniciais, a HAI se apresentou 

como hepatite grave, com alteração de função hepática (mediana da 

albumina = 3,1 g/dL, bilirrubina total= 5,1 mg/dL e atividade de protrombina = 

53%). Os pacientes do sexo masculino apresentaram maiores níveis de ALT e 

de bilirrubinas totais, sem diferenças significantes quanto aos outros exames 

laboratoriais. O mesmo resultado não foi encontrado nos estudos que 

avaliaram as diferenças entre homens e mulheres.110,111 Em estudo japonês, 

70% das mulheres e 75% dos homens apresentaram HLA DR4, marcador de 

curso mais benigno, sem evidências de positividade para o HLA DR3 

(marcador de doença mais grave), ou seja, o perfil genético dos homens e 

mulheres era bastante parecido. Czaja e Donaldson, também não encontraram 

diferenças nos exames iniciais, embora as mulheres apresentassem maior 

positividade para o HLA DR4, com ocorrência semelhante de HLA DR3 nos 

dois sexos. Nesse estudo, foi discutido que o sexo afeta a suscetibilidade, mas 

não o comportamento da doença. Em nosso estudo, não foi estudado esse 
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aspecto, mas sabidamente, a HAI-1, maioria da casuística (N=210), está 

associada ao HLA DR13 ou HLA DR3, 33 de comportamento mais agressivo 

que a HAI-1 associada ao HLA DR4. 

Quando foram avaliados os exames laboratoriais de acordo com o tipo 

de HAI, os pacientes com HAI-1 tiveram menores valores de albumina do que 

aqueles com HAI-2 e HAI sem marcador e de atividade de protrombina do que 

aqueles com HAI sem marcador. Na HAI-1 foram encontrados os maiores 

valores de gamaglobulinas e imunoglobulina G em relação a todos os outros 

tipos de HAI. Em relatos da literatura, há poucos estudos com HAI sem 

marcador e HAI-AMA positivo e os resultados encontrados para a HAI-1 e HAI-2 

são semelhantes aos já descritos.3,16,25,112 

O anticorpo SMA esteve presente em 71% da casuística total, o ANA em 

52,2% e anti-LKM1 em 7%. Avaliando a positividade dos auto-anticorpos na 

HAI-1, a maioria dos pacientes apresentava SMA associado ao ANA (44,3%), 

seguido por SMA isoladamente (38,1%) e ANA isolado (13%). O restante dos 

casos estava associado ao anti-SLA/LP. 

Esses achados são semelhantes aos descritos em literatura, em que o 

SMA ocorreu em 60-87% dos casos de HAI, associado ao ANA em cerca de 

50% e isoladamente em 20-40%. O ANA ocorreu em 60-70% dos pacientes 

com HAI, associado ao SMA em 50% ou isolado em 10-20%. O anti-LKM1 é 

raro nos EUA, ocorrendo em cerca de 4% dos pacientes adultos; na Europa 

sua positividade pode atingir a 20%.1,3,15,37,46 

Dos pacientes com SMA, em 86,3% foram pesquisados AMF; que foi 

positivo em 71,3% dos casos. O AMF apresenta menor sensibilidade e maior 
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especificidade para o diagnóstico de HAI. Estudo retrospectivo recente 

demonstra que o SMA com padrão T e o AMF estiveram presentes em 80% 

dos pacientes com HAI-1 e que suas reatividades estão fortemente 

correlacionadas (sensibilidade de 80%). Todavia em 20% dos casos de SMA, o 

AMF pode estar ausente, e sua ausência não excluiu o diagnóstico de HAI.47 

A positividade do AMF está relacionada à positividade para o HLA DR13 na 

América do Sul, idade precoce de início da doença e pior resposta ao 

tratamento em relação aos pacientes negativos para o AMF, sem diferenças 

nos exames laboratoriais iniciais.3,15,16 Embora em estudo de Czaja et al. os 

pacientes com SMA/AMF tenham menor taxa de remissão (76% X 91%), maior 

falha de tratamento (16% x 0%), maior taxa de óbito/transplante hepático (19% 

X 8%), não foi atingida significância estatística (AMF[+]=73/AMF[-]=12).130 

Em nosso estudo foi realizada comparação entre os pacientes SMA/AMF 

positivos e aqueles SMA/AMF negativos (AMF [+]=117/AMF [-]=47) e as únicas 

diferenças encontradas foram idade mais precoce ao início dos sintomas, 

menor concomitância com doenças auto-imunes extra-hepáticas e maiores 

níveis de gamaglobulina nos pacientes com positividade para o AMF. Não houve 

diferenças significantes nos outros dados demográficos, nos exames 

laboratoriais iniciais restantes, nas alterações histológicas iniciais, na resposta 

ao tratamento e na evolução para transplante ou óbito. No entanto, não foi 

analisada a pesquisa do HLA para conclusões mais definitivas, embora em 

estudos anteriores, a suscetibilidade à HAI-1 ao HLA DR13 tenha sido 

estabelecida apenas para os pacientes com reatividade para o AMF. Nossa 

opinião nesse aspecto é que pacientes com negatividade para anticorpo contra 
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componentes dos microfilamentos devam ser classificados em outro grupo 

(pacientes sem marcadores), uma vez que a maioria dos pacientes com SMA 

positivo é também AMF positivo. 

O AMA foi encontrado em 5,6% da casuística, investigado pela técnica 

de IFI, confirmando-se a reatividade do anti-M2 por immunoblotting. Quando foi 

realizada a comparação entre os pacientes AMA(+) e AMA(-), as únicas 

diferenças significantes foram idade mais avançada ao início da doença e 

forma de apresentação da doença, já discutidos anteriormente. Não houve 

diferenças quanto ao uso de AUDC, achados histológicos e exames laboratoriais 

iniciais, incluindo GGT e fosfatase alcalina, e resposta ao tratamento. 

Os achados de nosso estudo são comparáveis com os publicados na 

literatura. A positividade do AMA na HAI varia entre 5 a 34%, de acordo com a 

técnica utilizada para a pesquisa do anticorpo (IFI, ELISA e immunoblotting, os 

dois últimos com uso de antígenos extraídos de coração bovino e rim de porco, 

antígenos comerciais ou recombinantes).55,108,109 Também nessa casuística, a 

positividade do AMA não influenciou os achados clínicos e histológicos, quando 

comparados aos da HAI clássica, a necessidade de uso do AUDC ou a 

resposta ao tratamento. Entretanto, prejudica o diagnóstico definitivo da doença 

caso sejam adotados os critérios diagnósticos do GIHAI,42 questionando-se a 

aplicabilidade desse escore no diagnóstico dessas formas variantes. 

Avaliando a pontuação pelo escore diagnóstico de HAI pré-tratamento, 

81,4% apresentaram diagnóstico definitivo. Contudo, três pacientes (1,1%) 

apresentaram diagnóstico improvável, uma paciente portadora de AMA, uma 

hepatite fulminante sem marcadores de HAI, com níveis normais de 
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gamaglobulinas e um paciente com características muito sugestivas de HAI, 

porém com biópsia hepática inicial com necrose submaciça. Em dois casos, 

o diagnóstico pós-tratamento foi de provável HAI. Isso ocorreu porque são 

situações em que, da mesma forma que a positividade para o AMA, os 

critérios diagnósticos do GIHAI são omissos: biópsia hepática sem 

evidências de HAI (ausência de hepatite de interface, infiltrado inflamatório 

com predomínio de plasmócitos e rosetas hepatocitárias) e o paciente em 

análise perde cinco pontos, HAI com auto-anticorpos negativos e níveis 

normais de gamaglobulinas. 

Quando realizada a comparação entre os sexos, mesmo com a 

pontuação para o sexo feminino, não houve diferenças no escore definitivo 

pós-tratamento, uma vez que nesse caso, o importante para a análise é a 

resposta completa ao uso de imunossupressores e a recidiva após a suspensão. 

Já no período pré-tratamento, como era de se esperar, os pacientes do sexo 

feminino apresentaram maior percentagem de diagnóstico definitivo. 

Quanto ao uso do escore nos tipos de HAI, houve diferença significante 

de acordo com o tipo de HAI. Observamos que os portadores de HAI-1, por 

apresentarem maiores níveis de hipergamaglobulinemia e positividade auto-

anticorpos apresentaram maior freqüência de diagnóstico definitivo pré-

tratamento do que os pacientes com HAI-AMA e HAI sem marcador, já que 

aqueles com AMA perdem quatro pontos e os sem marcadores deixam de 

pontuar pela ausência de positividade dos auto-anticorpos (90% na HAI-1 X 

41% na HAI sem marcador X 33,3% na HAI-AMA). O mesmo ocorreu no 

período pós-tratamento. Não houve diferença entre as HAI-1 e HAI-2. 



Discussão 

 

129

O sistema de escore proposto pelo GIHAI em 1993 e revisado em 1999 

foi validado em diversos estudos; o escore revisado apresenta sensibilidade de 

97 a 100% e especificidade de 60% para excluir pacientes com doença biliar. 

O  escore foi proposto para homogeneizar e estabelecer os melhores critérios 

diagnósticos para HAI, com fins científicos. Esse sistema é útil para o 

diagnóstico das formas clássicas de HAI e para exclusão do diagnóstico de 

cirrose biliar primária, entretanto é falho no diagnóstico das formas 

variantes,3,39-41,54,106,131 o que também foi demonstrado em nosso estudo, 

demonstrando que talvez seja necessária nova revisão dos critérios diagnósticos 

de HAI, ou orientação complementar para as formas variantes da HAI. 

O estudo histológico inicial estava disponível em 80,6% dos pacientes; 

os plasmócitos foram presentes em 40,3% e as rosetas em 50,9%. A cirrose 

hepática foi diagnosticada em 45,1% dos pacientes (55,7% das biópsias 

realizadas) e foi mais freqüente nos pacientes com idade de início da doença 

mais precoce. Não houve diferenças nos achados iniciais histológicos de 

acordo com sexo ou tipo de HAI. A freqüência de cirrose hepática por biópsia 

está subestimada, pois 17 pacientes sem cirrose hepática na biópsia e 29 sem 

biópsia inicial apresentavam sinais indiretos de hipertensão portal 

(esplenomegalia, exame ultrassonográfico doppler do abdomen sugestivo de 

hipertensão portal, ascite ou EDA com varizes esofágicas). Portanto, aos 121 

casos de cirrose hepática por biópsia, devem ser acrescidos 46 pacientes, 

totalizando 167 ou 62,3% da casuística. 

A cirrose hepática está presente em freqüência variável na apresentação 

da doença; sendo mais comum em negros norte-americanos do que em 
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brancos (85% X 38%).22,23 Em geral, mais de 30% dos pacientes têm cirrose na 

biópsia inicial e em crianças esse número pode atingir 50%.23 Nos estudos 

internacionais, a freqüência de cirrose hepática na biópsia inicial variou de 

acordo com a população estudada, por influências genéticas na forma de 

apresentação e evolução da doença e certamente pela forma em que foi 

determinada. Nos estudos da América do Norte, na HAI-1, as taxas variaram 

de 26 a 31%.91,95,120-125 A única série de casos com HAI-2 nos Estados Unidos 

da América descreveu cirrose hepática ao diagnóstico em 75% dos cinco 

pacientes.112 Nos estudos europeus, as taxas variaram de 28 a 42%, as 

maiores taxas foram encontradas em pacientes não europeus e não 

caucasóides (41,6%) e italianos (38,4%).114,119,126,132 Nos estudos japoneses, 

em pacientes com HAI-1, as taxas foram de 8 a 10%.111,118 No Peru, a 

porcentagem de cirrose ao diagnóstico, chegou a 70% em 30 pacientes 

com HAI-1 e HAI-AMA.127 A influência do HLA em nossa população 

(HLA DR13/DR3 na HAI-1 e DR7/DR3 na HAI-2),25 provavelmente predispõe os 

pacientes a taxas de cirrose hepática mais elevadas do que o HLA DR4, por 

exemplo, bastante freqüente no Japão, que apresenta as menores taxas de 

cirrose em todas casuísticas. 

Em idosos, alguns estudos mostraram não haver diferenças em relação 

aos jovens quanto à porcentagem de cirrose hepática na biópsia inicial.114,132 

Em um desses estudos a ocorrência de HLA DR4 e DR3 foi semelhante nos 

grupos “acima de 60anos” e “abaixo de 60 anos”. Contudo, Czaja e 

Carpenter113 encontraram cirrose hepática significantemente mais freqüente 

nos indivíduos com idade à apresentação da doença acima de 60 anos quando 
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comparados aos com menos de 30 anos (33% X 10%, p=0,03). Nesse estudo, 

o HLA DR3 foi mais freqüente naqueles com idade ao início ≤ 30 anos e o HLA 

DR4 foi mais freqüente naqueles com idade ≥ 60 anos. Floreani et al. também 

encontrou maior freqüência de cirrose hepática naqueles acima de 65 anos.126 

Esses resultados, aparentemente contraditórios, poderiam ser explicados pelo 

fato dos pacientes com idade ≥ 60 anos terem evoluído com doença 

assintomática ou oligossintomática por muito tempo o que impediu de serem 

tratados mais precoce e adequadamente. Também não há diferenças na 

freqüência de cirrose hepática na biópsia inicial em relação aos sexos feminino 

e masculino.110,111 

Estudos prévios já demonstraram maior agressividade da doença 

relacionada à positividade do HLA DR13 nos pacientes com HAI-1, tanto nos 

pacientes brasileiros quanto argentinos, quando comparados a populações 

com HLA DR13 negativo.22,23,25,35 Outro fator que poderia ter contribuído para a 

maior freqüência de cirrose hepática em nossa população, menos importante 

certamente, é que na maioria dos estudos estrangeiros, não foram incluídos 

pacientes com HAI-2, que corresponderam a 7% dos doentes dessa série, 

sabidamente, pacientes com maior agressividade de doença e maior 

prevalência de cirrose hepática na apresentação inicial.3,16,20,112 

Em relação ao tratamento inicial, em 71% dos casos o esquema 

terapêutico utilizado foi a associação de azatioprina e prednisona que ainda é a 

escolha terapêutica para o tratamento da HAI. Em 20% dos casos, o 

tratamento inicial foi realizado com prednisona em monoterapia, seja por início 

dos sintomas durante gestação, presença de ascite no exame físico de 
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entrada, contra-indicações ao uso de azatioprina ou início do tratamento 

fora do ambulatório de doenças metabólicas e auto-imunes do fígado da 

HC-FMUSP. Desde 2005, foi introduzido o protocolo randomizado de pesquisa, 

aberto, de indução de remissão com uso de “prednisona + cloroquina” ou 

“prednisona + azatioprina” e por esse motivo 4% dos pacientes estavam em 

uso de cloroquina e prednisona. Não houve diferenças na resposta ao 

tratamento, evolução para óbito e transplante hepático de acordo com o tipo de 

tratamento inicial, conforme já demonstrado em literatura.3,15,29,78,79,80,114 

Avaliando os pacientes que obtiveram pelo menos uma remissão 

histológica, 89% utilizaram o esquema de imunossupressão com azatioprina e 

prednisona, 4,7% monoterapia com azatioprina ou prednisona e apenas um 

paciente utilizou azatioprina e ciclosporina. A dose média utilizada foi maior que 

a descrita em literatura refletindo maior dificuldade de controle da doença em 

nosso meio. Essa maior dificuldade em controlar a atividade da doença poderia 

ser decorrente de características genéticas da doença no Brasil, determinando 

formas mais agressivas. 14,17,22,23,80 

Cinqüenta e sete por cento dos pacientes tratados apresentaram efeitos 

colaterais decorrentes da medicação. A suspensão ou troca da imunossupressão 

foi necessária em 33%, taxa maior que a descrita em outros estudos. 

Ao contrário do descrito em literatura, não houve maior freqüência de efeitos 

colaterais em cirróticos, pacientes com fibrose avançada ou idade ao início da 

doença. O principal efeito colateral encontrado foi a alteração da densidade 

óssea, variando de osteopenia a osteoporose, sem descrição de ocorrência de 

fraturas patológicas. As citopenias relacionadas ao uso da azatioprina foram o 
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segundo efeito colateral mais importante. Entre os pacientes que necessitaram 

suspensão do tratamento, os efeitos colaterais mais comuns foram infecção e 

alterações hematológicas. Provavelmente as alterações estéticas estejam 

subnotificadas no presente estudo, pois dependem da anotação desses efeitos 

colaterais no prontuário pelo médico observador, ao contrário das citopenias e 

alterações ósseas que estão afixadas em exames complementares em 

prontuário ou no terminal de computação do HC-FMUSP. 

Importante salientar o papel da imunossupressão na infecção pelo vírus 

papilomavírus (HPV); pois nove pacientes do sexo feminino (4%) necessitaram 

de ajustes da medicação por neoplasia intra-epitelial cervical (NIC) e/ou HPV 

perineal. Estudos mundiais comprovam que 50 a 80% das mulheres 

sexualmente ativas serão infectadas por um ou mais tipos de HPV em algum 

momento de suas vidas. Porém, a maioria das infecções é transitória. 

Na maioria das vezes, o sistema imunológico consegue combater essa 

infecção de maneira eficiente, alcançando a cura, com eliminação completa do 

vírus, principalmente nas pessoas mais jovens. Esse vírus está presente em 

mais de 90% dos casos de câncer do colo do útero, apresentando associação 

também com o câncer de vulva.134 A incidência de NIC e carcinoma invasivo 

em 131207 mulheres submetidas a exame citológico para rastreamento de 

neoplasia cervical em serviço público na região de Campinas, interior de São 

Paulo (incluindo 64 cidades e três milhões e meio de habitantes) foi de 0,77% 

no período de 1998 a 1999133. A lesão mais prevalente foi NIC I, com 

prevalência de 0,35% . Dados brasileiros do ano de 2002, coletados por 10 

meses, do sistema de informação laboratorial do programa nacional de 
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combate ao câncer de colo uterino, no estado do Paraná, evidenciaram 

prevalência de NIC I, II e III de 0,63%.129 

Em pacientes HIV, a freqüência de NIC é 10 vezes maior e a presença 

do HPV e a contagem de CD4 são os dois principais fatores de risco. 

A  prevalência, o contágio, a agressividade e a persistência do HPV são 

maiores em mulheres HIV-positivas do que naquelas sem a infecção. 134 Outras 

populações imunossuprimidas estão sob maior risco de displasia cervical, por 

exemplo, mulheres submetidas a transplante renal, que apresentam 14 vezes 

maior risco de neoplasia anogenital.135 A azatioprina, medicação chave no 

tratamento da HAI, age justamente bloqueando a proliferação dos linfócitos B e T. 

Portanto, pacientes em uso de imunossupressores podem estar expostas a 

maior risco de neoplasias anogenitais, e essa é a explicação para a maior 

prevalência dessa complicação em nessas pacientes. 

Pelos dados documentados na literatura, 13% dos pacientes tratados 

desenvolvem efeitos colaterais com necessidade de diminuição ou suspensão 

precoce da medicação e as intolerâncias relacionadas ao uso de corticóide são 

a principal causa de suspensão.15,78-80 

Os efeitos colaterais relacionados ao corticóide podem ocorrer em até 

44% dos casos em que é usado em esquema de monoterapia e em 10% com a 

associação de azatioprina e prednisona.15,79,80 A prednisona é convertida a 

prednisolona pelo fígado, e a prednisolona livre é o metabólito ativo 

responsável pelo efeito terapêutico e efeitos colaterais. Em situações em que 

há redução da conversão da prednisona em prednisolona, como doença 

hepática avançada, há presença de fatores que aumentam as concentrações 
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séricas do metabólito livre, como hipoalbuminemia ou hiperbilirrubinemia, 

observam-se alterações de seu efeito terapêutico e de sua toxicidade.79 

Pacientes com cirrose hepática apresentam maior risco de efeitos colaterais 

relacionados à imunossupressão quando comparados aos não cirróticos 

(25%X 8%), entretanto o efeito terapêutico do corticóide é semelhante em 

cirróticos e não cirróticos.79,80 As causas mais comuns de suspensão do 

tratamento são alterações cosméticas ou obesidade (47%), osteoporose com 

fratura patológica (27%), diabete mellitus descompensado (20%) e doença 

ulcerosa péptica (6%).15,78-80 

As alterações mais freqüentemente relacionadas ao uso do corticóide 

são as cosméticas e 80% dos pacientes apresentam uma ou mais manifestações 

após dois anos de tratamento. Osteoporose, compressão vertebral, catarata, 

HAS e psicose são incomuns, mas o risco aumenta após 18 meses de uso 

contínuo de doses acima de 10mg/dia.15,79,80 

Em relação à azatioprina, os possíveis efeitos colaterais são hepatite 

colestática, doença venoclusiva, pancreatite, náuseas e supressão de medula 

óssea, efeitos incomuns que ocorrem em menos de 10% dos pacientes em uso 

de 50mg/dia.79,80 

As complicações em longo prazo incluem possibilidade de 

teratogenicidade e ocorrência de neoplasias. A ocorrência de neoplasias foi 

inicialmente documentada em pacientes submetidos a transplante, com 

aumento do risco para linfomas. O risco de neoplasias extra-hepáticas em 

pacientes com HAI tratados por 42 meses ficou ao redor de 5%. A incidência 

de neoplasia extra-hepática foi de 1/194 por ano de seguimento e a 
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probabilidade de ocorrência de neoplasias foi de 3% após 10 anos. O aumento 

do risco em relação à população normal, pareada para idade e sexo, de acordo 

com esses estudos foi de 1,4 vezes.79,80 

Pacientes idosos, em alguns estudos, tiveram maior freqüência de 

efeitos colaterais (77% X 48%, p<0,01) e maior ocorrência de toxicidades 

múltiplas (48% X 44%, p<0,01) durante o seguimento. 80 Em outros estudos, 

a freqüência de efeitos colaterais no tratamento inicial foi semelhante a de 

outros pacientes virgens de tratamento (49% X 33%, p=0,1). 79 Mulheres na pré 

e pós-menopausa apresentaram o mesmo risco, entretanto, as menopausadas 

tiveram menor tolerância aos retratamentos após recidiva.15,80 

Os pacientes dessa casuística necessitaram de doses maiores da 

medicação, por mais tempo (o tempo para ocorrência da primeira remissão 

histológica foi em média, de cinco anos) que o descrito em literatura para 

atingir remissão histológica, justificando a alta taxa de efeitos colaterais e da 

necessidade de troca do esquema terapêutico. Além disso, as duas principais 

causas de troca da imunossupressão foram as alterações hematológicas e as 

infecções. A necessidade de maiores doses de imunossupressão para controle 

da atividade da doença, por si só, já justificaria uma das principais causas de 

efeitos colaterais e, portanto, auxiliaria a justificar as maiores taxas de efeitos 

colaterais encontradas em nosso estudo. 

Em relação à resposta ao tratamento, a porcentagem de remissão 

bioquímica foi 51,5%. A taxa de remissão histológica foi de 36,2% em tempo 

médio de 1852 dias (cinco anos), com tempo mínimo de 511 dias e mediana de 
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1477 dias. A porcentagem de recidiva após a suspensão do tratamento foi 

58,7%, e cerca de 76% recidivaram nos seis primeiros meses. 

A resposta completa ao tratamento ficou bem abaixo dos 65% de 

resposta completa em 18 meses e dos 80% atingidos aos três anos descritos 

em literatura.15,17,22,29,78,80,136,137 Os pacientes desse estudo foram tratados por 

mais tempo, cinco anos em média, com doses mais altas do que as descritas 

em literatura e, ainda assim, tiveram menos de metade da resposta esperada; 

sem diferença em relação à idade ao início da doença, sexo, tipo de HAI ou 

cirrose hepática/fibrose avançada na apresentação inicial. Nem sempre a dose 

do esquema terapêutico da primeira remissão histológica foi a mesma utilizada 

num segundo episódio. Foi observada a ocorrência de pacientes cuja dose da 

primeira remissão foi maior que a utilizada na segunda, sugerindo que esse 

doente estivesse em uso de dosagem acima da necessária. Por outro lado, em 

algumas situações, houve necessidade de doses mais altas para se atingir 

remissões subseqüentes, sugerindo a existência de flutuações da atividade 

imunológica durante o seguimento clínico ou, mais provavelmente, defeitos na 

amostragem da primeira biópsia, quando o paciente não estaria em remissão.    

Apesar da alta prevalência nessa casuística de cirrose hepática na 

apresentação, de 62,3%, não houve diferença em termos de resposta ao 

tratamento nos pacientes cirróticos e não cirróticos. Assim como em nosso 

estudo, Roberts et al.91 demonstraram que pacientes com cirrose hepática na 

apresentação tiveram resposta ao tratamento semelhante àqueles sem cirrose 

(78% X 76%), considerando que 61% receberam tratamento com azatioprina e 

prednisona e 39% com prednisona em monoterapia por um período médio de 
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30 meses. Mesmo os pacientes com ascite no início do acompanhamento 

apresentaram 71% de remissão completa, de forma semelhante aos cirróticos 

sem ascite (77%). 

Floreani et al.,126 também demonstraram que a cirrose hepática não 

afetou a resposta ao corticóide em estudo com 73 portadores de HAI-1, idade 

média de 48,8 anos e 38,4% de cirrose hepática. Vinte e dois por cento dos 

pacientes tinham mais de 65 anos à apresentação da doença, com maior taxa 

de cirrose hepática. A remissão bioquímica ocorreu em 82% dos casos, 

contudo não foi realizada avaliação histológica. Outros estudos também 

mostraram que a resposta ao tratamento em pacientes idosos é semelhante à 

dos indivíduos mais jovens.114,115,126 

Poucos estudos discutem as taxas de resposta completa nas diferentes 

populações; mas há nítidas diferenças regionais e raciais de resposta ao 

tratamento. Em estudo americano com cinco pacientes com HAI-2, com idade 

média de 27,4 anos e 75% de cirrose hepática inicial, quatro de cinco pacientes 

tiveram falha de resposta com uso de azatioprina 100mg e prednisona 

40mg/dia. Um evoluiu para transplante hepático, dois usaram tratamentos 

alternativos com ciclosporina e tacrolimus, um faleceu por sepse e apenas um 

permaneceu em remissão bioquímica. 112 

Pacientes com HAI-2 normalmente são mais jovens ao diagnóstico, com 

curso agressivo da doença com menor tempo de evolução para transplante 

hepático e maior resistência ao tratamento habitual. Poderia ser discutido que 

os pacientes com HAI-2 (7%) poderiam ter influído nas taxas globais de 

resposta ao tratamento tornando-as menores que os estudos da literatura, 
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compostos por pacientes com HAI-1. Todavia, não houve diferença 

estatisticamente significante na resposta terapêutica entre HAI-1 e HAI-2, 

permitindo que essa explicação seja descartada. 

Mais importante que o tipo de HAI é o background genético dos 

pacientes. Diferentes perfis de HLA resultaram em diferentes respostas ao 

tratamento, com diferenças regionais e raciais, como já citado anteriormente, 

por exemplo, em relação ao HLA DR3. Em estudo com 13 pacientes não 

caucasóides e não europeus (11 HAI-1 e dois HAI-2), composto por seis 

africanos, cinco asiáticos e um árabe, com idade média de 30 anos e 50% com 

cirrose hepática inicial, apenas quatro (30,8%) exibiram resposta completa; 

cinco (38,5%) não responderam ao tratamento e o restante teve resposta 

parcial. Quando esses pacientes foram comparados a 180 europeus 

caucasóides, foi verificado que os não caucasóides eram mais jovens ao 

diagnóstico, apresentaram pior resposta ao tratamento convencional, 

necessitaram de maiores doses de corticóide e de tratamentos alternativos com 

ciclosporina, tacrolimus e micofenolato mofetil.119 

Há outros relatos de pacientes da raça negra apresentarem menor 

idade, maior proporção de cirrose hepática e pior resposta ao tratamento que 

os caucasóides, ao diagnóstico.129 Diferenças raciais na idade à apresentação, 

freqüência e natureza das complicações, resposta ao tratamento e mortalidade 

também foram encontradas no lúpus eritematoso sistêmico e artrite 

reumatóide; diferenças essas justificadas não só por diferenças no estado 

sócio-econômico de negros e caucasóides, mas também por variações 

genéticas no metabolismo dos agentes imunossupressores utilizados para 

controle dessas doenças.138-143 
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No Peru, em 30 pacientes com HAI, 70% com cirrose hepática, com 

HAI-1 e HAI-AMA, houve 80% de remissão bioquímica (sem avaliação histológica 

pós-tratamento), duas respostas parciais e três ausências de resposta, nos 26 

casos tratados.127 

Existem diferenças raciais documentadas na farmacocinética da 

metilprednisolona e os negros são mais resistentes às doses convencionais 

que os brancos, requerendo maiores doses para tratamento.138 Os coreanos 

tiveram maior volume de distribuição da droga do que os negros, menores 

taxas de clareamento do que os brancos e maior meia vida do que brancos e 

negros.138,139 Os dados sobre azatioprina ainda são controversos, porém existem 

relatos de maior e menor conversão para metabólitos inativos em africanos do 

que em caucasóides.140 Em relação ao tacrolimus, micofenolato mofetil e 

ciclosporina também foram encontradas diferenças. Transplantados renais 

afro-americanos necessitaram de dose 37% maior de tacrolimus para manter 

equivalência do nível sérico dos norte-americanos caucasóides. Também foi 

relatada redução da biodisponibilidade do tacrolimus em negros em relação 

aos caucasóides em indivíduos normais e transplantados renais.141-143 

Outros estudos em nativos do Alaska, turcos e argentinos 

ressaltaram diferenças clínicas e de prognóstico entre diferentes regiões 

relacionadas ao perfil de HLA desses pacientes.15,22,23 Outros promotores 

auto-imunes podem estar relacionados ao fator de suscetibilidade 

específico de cada região, modificando a expressão clínica e a evolução da 

doença e acarretando diferenças raciais e geográficas. Interagindo com 

esses fatores, existem as particularidades sócio-econômicas e culturais de 
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cada região que certamente têm influências na história natural da HAI e 

ainda devem ser investigadas. 

Os brasileiros possuem perfil genético diferente dos norte-americanos e 

dos europeus. Os principais alelos de suscetibilidade estão relacionados ao 

HLA DR13 na HAI-1 e DR7 na HAI-2. Estudo prévio25 comparando brasileiros e 

norte-americanos com HAI evidenciou que os níveis pré-tratamento de AST 

eram mais altos e os níveis de albumina mais baixos nos brasileiros. Também 

Czaja et al., em estudo com 26 pacientes com HAI-1 sem HLA DR3 e DR4 

(13% da casuística dos portadores de HAI-1 do serviço) observaram que a 

falha de tratamento ocorreu mais comumente nesses indivíduos do que em 68 

pacientes com HAI com HLA DR4 (20% X 3%, p=0,03). Além disso, os 

pacientes HLA DR3/DR4 negativos apresentaram menor recidiva após a 

suspensão do tratamento que 84 pacientes com HLA DR3 (55% X 87%, 

p=0,03). No subgrupo HLA DR3/DR4 negativo, 54% dos pacientes eram 

portadores do HLA DR13, que também foi mais freqüentemente encontrado 

nesse grupo do que em indivíduos normais (54% X 22%, p=0,003).35 

Da mesma forma que o descrito nesse estudo, Donaldson e Czaja110 

avaliaram 144 mulheres e 41 homens, com 26,6% de cirrose hepática na 

apresentação inicial, tratados preferencialmente com prednisona e 

azatioprina. A taxa de remissão completa foi semelhante em homens e 

mulheres (59% X 61%), bem como a taxa de falha de tratamento (18% X 12%), 

de recidiva (75% X 76%) e remissão sustentada (25% X 24%). As mulheres 

foram distintas dos homens pela maior associação com doenças auto-imunes 

extra-hepáticas (34% X 17%) e pelo perfil de HLA DR4 (15% X 0%). Os homens 
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tiveram maior falha de tratamento no caso de serem portadores do HLA DR3 e 

comparados às mulheres com HLA DR4. Assim, o perfil de HLA, e não o sexo, 

foi o que definiu a evolução da doença. 

Em nosso estudo, o AUDC foi utilizado em 22% dos pacientes na 

tentativa de induzir remissão bioquímica naqueles que mantiveram GGT acima 

de cinco vezes o valor normal e aminotransferases discretamente elevadas 

após um ano de tratamento. A introdução do AUDC determinou remissão 

bioquímica em 67,8% e a histológica em 10,1%, em subgrupo com resposta 

parcial ao tratamento. O uso do AUDC se associou negativamente com a 

ocorrência de remissão histológica, isso porque, a medicação foi utilizada como 

“resgate” na busca da resposta completa. Esse fato pode ser comprovado 

comparando-se a dose média da remissão histológica dos pacientes em uso de 

azatioprina+prednisona e azatioprina+prednisona+AUDC, respectivamente 

84,3+8,3mg% X 91,6+8,8+600mg%, ilustrando o fato de que os pacientes em 

uso de AUDC necessitaram de maiores doses de imunossupressão para atingir 

resposta completa. 

O uso do AUDC é controverso na HAI, embora esteja bem estabelecido 

nas doenças hepatobiliares. Na HAI foi avaliado em poucos ensaios. Em estudo 

japonês,89 em que foi utilizado em oito portadores de HAI-1 por dois anos, 

promoveu melhora clínica e bioquímica e, nos submetidos a biópsia hepática, 

levou a melhora da atividade histológica, mas não na redução da fibrose. 

Entretanto, Czaja et al.90 em 1999 avaliaram o uso do AUDC em 37 pacientes com 

HAI-1 na dose de 13-15mg/kg/dia por seis meses, sem evidências de melhora 

laboratorial e histológica ou possibilidade de redução do uso de corticóide. 
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São necessários mais estudos para comprovar sua eficácia, seu valor 

pode estar restrito a pacientes com doença leve e não complicada como a dos 

japoneses.15,29,78-80 Ou talvez possa ser utilizado em associação às drogas 

imunossupressoras convencionais como no presente estudo. Poder-se-ia 

argumentar que a resposta favorável ao AUDC teria sido decorrente da 

existência de formas híbridas não diagnosticadas, como a colangite 

esclerosante auto-imune ou a colangite auto-imune. A colangite esclerosante 

auto-imune é denominação para casos de HAI que ao se submeterem ao 

exame colangiográfico endoscópico das vias biliares exibem lesões sugestivas 

de colangite esclerosante primária.144 A terminologia colangite auto-imune, por 

outro lado, é reservada aos pacientes com quadros clínico, bioquímico e 

histológico sugestivos de cirrose biliar primária e são negativos para o AMA.145 

Embora não seja rotina em nosso serviço a realização de colangiografia 

em todos os casos e que não tenha sido realizada biópsia hepática 

imediatamente antes do uso do AUDC para descartar lesões em vias biliares, 

não houve diferenças significantes entre os usuários do AUDC e o restante dos 

pacientes no que se refere aos achados histológicos iniciais (81%) e de 

controle para estabelecimento de remissão histológica (42%), positividade do 

AMA, níveis iniciais de aminotransferases, de gamaglobulinas e de 

imunoglobulina G, escore diagnóstico definitivo do GIHAI pré-tratamento e 

evolução clínica. Todavia, os níveis de fosfatase alcalina foram mais elevados 

nesse grupo de pacientes sugerindo que os níveis elevados de GGT guardem 

relação com alguma alteração da árvore biliar, uma vez que ambas as enzimas 

são expressas no epitélio biliar.146 Uma explicação plausível, mas que teria que 
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ser melhor avaliada em outro estudo, é que o aumento dos níveis de GGT 

tenha relação com a proliferação de ductos biliares, que está presente em 

muitos pacientes e seja secundária à regeneração hepática. Sabe-se que as 

células hepáticas embrionárias podem se diferenciar tanto em hepatócitos 

quanto em ductos biliares.147,148 Outra possibilidade é que o aumento da GGT 

esteja relacionado à infiltração gordurosa secundária ao uso de corticosteróide 

e aparecimento de esteatose e eventualmente de esteatohepatite não 

alcoólica.149,150 É certo que em biópsias de controle há algum grau de esteatose, 

mas verdadeiros casos de esteatohepatite são raros e até o presente momento 

o AUDC não se mostrou eficaz no tratamento da doença gordurosa não 

alcoólica do fígado.151,152 Estudos mais bem controlados com realização de 

biópsias pré-introdução do AUDC com coloração específica para diferentes 

citoqueratinas e realização de exames colangiográficos (por endoscopia ou por 

ressonância magnética) são necessários para melhor esclarecimento da ação 

benéfica dessa medicação em grupo específico de pacientes. 

A taxa de recidiva de 58,7% após a suspensão do tratamento foi menor 

que a descrita em outros estudos, ao redor de 80% (variação de 20 a 

90%).1,15,17,23,78-80, 136,137 Não houve diferenças na taxa de recidiva de acordo 

com sexo, forma de apresentação da doença, idade ao início da doença, tipo 

de HAI, achados histológicos na biópsia inicial e tempo decorrido para a 

primeira remissão histológica. 

Ainda não está bem definida a duração ótima do tratamento após obtenção 

da remissão bioquímica. É recomendável que o tratamento de manutenção se 

estenda por, pelo menos, seis meses após a normalização da ALT. Os estudos 
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enfatizam a necessidade de resolução da atividade histológica antes da 

suspensão da medicação, mas ainda assim, não há garantias de manutenção da 

remissão. É recomendável avaliação histológica antes da suspensão do 

tratamento, para permitir diagnóstico de resposta completa e diferenciação entre 

recidiva e falha de indução de remissão histológica caso ocorra exacerbação da 

doença após suspensão da medicação. Pacientes com reversão dos achados 

histológicos hepáticos para o normal durante o tratamento apresentam risco de 

recidiva após a suspensão da medicação de 20-30%. No entanto, aqueles que 

mantêm infiltrado por plasmócitos, hepatite de interface ou progridem para cirrose 

em vigência do tratamento, apresentam risco de 75 a 90%.17,78-80 

Alguns estudos mostraram que a probabilidade de remissão sustentada 

sem medicação é maior em pacientes que receberam tratamento 

imunossupressor contínuo por quatro anos comparados com aqueles que 

receberam por dois anos e menos que dois anos, com taxas de 67%, 17% e 

10% respectivamente.78,95,136,137 Heathcote, em artigo de revisão sobre o 

tratamento da HAI, chega a sugerir um tempo mínimo de tratamento após 

normalização bioquímica de pelo menos dois anos.136 

Czaja e Carpenter,125 em 2003, relataram que apenas a presença de 

plasmócitos na biópsia pré-suspensão de tratamento estava associada com 

recidiva (31% X 7%) com valor preditivo positivo de 92% e sensibilidade de 

apenas 31%. Foi considerada recidiva o aumento de aminotransferases acima 

de três vezes o limite superior da normalidade. Não houve diferenças na taxa 

de recidivas quanto à atividade histológica, ao escore de fibrose, à hepatite de 

interface, à presença de cirrose hepática ou de fígado normal ou quase normal. 
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Em 2004, Verma et al.95 avaliaram 71 pacientes com HAI, 28% com 

cirrose na apresentação inicial. Em 20% dos casos houve desenvolvimento de 

cirrose hepática durante o tratamento, principalmente naqueles pacientes que 

não mantiveram enzimas hepáticas normais durante a remissão (p=0,001). 

Os pacientes em que a doença progrediu, quando comparados aos que ela não 

progrediu, eram mais jovens (24 X 43 anos), apresentavam menores níveis de 

bilirrubina inicial (2,1mg% X 5,6mg%), maiores níveis de gamaglobulina (5,3g% 

X 4,5g%) e maior freqüência de recidivas (92% X 58%, p=0,04). O fator 

independentemente relacionado com desenvolvimento de cirrose foi a falha em 

manter as aminotransferases normais durante a remissão (OR=19,3). Os fatores 

relacionados com recidiva (aumento de aminotransferases acima de duas 

vezes o valor normal) foram o tempo necessário para atingir a remissão inicial 

acima de cinco meses (OR=5,5), falha em manter as aminotransferases 

normais (OR=11,8) e infiltrado plasmocitário (OR=10,6). Os preditores de mau 

prognóstico, ocorridos em 15%, foram os níveis de gamaglobulinas iniciais e o 

desenvolvimento de cirrose hepática. 

Montano-Loza et al.124 concluíram que os níveis de AST, de 

gamaglobulinas e imunoglobulina G ao fim do tratamento foram maiores nos 

pacientes que recidivaram em relação aos que mantiveram remissão 

sustentada. Esse risco seria mais elevado particularmente naqueles pacientes 

com altos níveis de imunoglobulina G na suspensão do tratamento. Índices 

laboratoriais normais antes da suspensão do tratamento reduziram o risco de 

recidiva de 3 a 11 vezes, comparando com aqueles com resultados alterados. 

A duração do tratamento, presença de cirrose hepática na suspensão do 
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tratamento e atividade histológica foram semelhantes nos dois grupos. 

Foi considerada recidiva o aumento de aminotransferases maior do que duas 

vezes o limite superior da normalidade, ocorrida em 77% dos pacientes, em 

média 10 meses após suspensão do tratamento. Esse estudo sugere que a 

recidiva possa estar relacionada à atividade inflamatória residual ou 

persistência de mecanismos patogênicos não detectados na avaliação histológica. 

Os exames laboratoriais seriam complementares aos achados histológicos na 

distinção dos pacientes com maior risco de recidiva. Logo, pacientes com 

cirrose na suspensão do tratamento apresentam a mesma taxa de remissão 

sustentada que aqueles com achados histológicos normais se os exames 

laboratoriais forem normais. 

Estudos mais recentes corroboram a idéia de que o desfecho desejado 

no tratamento da HAI deva ser a normalização das enzimas hepáticas e não a 

quase normalização. Miyake et al.,128 na avaliação de 84 pacientes com HAI-1 

detectaram que 13% desenvolveram cirrose descompensada em vigência de 

tratamento imunossupressor. Foi evidenciado que a dose inicial de prednisolona 

abaixo de 20mg/dia, recidiva dentro de três meses após normalização 

bioquímica com o tratamento inicial e o aumento das aminotransferases durante 

o seguimento clínico acima de 40 UI/L correlacionaram-se significantemente 

com a progressão da doença. 

Cinqüenta a 60% dos pacientes com ALT maior do que duas vezes o 

limite superior da normalidade, ainda apresentam hepatite crônica ativa ao 

exame histológico contra apenas 5-20% nos pacientes com aminotransferases 

normais.128 Pacientes que mantiveram aminotransferases aumentadas (abaixo 
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de duas vezes o limite normal) em mais de 50% dos controles laboratoriais 

durante a remissão bioquímica, apresentaram 90% de chance de 

desenvolverem cirrose hepática, preditor de mau prognóstico. Ao contrário, na 

persistência de enzimas normais, o risco de desenvolvimento de cirrose/recidiva 

foi de 40%.95 Em 50% dos pacientes com aminotransferases menor que duas 

vezes o limite normal ainda se encontra necrose em saca bocados moderada 

na biópsia hepática. Aminotransferases acima de três vezes o limite normal, 

critério atual de recidiva da Associação Americana para Estudos das Doenças 

Hepáticas, correlaciona-se invariavelmente com hepatite de interface.128,137 

Logo, o critério de remissão para HAI deveria ser a normalização das 

aminotransferases, como é considerado pelo GIHAI.38 

Em nosso estudo, talvez as taxas de recidiva tenham sido menores do 

que as descritas na literatura, porque utilizamos níveis de aminotransferases 

normais para o critério de remissão bioquímica e, para recidiva, níveis maiores 

do que duas vezes o limite normal. Além disso, Czaja et al,35 evidenciaram 

menor taxa de recidiva em 26 pacientes com HAI-1 e HLA DR3/DR4 negativos 

(54% com HLA DR13) quando comparados com 84 pacientes HLA DR3 

(55% X 87%) e no Brasil, é exatamente esse o HLA que predomina nos 

portadores de HAI-1. Seria esse um dos fatores envolvidos na menor taxa de 

recidiva após a suspensão do tratamento no presente estudo? Mucenic et al.98 

compararam 14 pacientes em remissão completa, que usaram cloroquina 

250mg/dia com um grupo controle histórico de pacientes sem medicação após 

a suspensão do tratamento. Os resultados evidenciaram que aqueles que 

usaram cloroquina apresentaram 6,49 vezes menos chance de recidiva 
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(23,5% X 72,2%). Observa-se que no grupo de controles históricos os índices 

de recidiva são comparáveis aos dos trabalhos mais representativos sobre o 

assunto.1,15,17,23,78,80,136,137 Provavelmente existem outros fatores envolvidos que 

expliquem recidiva menor na casuística estudada. 

A cloroquina é droga que ao se acumular no interior dos lisossomas 

(droga lisossomotrópica) aumenta o pH alterando a atividade enzimática. 

Dessa forma impede que a cadeia invariante seja clivada da fenda das 

moléculas de HLA o que diminui a expressão de antígenos pela célula 

apresentadora em sua superfície.154,155 Interfere também na liberação de fator 

de necrose tumoral (TNF) pelos macrófagos e promove infra-regulação de 

receptores para o TNFα, atuando, portanto, nos mecanismos de resposta 

inflamatória e na auto-imunidade.156,157 

Em relação à ocorrência de neoplasias, quatro pacientes apresentaram 

neoplasia extra-hepática e três evoluíram para óbito. Quatro pacientes tiveram 

carcinoma hepatocelular, em três era avançado ao diagnóstico. A média de 

idade ao diagnóstico do hepatocarcinoma foi de 42,2 anos e os pacientes 

apresentavam em média 9,8 anos de evolução da doença. Os pacientes com 

hepatocarcinoma avançado evoluíram para óbito, sem possibilidades de 

tratamento clínico ou cirúrgico. A prevalência foi de 1,5% em seguimento médio 

de 6,2 anos. Digno de nota é que três dos quatro pacientes com essa neoplasia 

eram do sexo masculino e todos estavam em uso de azatioprina. 

A ocorrência do hepatocarcinoma em pacientes com HAI é tão modesta 

que não há benefício comprovado do rastreamento do hepatocarcinoma em 

estudos sobre esse assunto, e a recomendação atualmente mais aceita é que 
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o exame ultrassonográfico do abdome e a dosagem de alfafetoproteína anuais 

sejam realizados nos casos de cirrose hepática.15,78 

Estudos iniciais estimaram sua incidência de 1 em 182 pacientes/ano de 

observação e que a probabilidade de sua ocorrência aumenta com a duração 

da sobrevida após cirrose hepática. A probabilidade de neoplasia nos pacientes 

com HAI após 18 anos de observação era de 11% e aumentou para 29% após 

13 anos de observação naqueles pacientes cirróticos com duração de doença 

de pelo menos cinco anos. Entretanto, nesses estudos havia população 

heterogênea, pela falta de métodos diagnósticos sensíveis para as hepatites 

virais e ausência de critérios bem estabelecidos para o diagnóstico da HAI, 

o que provavelmente superestimou o risco de hepatocarcinoma na HAI. 

Nos estudos com melhores critérios de inclusão, um de 212 pacientes sem 

infecção viral desenvolveram hepatoma em 1732 pacientes/ano de observação.80 

Contudo, Al-Chalabi et al.114 em estudo com 164 pacientes com HAI-1 e 

pico de idade à apresentação na quinta década de vida, descreveram oito 

casos de hepatocarcinoma em 77 cirróticos (10,4%), em seguimento médio de 

11,5 anos, sem evidências de associação com vírus B e C. Sete dos oito 

pacientes estavam em uso de azatioprina; sem diferenças entre as doses 

cumulativas entre os pacientes com e sem hepatocarcinoma. O diagnóstico de 

neoplasia extra-hepática ocorreu em 15 pacientes. Podemos observar que em 

nossa casuística, com metade do tempo de seguimento médio da de Al-Chalabi, 

encontramos menos da metade da prevalência. 

Seria a azatioprina um fator que poderia aumentar o risco de 

hepatocarcinoma nessa população? E o fato de nossos pacientes utilizarem 
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doses mais altas e por mais tempo de imunossupressão na fase de manutenção, 

quando comparados aos norte-americanos e aos europeus, seria um fator de 

risco para maior incidência e pior evolução encontradas nesses doentes? Será 

que a maior porcentagem de cirrose hepática ao diagnóstico, com sobrevida de 

84% em 6 anos, a causa da maior incidência de hepatocarcinoma? 

Independentemente de qual seja a resposta para as questões colocadas acima, 

nosso estudo reforça a importância do rastreamento do hepatocarcinoma 

nessa população. 

A mortalidade em nosso estudo foi de 15,7%. A principal etiologia de 

óbito foi infecção (33,3%) e a segunda causa mais freqüente foi hemorragia 

digestiva alta (11,9%). As informações sobre mortalidade são variáveis nos 

diferentes estudos. Czaja e Donaldson110 encontraram 2,4% de mortalidade por 

causa hepática, 6,5% de evolução para transplante em seguimento médio de 

99 meses em pacientes norte-americanos com HAI-1. Não houve óbitos em 

estudo italiano em portadores de HAI-1 em acompanhamento por 91 meses e 

9,6% dos pacientes foram submetidos a transplante.126 

Contudo, em cinco pacientes com HAI-2,112 um paciente foi submetido 

a transplante hepático, dois foram incluídos em lista de transplante, um 

evoluiu com óbito por sepse e outro com remissão. Em 12 pacientes não 

caucasóides, não europeus,119 em estudo retrospectivo de 1983 a 1999, 

33% necessitaram de transplante hepático por doença intratável ou 

evoluíram para óbito relacionado à doença hepática. Em 180 pacientes 

caucasóides europeus seguidos no mesmo período, apenas 11,7% tiveram a 

mesma evolução. 
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Em vários aspectos, os pacientes de nossa casuística tiveram 

comportamento mais semelhante ao dos pacientes não caucasóides e não 

europeus e aos portadores de HAI-2. Também as taxas de mortalidade e 

evolução para transplante hepático em nossos pacientes aproximaram-se mais 

desses pacientes do que dos europeus ou dos norte-americanos portadores de 

HAI-1. Conforme discutido previamente, provavelmente essas diferenças de 

evolução estão relacionadas ao perfil genético dos portadores de HAI que se 

relaciona com doença mais agressiva e menos responsiva ao tratamento 

habitual no Brasil. Além disso, a alta mortalidade por complicações infecciosas 

poderia estar relacionada ao uso de doses maiores de imunossupressores e ao 

maior tempo de tratamento do que os referidos em estudos internacionais, em 

pacientes já imunossuprimidos pela cirrose hepática Pelo exposto, pode-se 

constatar o dilema que enfrentamos na prática clínica de buscar resposta 

completa e ausência de recidiva, relacionadas a esquema adequado de 

imunossupressão e o risco aumentado de infecção e de neoplasias, 

relacionadas ao excesso de imunossupressão. 

Em nosso estudo, o fator que mais se correlacionou com sobrevida foi 

ocorrência de remissão histológica, com OR=3,9, o que justifica a busca 

incisiva desse desfecho. A despeito da menor taxa de remissão histológica 

encontrada nessa casuística quando comparada às casuísticas norte-americanas, 

a mortalidade em nosso estudo foi semelhante à dos estudos com pacientes 

com doenças mais agressivas como já descrito anteriormente. 

Vinte e seis pacientes foram submetidos a transplante hepático (7,8%), 

a  maioria dos casos decorrentes de insuficiência hepática crônica (84,6%). 

Embora não seja feita biópsia hepática protocolar após transplante, 26,9% dos 

casos apresentaram recidiva da HAI em seguimento médio de 1454 dias 
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(aproximadamente de quatro anos) após o transplante. A mortalidade peri e 

pós-transplante foi de 34,6%. No HC-FMUSP, a HAI é responsável por menos 

de 5% dos pacientes em lista de transplante hepático e por 6% dos 

transplantes hepáticos realizados.16 

Em relação a outras publicações, os pacientes transplantados são 

normalmente aqueles que não responderam ao tratamento, em que a cirrose 

progrediu a despeito do tratamento imunossupressor, o que ocorre em cerca de 

10% dos casos.118 Os casos em que não se atingiu a remissão após quatro 

anos de tratamento contínuo, apresentam risco elevado de evolução para 

transplante. Na Europa, 4% dos transplantes hepáticos realizados são por HAI. 

A sobrevida em cinco anos foi de 92% e a recorrência estimada foi de 

11-35%.17,22,23,78-80 Nos EUA, 5,9% dos transplantes realizados são por HAI14,16 

e na Itália, 9,6% de 73 pacientes com HAI foram transplantados.126 

Em outros estudos a sobrevida de cinco anos do enxerto e do paciente 

foi de 83-92%, e a de 10 anos de 75%, sendo que a recorrência ocorreu em 

17% após 5±1anos após o transplante, principalmente nos indivíduos que 

receberam imunossupressão inadequada e que eram portadores de HLA DR3 

e DR4 (100% X 40% nos HLA DR3/DR4 negativos). Raramente a recidiva de 

HAI após o transplante hepático progride para cirrose hepática e não deve 

afetar a decisão de transplantar esse tipo de paciente. 79,80,22,23 

Estudo recente da Arábia Saudita,118 mostrou que a HAI é responsável 

por 13,8% dos transplantes realizados, 44% deles por hepatite fulminante. 

Após seguimento de 530 dias, a sobrevida média foi de 93,8%, com 18,7% de 

recidiva mesmo sem realização de biópsia hepática de protocolo. 
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Em nosso estudo, as taxas de evolução para transplante foram 

semelhantes às de outros estudos, que variaram ao redor de 10%. O mesmo 

ocorreu em relação à recidiva da HAI, mesmo na ausência de realização 

de biópsia de protocolo. Nossa taxa de recidiva provavelmente está 

subestimada, uma vez que a recidiva histológica pode ocorrer mesmo 

com exames bioquímicos normais o que, de certa forma, justificaria a 

realização de biópsia protocolar como se faz nos pacientes antes do 

transplante hepático. 

Em relação à gestação na HAI, avaliando a evolução fetal, encontramos 

em nosso estudo taxa de perda fetal de 29,4%, decorrentes principalmente de 

abortos espontâneos (24%). A taxa de perda fetal foi maior do que os 24% 

encontrados por Schramm et al.99 e que os 14,3% de Heneghan et al.101 

A perda fetal foi semelhante às descritas em estudos mais antigos (33-50%) 

em portadores de hepatite crônica ativa, realizados em fase de desconhecimento 

da hepatite C, em que provavelmente foram incluídos também pacientes sem 

diagnóstico definitivo de HAI.158,159 Entretanto, quando avaliamos possível 

causa para a diferença encontrada, observamos que esse resultado é 

secundário à taxa de aborto espontâneo, uma vez que houve apenas um óbito 

fetal sem óbitos perinatais, ao contrário do ocorrido em outros estudos em que 

a perda fetal aconteceu também após 20 semanas (10 perdas fetais, 7 abortos/ 

3 óbitos perinatais99 e 5 perdas fetais, 3 abortos/ 2 óbito após 20 semanas101). 

Além disso, uma das perdas fetais foi decorrente de uma gestação ectópica 

ocorrida em paciente em uso de dispositivo intra-uterino, causa freqüente 

desse tipo de complicação. 
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A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2000 estimou 210 milhões 

de gestações mundiais/ano, com 3,4% de abortos espontâneos; no Brasil, a 

taxa estimada pela OMS de abortos espontâneos e induzidos, em geral, foi de 

31%, com 1,44 milhões de aborto/ ano ou 3,7 abortos/ 100 mulheres com idade 

entre 15-49 anos.160 Um estudo na cidade do Rio de Janeiro com populações 

carentes e sem doenças crônicas, na década de 80, evidenciou taxa de aborto 

espontâneo de 16,2%, principalmente na faixa etária acima dos 30 anos.161 

Esses dados podem sugerir que as maiores taxas de aborto encontradas em 

nosso estudo sejam talvez decorrentes de fatores raciais e sócio-econômicos e 

não da patologia de base dessas pacientes. 

A taxa de parto prematuro ficou ao redor de 11,5%. Estudos nacionais 

revelam taxas entre 7,5 a 13% na população geral.162 Essa taxa também está 

de acordo com os relatos internacionais para as gestações em HAI, que 

revelam prematuridade em 6-17% dos casos.75,77,163 A etiologia da maioria dos 

casos de prematuridade é desconhecida; alguns fatores extra-hepáticos estão 

relacionados, entre eles, ansiedade, depressão, infecção do trato urinário, 

tabagismo durante a gestação, doenças maternas crônicas, fatores obstétricos 

maternos e idade materna à concepção abaixo de 16 ou acima de 35 anos.162 

Esses fatores não foram avaliados em nossa casuística. Schramm et al.99 

evidenciaram que a positividade para os anticorpos anti-SLA/LP e anti Ro/SSA 

foi estatisticamente relacionada com evolução gestacional desfavorável, o que 

também não foi analisado no presente estudo. 

Em relação à ocorrência de malformações congênitas, ocorreram dois 

casos em 51 gestações (3,9%); um caso de anencefalia e um de estenose 
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ureteral. A prevalência de anomalias varia de acordo com a metodologia 

estabelecida em cada estudo; em geral, uma taxa aceitável fica ao redor de 

3%.164 Em período de seis meses, um programa de rastreamento no sul do 

Brasil, na década de 80, encontrou 3,5% de malformações em 1197 

nascidos vivos.164 Não há relatos na literatura de aumento de incidência de 

malformações em recém nascidos de mães com HAI e as taxas variaram 

entre 0 e 5,7%.99,101,163,165 Logo, nossa prevalência é semelhante àquelas 

encontradas em outros estudos. Já foram descritas na HAI, a presença de 

estenose pilórica, anormalidades cardíacas, Síndrome de Edwards 

(trissomia do 18), síndrome de Smith-Lemli-Opitz, tetraparesia espástica e 

doença de Perthes no quadril.165 Embora nessa série as duas malformações 

tenham ocorrido em mães em uso de azatioprina antes da concepção e no 

primeiro trimestre gestacional, no estudo de Heneghan et al.101 as duas 

anormalidades encontradas (5,7%) ocorreram em casos em que a mãe não 

estava em uso de azatioprina. 

A anencefalia é a forma mais letal de anomalia do sistema nervoso 

central, decorrente da falha de fechamento do tubo neural durante a terceira e 

quarta semanas de gestação. Essa anomalia é causada por múltiplos fatores, 

com influências genéticas e ambientais. A raça caucasóide é mais afetada do 

que a negra, fetos do sexo feminino mais do que do masculino, mães com 

idade à concepção acima dos 40 anos, baixo nível sócio-econômico ou com 

antecedente de gestação prévia com esse tipo de defeito. Outros agentes 

teratogênicos possivelmente associados com defeitos de fechamento do tubo 

neural incluem diabetes mellitus materno, uso de ácido valpróico durante a 
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gestação, obesidade materna, deficiência de zinco e hipertermia. Interessante 

notar, que a suplementação da dieta materna com ácido fólico reduz essa 

alteração em 50%.164,166 A prevalência de anencefalia em estudos americanos 

é de 1:1000-2000 nascimentos. No Brasil,66 um estudo reportou 0,06% e no sul 

do Brasil,164 outro relato evidenciou que em 13 anos, ocorreram 1,37% de 

malformações em 71500 nascimentos e anencefalia foi responsável por 5% 

(0,68:1000 nascimentos). Não há descrições na literatura da associação do uso 

de azatioprina e ocorrência de defeito de fechamento do tubo neural. 

O trato urinário é o terceiro sistema mais afetado nas malformações, 

precedido pelo sistema nervoso central e sistema cardiovascular. As alterações 

podem variar desde anomalias sem expressão clínica até aquelas potencialmente 

fatais. A prevalência de anomalias do trato urinário pode ocorrer em até 10% dos 

nascimentos e o sexo masculino apresenta maior prevalência. Estudos em 

animais evidenciaram que mutações, agentes teratogênicos (químicos e 

farmacológicos), obstrução do fluxo urinário fetal, dieta materna e tabagismo 

durante a gestação são alguns dos fatores de risco envolvidos nesse tipo de 

malformação. Um estudo brasileiro de 2003 encontrou 2,9% de anomalias do trato 

urinário em análise de 40 anos de necropsias.167 Também não há relatos descritos 

da associação do uso de azatioprina e esse tipo de alteração. Acreditamos que a 

ocorrência de malformações no presente estudo encontra-se dentro do esperado 

em literatura e não há como relacioná-las ao uso de azatioprina. 

Em relação à evolução materna, encontramos apenas quatro 

complicações mais graves (7,8%); uma HAI com apresentação na gestação, 

uma cirrose que evoluiu com ascite e insuficiência renal após cesárea de 
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urgência por sofrimento fetal em parto gemelar, uma hemorragia digestiva alta 

varicosa no segundo trimestre e uma infecção puerperal com necessidade de 

ajuste da imunossupressão. Todavia, não houve mortalidade materna em que 

pese maior freqüência de cirróticos na casuística nacional, ao contrário de 

Heneghan et al.101 (11,1%, tromboembolismo pulmonar e hemorragia digestiva) 

e Schramm et al.99 (9%, aborto séptico e hepatite aguda fulminante) que 

relataram dois óbitos cada. Portanto, as taxas de complicação maternas foram 

semelhantes às da literatura, ao redor de 9%.99,163,165 

A gestação sabidamente afeta a evolução de doenças auto-imunes. Os 

hormônios sexuais femininos modulam a imunidade celular e humoral, incluindo 

o perfil de citocinas durante a gestação.100,163,165 Na artrite reumatóide, há 

descrição de melhora dos sintomas em 75% das pacientes durante a gestação, 

com recorrência em 90% no puerpério, particularmente nos seis primeiros 

meses.168 Em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico, estudos mais recentes 

relatam aumento da atividade em 2-3 vezes durante a gestação.169 

Seria esperado que o estado materno de imunossupressão natural que 

protege o feto geneticamente diferente contra uma “rejeição aguda” 

favorecesse a HAI. Estrógenos em altas doses, como na gestação, promovem 

inibição da imunidade. A progesterona promove células TH2 e apresenta 

propriedades antiinflamatórias; motivo pelo qual na gestação há desvio da 

resposta imunológica TH1 para TH2.100,168,169 Em um estudo foi demonstrado 

haver também diminuição da função das células T e natural killer.165 A artrite 

reumatóide, doença com comportamento semelhante ao da HAI durante a 

gestação, é mediada por células T e a resposta imunológica é TH1 dependente. 
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O desvio de resposta TH1 para TH2 durante a gestação auxilia no melhor 

controle da doença.168 Já o lúpus eritematoso sistêmico, doença dependente 

da resposta TH2, apresenta piora durante a gestação.169 Na inflamação ativa 

da HAI, há predomínio das citocinas do tipo 1 no fígado e na fase de remissão, 

das citocinas do tipo 2.28,100,165 Pode ser que o desvio da resposta TH1 para 

TH2 durante a gestação favoreça a diminuição de atividade da HAI nesse 

período, mas isso ainda é especulativo. 

Na HAI, Buchel et al.100 relataram melhora da atividade da doença a 

partir do segundo trimestre com recidiva após o parto em 12/14 gestações em 

5 pacientes com HAI e uma com colangite esclerosante auto-imune. Heneghan 

et al.101 descreveram recidivas de atividade da doença durante a gestação 

(quatro casos) e no puerpério (quatro casos) em 35 gestações de 18 pacientes 

com HAI. Schramm et al.99 em 42 gestações de 22 pacientes com HAI e 73% 

de remissão bioquímica na concepção, referem 21% de recidiva durante a 

gestação e 52% no período pós-parto. Concluíram que a atividade da doença 

na concepção não parece estar relacionada com o risco subseqüente de 

recidiva da doença. 

Em nosso estudo, em 55% das gestações houve aumento das enzimas 

hepáticas na gestação ou no pós-parto. As recidivas de HAI ocorreram em 

31,4% das gestações, apenas no puerpério. Em seis gestações houve aumento 

menor que duas vezes o normal durante a troca da imunossupressão no 

primeiro trimestre. 

A despeito do aparente controle da HAI durante a gestação, os 

pacientes requerem a manutenção do tratamento farmacológico e é importante 
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identificar quais drogas podem ser utilizadas sem efeitos fetais deletérios. 

O esquema de azatioprina e prednisona é a primeira escolha para tratamento 

da HAI. De acordo com a FDA (Food and Drug Administration), a prednisona é 

droga classificada como categoria C, não atravessa significativamente a 

barreira placentária e não se associa a efeitos teratogênicos em humanos. 

Por esses motivos é a escolha preferida para controle da atividade da doença 

durante a gestação.102 

A azatioprina é análogo de purina que interfere com a síntese de 

precursores do DNA e RNA, atuando predominantemente em células com 

rápida divisão, como linfócitos T. A enzima tiopurina metiltransferase é 

responsável pela biodisponibilidade de seus metabólitos ativos: 

6-metilmercaptopurina ribonucleotídeos e 6-tioguanina. A azatioprina e a 

6-mercaptopurina atravessam a barreira placentária, mas chegam à circulação 

fetal em pequena concentração (1-5% e 1-2% de seus respectivos níveis 

maternos sangüíneos). Por outro lado, o metabólito 6-tioguanina é detectável 

em níveis comparáveis nas circulações materna e fetal.170,171 

O efeito teratogênico da azatioprina e da 6-mercaptopurina já foi bem 

estudado em animais que receberam doses 4-13 vezes maiores do que 

aquelas utilizadas em humanos. No entanto, quando esses animais foram 

tratados com doses semelhantes às utilizadas em humanos, não foram 

descritas anomalias.170,171 

Quase todos os dados sobre sua segurança em humanos são avaliados 

em gestações de pacientes transplantados, mas a maioria dos estudos envolve 

relatos de casos e de pequenas séries que são limitados por sua pequena 
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amostra e desenho de estudo retrospectivo. Os efeitos colaterais relatados são 

prematuridade, retardo de crescimento intra-útero e baixo peso ao nascimento. 

Embora sejam observadas anormalidades cromossômicas, a freqüência de 

malformações está apenas discretamente aumentada, variando de 0-11,8% em 

27 séries clínicas. Alterações imunológicas e hematológicas neonatais também 

foram observadas.170,171,172,173 

O uso da azatioprina na gestação ainda é controverso. Em 2003, 

Nørgård et al.172 evidenciaram aumento do risco de anomalias, de mortalidade 

perinatal e prematuridade em crianças nascidas de mulheres tratadas com 

azatioprina ou mercaptopurina por diversas doenças auto-imunes. 

Langagergaard et al.173 descreveram que pacientes expostas à 

azatioprina/mercaptopurina apresentaram maior risco de partos prematuros, 

baixo peso ao nascimento e malformações do que aquelas não expostas. 

Todavia, quando essa comparação foi limitada aos recém nascidos com o 

mesmo tipo de doença materna subjacente, os eventos gestacionais 

desfavoráveis estavam relacionados à doença materna e não ao uso dos 

imunossupressores; refletindo provavelmente atividade da doença materna 

e/ou uso de outras medicações concomitantes. 

Goldstein et al.171 em estudo observacional prospectivo e controlado, 

comparou 189 gestações expostas à azatioprina com 230 gestações não 

expostas e observaram que na dose de 50-100mg/dia, a medicação não 

aumentou a taxa de malformações, entretanto se associou a baixo peso ao 

nascimento e prematuridade. 
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Na HAI, os estudos falharam em comprovar a relação entre evolução 

desfavorável da gestação e o uso de azatioprina, com poucas sugestões de 

que seu uso seja tóxico.99-101 Os resultados de nosso estudo também não 

sugerem que os imunossupressores, a azatioprina em especial, afetem 

desfavoravelmente a gestação, já que em sete de 14 perdas fetais, as 

pacientes estavam sem azatioprina ou outro imunossupressor antes da 

concepção e na gestação. Além disso, apesar do cuidado com o uso de 

prednisona em monoterapia durante a gestação, nossas taxas de 

prematuridade e malformações foram semelhantes às da literatura, sugerindo 

que outros fatores estejam envolvidos. 

Apesar do nosso estudo ser retrospectivo e, portanto, sujeito a maior 

perda e/ou falha nos dados coletados, pode-se concluir que a gestação na HAI 

evolui relativamente sem maiores complicações, sem grande risco de recidivas, 

mas com necessidade de monitorização rigorosa principalmente no puerpério. 

O uso de azatioprina foi seguro para as mães, mas não se sabe se de alguma 

forma influenciou as maiores taxas de abortos espontâneos encontradas. 
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5.1  Concordantes com a literatura 

 

5.1.1  A HAI é mais freqüente em mulheres jovens, com hipergamaglobulinemia 

e padrão de lesão hepática compatível com hepatite, já com alteração 

de função hepática à apresentação. 

5.1.2  A porcentagem de doenças auto-imunes extra-hepáticas no paciente e 

em de familiares de primeiro grau. A doença auto-imune mais comum 

foi a tireoideana. 

5.1.3  O tipo mais freqüente de HAI foi a do tipo 1, a porcentagem de 

pacientes com anticorpo antimitocôndria foi semelhante. A HAI do tipo 

2 ocorreu com freqüência semelhante aos resultados europeus. 

5.1.4  As pacientes do sexo feminino apresentaram maior freqüência de 

doenças auto-imunes extra-hepáticas associadas do que os pacientes 

do sexo masculino. Não houve diferenças quanto à presença de cirrose 

hepática à apresentação, resposta ao tratamento e evolução para 

mortalidade ou transplante hepático. 

5.1.5  Os pacientes com reatividade para o anticorpo antimúsculo e anticorpos 

antimicrofilamentos foram mais jovens que os com reatividade positiva 

para o anticorpo antimúsculo liso e reatividade negativa para os 

anticorpos antimicrofilamentos. 
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5.1.6  Os pacientes com HAI-2 apresentaram mais hepatite fulminante, eram 

mais jovens, com menores níveis de gamaglobulina ao diagnóstico. 

Não houve diferenças quanto à presença de cirrose hepática na biópsia 

inicial e resposta ao tratamento. 

5.1.7  Os pacientes com antimitocôndria não apresentaram diferenças 

significantes em relação às formas clássicas de hepatite auto-imune, 

no que se refere aos achados laboratoriais e histológicos iniciais, à 

resposta ao tratamento ou à necessidade de associação terapêutica do 

ácido ursodesoxicólico. 

5.1.8  Os critérios diagnósticos do GIHAI foram menos eficazes para 

diagnóstico das formas variantes de HAI (sem marcador e AAM 

positivo). 

5.1.9  A HAI no Brasil apresenta idade mais precoce à apresentação com 

maiores taxas de cirrose hepática. 

5.1.10  A azatioprina associada a prednisona foi o esquema terapêutico de 

escolha para início do tratamento. 

5.1.11  A sobrevida e evolução para transplante foram similares às encontradas 

na literatura. 

5.1.12  A HAI, apesar de agressiva, apresenta boa sobrevida com uso de 

tratamento imunossupressor. 

5.1.13  As taxas de parto prematuro, malformação congênita durante a gravidez 

e no puerpério foram semelhantes. 

5.1.14  Não se sabe se o uso de azatioprina durante a gravidez é seguro para 

a evolução fetal. 
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5.2  Discordantes da literatura  

 

5.2.1  A forma mais freqüente de apresentação da doença foi aguda. 

5.2.2  Os pacientes com HAI com anticorpo antimitocôndria foram 

diagnosticados principalmente durante a investigação de doenças 

reumatológicas associadas, apresentaram idade mais tardia ao 

diagnóstico. 

5.2.3  Os homens apresentaram maiores níveis de ALT e bilirrubina total que 

as mulheres. 

5.2.4  Os pacientes com reatividade para o anticorpo antimúsculo e anticorpos 

antimicrofilamentos apresentaram menor associação com doenças auto-

imunes extra-hepáticas e maiores níveis de gamaglobulinas que os com 

reatividade positiva para o anticorpo antimúsculo liso e reatividade 

negativa para os anticorpos antimicrofilamentos. 

5.2.5  A porcentagem de efeitos colaterais e necessidade de troca do esquema 

terapêutico foram maiores que as descritas em outros estudos, 

provavelmente devido ao uso de doses maiores de imunossupressão em 

nossos pacientes. 

5.2.6  Não foi encontrada maior porcentagem de efeitos colaterais em cirróticos 

ou naqueles com fibrose hepática avançada. 

5.2.7  A taxa de resposta completa foi menor. 

5.2.8  A taxa de recidiva após a suspensão do tratamento foi menor. 

5.2.9  O único fator associado à maior sobrevida foi a ocorrência de remissão 

histológica. 
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5.2.10  As taxas de perda fetal foram maiores, devido à maior incidência de 

abortos espontâneos. 

5.2.11  A recidiva da doença ocorreu com menor frequência e apenas no 

período puerperal. 

5.2.12  Apesar dos riscos inerentes aos estudos retrospectivos, baseados em 

anotações de prontuários, a gestação na HAI foi segura, mas com 

necessidade de monitorização rigorosa principalmente no puerpério. 

 

 

5.3  Novidades em relação à literatura 

 

5.3.1  O ácido ursodesoxicólico foi eficaz para indução de remissão bioquímica 

e histológica em subgrupo de difícil controle da atividade bioquímica da 

doença apenas com corticóide e imunossupressores. A única diferença 

significante encontrada no grupo que fez uso dessa medicação foi o 

maior nível de fosfatase alcalina ao diagnóstico. 

5.3.2  Os fatores que se associaram significantemente com ocorrência de 

remissão histológica nessa casuística foram níveis de albumina e 

atividade de protrombina iniciais. 

5.3.4  O único fator associado à maior sobrevida foi a ocorrência de remissão 

histológica. 

 

 



 

 

6. ANEXOS 
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Anexo 6.1 - Aprovação do projeto de pesquisa pela comissão de ética do 

HC-FMUSP 
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Anexo 6.2 - Sistema de escore revisado para o diagnóstico de HAI de 

acordo com o Grupo Internacional de Hepatite auto-imune, 1999 

Parâmetros Escore 
Sexo feminino +2 
Fosfatase Alcalina: AST/ALT (número de x acima do normal) 

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

 
+2 

0 
-2 

Globulinas, Gamaglobulinas ou IgG (número de x acima o normal) 
>2,0 
1,5-2,0 
1,0-1,5 
<1,0 

 
+3 
+2 
+1 

0 
Auto-anticorpos (títulos pela IFI, em cortes de ratos) 

Adultos: ANA, AAML, AAMFR-1 
>1/80 
1/80 
1/40 
< 1/40 

Antimitocôndria 

 
 

+3 
+2 
+1 

0 
-4 

Marcadores Virais 
Anti-VHA IgM, AgHBs ou anti-HBc IgM positivo 
Anti-VHC e RNA do VHC positivo 
Anti-VHA IgM, AgHBs, anti-HBc IgM ou anti-VHC negativos 

 
-3 
-3 
+3 

História de uso recente de drogas hepatotóxicas positiva/negativa -4/+1 
Consumo alcoólico: < 25g/dia/ > 60g/dia +2/-2 
Outra doença auto-imune no paciente ou em familiar de primeiro grau +2 
Histologia: Hepatite de Interface 

Rosetas 
Infiltrado inflamatório acentuado e predominantemente de 

plasmócitos 
Nenhuma das alterações acima 
Alterações biliares sugestivas de CBP e CEP 
Outra alteração sugestiva de outra etiologia 

+3 
+1 
+1 

 
-5 
-3 
-3 

Auto-anticorpos auxiliares em pacientes com ANA, AAML ou AAMFR-1 
negativos 

Antiantígeno hepático solúvel, anticitosol hepático tipo 1, antifígado e 
pâncreas, antiproteína específica hepática, anti-receptor de 
asialoglicoproteina, antiantígeno de membrana plasmática de 
hepatócito humano ou antifração glicoesfingolipídea da membrana 
plasmática de hepatócito: positivo/negativo 

 
 
 
 
 
 
 

+2/0 
HLA DR3 ou DR4 em caso de negatividade para os auto-anticorpos (pode ser 

adaptado a variações geográficas) 
+1 

Resposta Terapêutica 
Completa/Recidiva durante ou depois da retirada do tratamento após 
resposta completa Inicial 

 
 

+2/+3 
Diagnóstico definitivo:  antes do tratamento  >15 
  após o tratamento  >17 
Diagnóstico provável:   antes do tratamento  10-15 
  após o tratamento  12-17 
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Anexo 6.3 - Protocolo utilizado para o levantamento dos dados 

 

NOME: ______________________________________________ RG  

DN  ____/____/____  NATURAL. _________________ COR:__________ 

GS: ___________    PROFISSÃO:___________________ 

DATA APRESENTAÇÃO :____/____/_____ IDADE APRESENTAÇÃO:______ 

DATA INICIO TTO: ____/____/_____  IDADE  INCIO TTO:______ 

FORMA APRESENTAÇÃO:  

ANTECENTES PESSOAIS  E FAMILIARES 

(    ) TX SG ____________ (    ) DOENÇAS AUTO 

IMUNES:______________________ 

(    ) DROGAS__________ (    ) DAÍ 

FAMÍLIA:_________________________________ 

(    ) ETILISMO_________ (    ) NEOPLASIA 

FAMÍLIA:__________________________ 

EXAMES INICIAIS 

AST= ______  AST (X LSN ) = ______ ALT = ________ ALT ( X LSN ) = ______ 

FALC= _____ FALC ( X LSN )= _____ GAMA GT=_____ GAMA GT ( X LSN )= 

FALC/AMINOT =______  ALT/FALC= _____ 

ALBUMINA = ______  TPAP =______/RNI=______ BIL T/D = _____/_____ 

GAMAGLOBULINAS=_______ 

Ig G=_______   Ig A=_______  IgM=_______ IgE:__________ 

AAE :(    ) POS ________ (    ) NEG  (    )  NR 

ANTICORPOS: 

SOROLOGIA HEPB 

SOROLOGIA HEPC 
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US ABDOME INICIAL  ____/____/____  

EDA INICIAL  ___/____/___  

ESCORE HAI: 

HLA: QUANDO DISPONÍVEL 

BIÓPSIA-  REALIZADAS DURANTE O DIAGNÓSTICO E SEGUIMENTO CLÍNICO 

1. _____/____/_____   -  ____/____/____/_____ -  DESCRIÇÃO 

MARC ETIOLÓGICOS - _________________________________________________ 

2. EXPLANTE -  _____/____/_____   -  ____/____/____/_____ -  DESCRIÇÃO  

MARC ETIOLÓGICOS:_________________________________________________ 

TRATAMENTO 

DROGA  DOSE:   D. INICIO  D TÉRMINO 

_______________ ______________ ____/____/____ ____/____/_____ 

_______________ ______________ ____/____/____ ____/____/_____ 

_______________ ______________ ____/____/____ ____/____/_____ 

_______________ ______________ ____/____/____ ____/____/_____ 

EFEITOS COLATERAIS: (    )N (    ) S:___________________________________ 

EVOLUÇÃO DO TTO : 

DATA DA ÚLTIMA CONSULTA - ____/____/____ 

TX HEPÁTICO: (    )S (    )N 

DATA TX:  ____/____/____   INDICAÇÃO  TX:    

IMUNOSSUPRESSÃO POSTX: 

ÓBITO: (   )N  (   ) S – Etiologia _____________________ 

GESTAÇÃO: (  ) S    Número de gestações - _________   Ano da gestação - _______ 

MEDICAÇÃO NA FASE DE CONCEPÇÃO - 

MEDICAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO - 

AUMENTO DE ENZIMAS NA GESTAÇÃO - 

AUMENTO DE ENZIMAS NO PUERPÉRIO - 

DADOS SOBRE EVOLUÇÃO MATERNO-FETAL - 
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Anexo 6.4 - Classificação das hepatites crônicas baseada em critérios de 

semiquantificação, conforme consenso das Sociedades Brasileiras de 

Patologia e Hepatologia 

1. alterações estruturais: 

0- normal 

1- expansão fibrosa de espaço-porta 

2- expansão fibrosa portal com septos porta-porta 

3- preservação parcial da arquitetura lobular, com septos porta-porta e 

porta-centro, podendo ser visto esboço de nódulos 

4- cirrose 

2. infiltrado inflamatório portal (atividade portal): 

0- raros linfócitos portais 

1- aumento discreto dos linfócitos portais 

2- aumento moderado dos linfócitos portais 

3- aumento acentuado dos linfócitos portais 

4- aumento muito acentuado dos linfócitos portais 

3. Atividade periportal: 

0- ausência de lesões 

1- extravasamento de linfócitos para a interface (spill over), não 

caracterizando a presença de necrose em saca-bocados 

2- necrose em saca-bocados discreta 

3- necrose em saca-bocados moderada 

4- necrose em saca-bocados em extensas áreas de muitos espaços porta 
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4. Atividade parenquimatosa: 

0- hepatócitos normais 

1- alterações discretas dos hepatócitos 

2- necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-

histiocitários  em numerosos sítios 

3- necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-

histiocitário em muitos sítios, associada a áreas limitadas de necrose 

confluente 

4- necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-

histiocitário em numerosos sítios, associada à necrose confluente 

extensa/múltipla. 
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