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RESUMO 

 

  



Terrabuio DRB. Estudo randomizado e duplo cego com uso de difosfato de 
cloroquina para a manutenção de remissão da hepatite autoimune após a 
suspensão da imunossupressão [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: 50-86% dos pacientes recidivam a hepatite autoimune (HAI) 

após a suspensão do tratamento imunossupressor. A manutenção da 

imunossupressão em longo prazo diminui o risco de recidiva, entretanto é 

necessário ajuste da dose/suspensão do tratamento em 10-30%, em razão 

do maior risco de neoplasias e infecções. O difosfato de cloroquina (CQ) é 

droga imunomoduladora que foi utilizada anteriormente em monoterapia 

para manutenção da remissão da HAI com diminuição da recidiva quando 

comparada com controle histórico. O objetivo desse estudo foi investigar a 

eficácia e segurança do CQ na manutenção da remissão em estudo duplo 

cego e randomizado e avaliar se há um subgrupo com maior benefício ao 

seu uso. METODOLOGIA: 61 pacientes com diagnóstico provável ou 

definitivo de HAI em remissão histológica, 90,1% HAI tipo 1; 23% com 

reatividade do anti-SLA/LP, 56,6% com fibrose avançada (F3/4) à inclusão 

no estudo, mas com doença hepática compensada, foram randomizados de 

forma duplo cego e aleatória para receber CQ 250 mg/d ou placebo, durante 

36 meses ou até recidiva da doença. No primeiro mês a droga foi utilizada 

em combinação com a imunossupressão que induziu remissão; com 

posterior desmame semanal da prednisona, suspensão imediata da 

azatioprina e manutenção do CQ/placebo até 36 meses. As curvas de 

sobrevida livre de recidiva foram estimadas pelo método de Kaplan-Meyer e 

comparadas pelo teste de Log-Rank; as razões de risco e seus respectivos 

intervalos de confiança foram estimados por regressão simples de Cox. Na 

regressão múltipla foram avaliadas co-variáveis clinicamente relevantes para 

recidiva. Para investigar o subgrupo com maior benefício, as interações 

entre a droga e reatividade de autoanticorpos e perfil de HLA foram 

analisadas por regressão múltipla de Cox. As variáveis categóricas foram 

comparadas pelo teste exato de Fisher e as quantitativas pelo teste-t ou 

teste de Mann-Whitney. Foi considerado estatisticamente significante um 

valor de p<0,05. RESULTADOS: 31 pacientes receberam CQ e 30 placebo. 

Não houve diferenças entre os grupos em relação aos achados clínicos, 

laboratoriais, histológicos e perfil de HLA. A sobrevida livre de recidiva foi 

significativamente maior no grupo CQ quando comparada ao placebo (59,3% 

X 19,9%, p=0,039). Após a suspensão da medicação ao término do estudo, 

houve 41,6% de recidiva no grupo CQ e 0% no placebo. Na regressão 

simples de Cox, os fatores associados com recidiva da HAI foram uso 

placebo, reatividade do anticorpo anti-SLA/LP, perfil de HLA DR3 e DR8. Na 

regressão múltipla, o uso de placebo (razão de risco de 2,4[IC 95%:1,05-

5,5], p=0,039) e reatividade do anticorpo anti-SLA/LP (razão de risco= 5.4 

[IC 95%:1,91-15,3], p=0,002) associaram-se a maior risco de recidiva. Não 

foi possível definir subgrupo de maior benefício com uso de CQ no que se 



refere à reatividade do anti-SLA/LP ou perfil de HLA, embora a recidiva 

tenha ocorrido em 100% dos pacientes anti-SLA/LP(+) no grupo placebo e 

50% no grupo CQ. No grupo CQ, 54,8% apresentaram efeitos colaterais, 

com suspensão da droga em 19,3%. Os efeitos colaterais mais comuns 

foram prurido e hiperpigmentação cutânea. CONCLUSÕES: O CQ reduziu 

com segurança o risco de recidiva de HAI, mas não foi possível definir 

subgrupo com maior benefício com essa medicação. 

Descritores: hepatite, autoimune; antimaláricos; cloroquina; terapêutica; 

anticorpo anti-SLA/LP; imunossupressão; doenças autoimunes. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 

  



Terrabuio DRB. A randomized double-blind study with chloroquine 

diphosphate for rmaintenance of remission of autoimmune hepatitis after 

immunosuppression withdrawal [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2018. 

INTRODUCTION: 50-86% of patients relapse autoimmune hepatitis (AIH) 

after immunosuppressive treatment withdrawal, with a higher risk of 

progression to liver cirrhosis, death due to liver disease and liver 

transplantation. The maintenance of long-term immunosuppression 

decreases the risk of relapse, however, treatment dose adjustment and/or 

interruption is required in 10-30%, with increased risk of neoplasias and 

infections. Chloroquine diphosphate (CQ) is an immunomodulatory drug used 

previously in monotherapy to maintain AIH remission with a decrease risk in 

relapse rates when compared to a historical control. The aims of this study 

were to investigate the efficacy and safety of CQ in the maintenance of 

remission in a double-blind and randomized study, and to evaluate if there is 

a subgroup with a greater benefit of its use. METHODS: 61 patients with 

probable or definitive diagnosis of AIH in histological remission, 90.1% type 

1; 23% with anti-SLA / LP seropositivity, 56.6% with advanced fibrosis [F3 / 

4] at inclusion in the study and with compensated liver disease were 

randomized double-blindly to receive either CQ 250 mg/day or placebo for 36 

months or until relapse. In the first month, the drug was used in combination 

with the immunosuppressive regimen that induced the remission; with 

subsequent weekly weaning of prednisone, immediate withdrawal of 

azathioprine and maintenance of CQ/placebo for up to 36 months. 

Recurrence-free survival curves were estimated by the Kaplan-Meyer 

method and compared by the Log-Rank test; the hazard ratios and their 

respective confidence intervals were estimated by simple Cox regression. 

Clinically relevant covariables for relapse were re-evaluated bymultiple Cox 

regression. To investigate the existence of a subgroup with a greater benefit, 

interactions between the drug and autoantibody reactivity and HLA profile 

were analyzed by the Cox multiple regression. Categorical variables were 

compared by Fisher's exact test and the quantitative by the t-test or Mann-

Whitney test. A p value of <0.05 was considered statistically significant. 

RESULTS: 31 patients received CQ and 30 placebo. There were no 

differences between the two groups in relation to clinical, laboratory, 

histological and HLA profiles. Relapse-free survival was significantly higher in 

the CQ group when compared to placebo (59.3% X 19.9%, p=0.039). After 

antimalarial withdrawal at the end of the study, there was 41.6% relapse in 

the CQ group and 0% in the placebo. In the Cox simple regression, factors 

associated with AIH relapse were placebo use, anti-SLA/LP seropositivity, 

and HLA DR3 and DR8 profiles. In multiple regression, placebo use (Hazard 

Ratio = 2.4 [95% CI: 1.05-5.5], p = 0.039) and anti-SLA/LP seropositivity 



(Hazard Ratio = 5.4 [95% CI: 1.91-15.3], p = 0.002) were associated with a 

higher risk of relapse. It was not possible to define a subgroup with a greater 

benefit of CQ with respect to anti-SLA/LP positivity or HLA profile, although 

all anti-SLA/LP(+) patients in placebo group relapsed, compared to 50% in 

CQ group. In the CQ group, 54.8% had side effects, but 19.3% had drug 

withdrawal. The most common side effects were pruritus and cutaneous 

hyperpigmentation. CONCLUSIONS: Chloroquine safely reduced the risk of 

relapse of AIH, but it was not possible to define a subgroup with greater 

benefit with medication use. 

Descriptors: hepatitis, autoimmune; antimalarials; chloroquine; therapeutics; 

anti-SLA/LP antibody; Immunosuppression; autoimmune diseases 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Características gerais da hepatite autoimune 

 

A hepatite autoimune (HAI) é uma doença hepática crônica, 

imunomediada, mais prevalente em mulheres, frequentemente em 

associação com outras doenças autoimunes, com reatividade de 

autoanticorpos, hipergamaglobulinemia, hepatite de interface, rosetas de 

hepatócitos e infiltrado inflamatório com importante componente 

linfoplasmocitário à biópsia hepática e resposta favorável ao uso de 

corticosteroides e imunossupressores. Acomete todos os grupos étnicos e 

todas as faixas etárias, mas predomina em mulheres jovens (1). Quando não 

tratada, evolui rapidamente para cirrose hepática com insuficiência do órgão 

e óbito. 

Há poucos estudos robustos na literatura sobre sua incidência e 

prevalência, entretanto é considerada relativamente rara. No Brasil, apesar 

dos poucos estudos realizados, a HAI representa 5-19% das doenças 

hepáticas dos principais centros, responsável 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) (2). 

 

  



Introdução 3 

  
 

 

1.2 Diagnóstico da hepatite autoimune 

 

A HAI não apresenta características patognomônicas e não tem 

marcadores com sensibilidade e especificidade suficientes para definir o seu 

diagnóstico isoladamente (3, 4). Apesar da positividade dos autoanticorpos ser 

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

presente em outras doenças hepáticas, infecciosas e reumatológicas, e 

ausente em até 10% dos casos de HAI (5). Assim sendo, o diagnóstico 

definitivo é feito mediante a combinação de achados clínicos, laboratoriais e 

histológicos, com exclusão de outras causas de doença hepática. Para 

uniformizar e melhor definir o diagnóstico da doença, o Grupo Internacional 

de Hepatite autoimune (GIHAI) estabeleceu sistema de escore diagnóstico 

que permitiu caracterizar a HAI como provável ou definitiva (anexo 1) (4). O 

paciente apresenta diagnóstico definitivo quando pontua mais do que 15 no 

período pré-tratamento e mais do que 17 após avaliação da resposta ao 

tratamento. Esse escore apresenta sensibilidade de 97-100% e 

especificidade de 60%, porém é falho para diagnosticar as formas híbridas 

(HAI em associação com colangite esclerosante primária ou com colangite 

biliar primária). Em 2008, Hennes e cols. sugeriram novo sistema de escore 

simplificado, utilizando somente quatro variáveis independentes: alterações 

histológicas típicas, reatividade de autoanticorpos, níveis elevados de IgG e 

exclusão de hepatites virais (anexo 2), e o diagnóstico “provável” seria 

estabelecido quando a soma fosse ≥ 6 e definitivo quando ≥ 7, com 81% de 
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sensibilidade e 99% de especificidade. Todavia, esse escore ainda não foi 

validado em estudos prospectivos (6). 

Os autoanticorpos hepáticos são de fundamental importância para o 

diagnóstico e classificação da HAI. Os autoanticorpos rotineiramente 

pesquisados na prática clínica são antinúcleo (ANA), antimúsculo liso 

(ASMA), antimicrossoma de fígado e rim tipo 1 (anti-LKM1), anticitosol 

hepático tipo 1 (anti-LC1) e antimitocôndria (AMA). Os pacientes com HAI 

apresentam títulos elevados de autoanticorpos, maiores ou iguais a 1/40 nos 

testes de imunofluorescência indireta em cortes de tecidos de roedores (5, 7). 

O perfil de reatividade dos autoanticorpos permite a classificação da HAI em 

tipos com características bioquímicas, clínicas, sorológicas e imunogenéticas 

mais homogêneas. A HAI-1 é caracterizada pela positividade do ASMA e/ou 

ANA. Na HAI-2, observa-se positividade para anti-LKM1 associada ou não à 

presença do anti-LC1 (5, 7-9). Um terceiro tipo de HAI, definido pela presença 

do anticorpo antiantígeno hepático solúvel/fígado pâncreas (anti-SLA/LP), 

tem sido sugerido, mas não foi aceito pelo GIHAI, já que o anticorpo pode 

ser encontrado na HAI-1 (10, 11) e, menos frequentemente, na HAI-2 (5, 12). 

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 (8, 9, 13). O quadro 

clínico é mais grave, com maior frequência de insuficiência hepática aguda 

grave e progressão mais rápida para cirrose hepática. No entanto, não há 

diferenças na indicação do tratamento, na medicação utilizada ou na 

resposta ao tratamento (7-9, 13-16). 
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O anticorpo anti-SLA/LP foi descrito em 1987, originalmente como 

anticorpo distinto do anticorpo antifígado-pâncreas (17). Posteriormente foi 

caracterizado que eles compartilhavam o mesmo antígeno-alvo e o anticorpo 

recebeu o nome de anti-SLA/LP. Pode ser detectado por radioimunoensaio, 

ELISA, immunoblotting ou dot-blotting, não sendo detectado por 

imunofluorescência indireta (7). Seu antígeno alvo é uma fosfoserina (Sep)-

tRNA: selenocisteína (Sec)-tRNA sintase (ribonucleoproteína de 

transferência envolvida no transporte de selenocisteína) (5, 7, 16). Esse 

anticorpo é altamente específico para HAI (99%), e é encontrado em 10-30% 

dos casos de HAI e em 20-30% dos casos sem marcadores (5, 7, 16). Sua 

grande utilidade é no diagnóstico dos quadros de HAI sem marcador, em 

que sua positividade auxilia na confirmação diagnóstica (5, 9, 18, 19). Sua 

ocorrência é variável nos diversos grupos étnicos, sendo menos comum nos 

japoneses (7%) e mais comum nos pacientes alemães (19-22%) (11, 20), 

variabilidade que reflete as diferenças no perfil genético da doença. Em 

estudo com casuística nacional com 243 pacientes com HAI do HC-FMUSP, 

22% dos pacientes apresentavam positividade para o anti-SLA/LP, sendo 

23% na HAI-1, 13% na HAI-2 e 33% nos casos de HAI-SM (5). 

Em alguns estudos, os pacientes com positividade para o anticorpo 

anti-SLA/LP apresentaram achados histológicos mais exuberantes, maior 

tempo para atingir remissão bioquímica (12), maior chance de recidiva após 

suspensão do tratamento (11, 12, 21, 22) e evolução mais frequente para 

transplante hepático e óbito (12, 21). O anti-SLA/LP parece marcar formas mais 
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graves e recidivantes de HAI, embora nem todos os estudos tenham sido 

unânimes em documentar essa relação (20). 

 

1.3 Fisiopatogenia da hepatite autoimune 

 

A fisiopatogenia da HAI é resultado de predisposição genética à 

autoimunidade associada à exposição a agentes ambientais/patógenos 

exógenos que apresentam reatividade cruzada com autoantígenos hepáticos 

estruturalmente semelhantes (mimetismo molecular), levando à perda da 

imunotolerância. Como consequência, há resposta imune aberrante e 

descontrolada, com consequente necrose de hepatócitos, inflamação e 

desenvolvimento de fibrose hepática. 

 

1.3.1 Predisposição genética na HAI e agentes desencadeantes 

A predisposição genética para HAI está ligada aos genes do MHC 

classe II, mais especificamente, ao lócus HLA-DR, localizado no braço curto 

do cromossomo 6. Em pacientes caucasianos e orientais, a suscetibilidade 

genética para HAI-1 está associada aos alelos DRB1*0301 e DRB1*0401 

(que codificam os antígenos HLA DR3 e DR4, respectivamente) (9, 15, 23-25). 

Na América do Sul (Brasil, Argentina e Venezuela), entretanto, a 

suscetibilidade está relacionada primariamente ao HLA DRB1*1301, com 

importância do DRB1*0401 apenas em argentinos (26-28). 

No Brasil, em particular, a associação com HLA DR13 está 

relacionada apenas aos pacientes com reatividade para o ASMA e para 
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antígenos presentes nos microfilamentos, não sendo observada relação com 

a positividade do ANA (27). O HLA DR3 só tem importância nos pacientes 

com HAI-1 negativos para o HLA DR13. Já a suscetibilidade genética da 

HAI-2 está relacionada ao alelo DRB1*0701 e ao DRB1*0301 nos pacientes 

com negatividade do HLA DR7 (27). 

O perfil de HLA DR4, como em pacientes da raça japonesa, se 

associa a doença mais leve, de apresentação tardia, com boa resposta 

terapêutica até mesmo ao ácido ursodesoxicólico (29-31). Na América do Sul 

(Brasil e Argentina), a doença ocorre em idade mais precoce e com maior 

gravidade quando comparada à dos pacientes norte-americanos (23, 24, 29, 32). 

Um estudo comparando 115 pacientes brasileiros com 161 norte-americanos 

evidenciou que os brasileiros apresentavam maior frequência do perfil de 

HLA-DR13, eram mais jovens ao diagnóstico, apresentavam menor 

frequência de doenças autoimunes extra-hepáticas, maiores níveis de AST e 

gamaglobulinas, maior positividade do ASMA e menor reatividade do  

ANA (32). 

O mecanismo pelo qual o HLA está associado à doença não é 

totalmente conhecido, mas presume-se que reflita a intensidade com a qual 

os autoantígenos são apresentados e processados pelo sistema imune. 

Outros polimorfismos além do MHC foram associados à ocorrência de 

HAI, incluindo polimorfismos do gene CTLA-4 (mediador de sinal inibitório), 

gene do ligante do Fas (que codifica proteínas importantes para apoptose), 

promotor do gene do fator de necrose tumoral α, gene do receptor da 

vitamina D, gene STAT4 (proteína codificada por esse gene é membro da 
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família STAT de fatores ativadores de transcrição, essencial para a 

(medicação) mediação das respostas IL-12 em linfócitos e regulação da 

diferenciação de células T auxiliares), gene TGF-β1 (fator transformador de 

crescimento beta 1, que atua na proliferação, diferenciação, transformação, 

sinalização e apoptose celular), gene AIRE1 (autoimmuneregulator) e genes 

de várias citocinas (19, 25, 33). Esses polimorfismos não foram encontrados em 

todas as populações de HAI e não são específicos para a doença, ocorrendo 

também em doenças autoimunes extra-hepáticas. Sua importância no 

fenótipo da doença é controversa e ainda pouco esclarecida. Esses 

polimorfismos parecem modificar ou potencializar a resposta imune, 

independentemente da natureza primária da doença imunomediada. 

A ocorrência de quadros de hepatite aguda indistinguíveis da HAI, 

com positividade de autoanticorpos e aumento dos níveis de IgG, 

secundários ao uso de drogas como nitrofurantoína, metildopa, 

propiltiouracil, infliximabe, atorvastatina e outras é evidência importante a 

favor do papel de agentes ambientais na patogênese da HAI. Em alguns 

desses casos, a suspensão da droga leva à normalização da bioquímica 

hepática, mas em outros, essa normalização pode levar meses a anos, e às 

vezes é necessária a administração de corticoide e imunossupressores, 

como na HAI clássica. Também há relatos de casos de HAI desencadeados 

pelos vírus da hepatite A (34), Epstein Barr (35), citomegalovírus (36), vírus das 

Hepatites B (37) e C (38, 39), varicela zoster (40) e sarampo (41, 42). 

 

  



Introdução 9 

  
 

 

1.3.2 Mecanismos da lesão hepática 

Os linfócitos T são as células predominantes nas áreas com hepatite 

de interface da HAI, a maioria deles com o fenótipo CD4 auxiliar (T helper) e 

uma minoria com o fenótipo CD8+ (T citotóxico). Além dos linfócitos T, outras 

células encontradas em menor quantidade incluem células NK (natural 

killer), linfócitos B, macrófagos e plasmócitos. A fisiopatogenia da lesão 

hepática envolve tanto a resposta inata quanto a resposta adaptativa do 

sistema imune e é orquestrada pelos linfócitos CD4+ que reconhecem 

autoantígenos (25, 33). 

Na presença de sinais co-estimulatórios adequados, a resposta imune 

é iniciada pela apresentação do complexo autoantígeno-MHC classe II na 

superfície das células apresentadoras de antígeno ao linfócito TCD4+ 

imaturo (Th0). Uma vez ativado, na dependência do tipo de citocinas no 

microambiente e do tipo de antígeno, as células Th0 podem se diferenciar 

em Th1, Th2 e Th17. Essas células efetoras iniciam uma cascata de reações 

imunes determinadas pelo perfil de citocinas por elas produzidas (25). 

As células Th1 produzem interferon gama (IFN-γ) e IL-2; o IFN-γ é 

considerado o principal responsável pelo dano tecidual na HAI. O IFN-γ 

estimula linfócitos citotóxicos (CD8+), aumenta a expressão de moléculas 

MHC classe I pelos hepatócitos, induz a expressão de moléculas MHC 

classe II nos hepatócitos e ativa monócitos/macrófagos, que por sua vez, 

liberam IL-1 e TNF-α (25). 

As células Th2 produzem IL-4, IL-10 e IL-13 induzindo a maturação de 

linfócitos B em plasmócitos, com consequente produção de autoanticorpos. 
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Os autoanticorpos podem contribuir para o dano hepático pela ativação do 

complemento e pela citotoxicidade mediada por linfócitos citotóxicos (25). 

As células Th17, que se desenvolvem na presença do fator de 

transformação do crescimento beta (TGF-β) e IL-6, produzem IL-17, IL-22, 

TNF-α. A IL-17 é uma citocina pró-inflamatória que induz fibroblastos, 

células endoteliais, macrófagos e células epiteliais a produzirem outras 

citocinas (incluindo IL-6) que medeiam a infiltração tecidual e lesão 

hepatocitária. A IL-6 por sua vez, em associação ao TGF-β promove a 

geração adicional de células Th17 formando uma alça de feedback positivo. 

Nas doenças hepáticas autoimunes há um desbalanço entre as células pró-

inflamatórias Th17 e células T reguladoras (Tregs) anti-inflamatórias; um dos 

orquestradores do equilíbrio células Th17/Tregs é o TGF-β. O TGF-β 

sozinho pode promover a expressão de células Foxp3+ e induzir a 

diferenciação das células Tregs. A frequência de células Foxp3+ (marcador 

das Tregs) gerada em presença de TGF-β é inversamente relacionada aos 

níveis de IL-6, sendo extinta em presença de IL-6 exógena. A IL-6 age em 

sinergia com TGF-β favorecendo a diferenciação Th17. Assim, a IL-6 age 

com imunomodulador chave na sinalização TGF-β promovendo tanto a 

diferenciação Tregs quanto Th17 (25, 43, 44). Há estudos recentes descrevendo 

aumento do número das células Th17 e suas interleucinas no sangue 

periférico e fígado de pacientes com HAI quando comparados a controles 

sadios (45). 
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_____________________________________________________________ 

APC- célula apresentadora de antígeno, MHC: complexo maior de histocompatibilidade, IL-
interleucina, TNF: fator de necrose tumoral, IFN: interferon. Adaptado de R. Liberal, G. Mieli-Vergani, 
D. Vergani. Autoimmune hepatitis: From mechanisms to therapy. Rev Clin Esp 2016 

(25)
. 

 
Figura 1 -  Mecanismo de dano hepático na HAI 
 

As células T auto-reativas circulantes deveriam sofrer extinção pelos 

mecanismos periféricos de autotolerância para minimizar os danos teciduais; 

as células T reguladoras (Tregs) são o ponto chave para essa regulação. 

Habitualmente as Tregs podem induzir apoptose das células imunes e 

inflamatórias, inibir as células hepáticas estreladas, suprimir a produção de 

IL-17 e a proliferação de linfócitos Th17 e limitar a diferenciação e 

proliferação de linfócitos citotóxicos CD8+ que infiltram o fígado. Essa ampla 

gama de ações imunossupressoras pode minimizar o dano tecidual da 

resposta imune pró-inflamatória. Alguns estudos demonstraram a deficiência 

numérica e funcional das células Tregs na HAI em comparação com grupo 

controle sadio (46-48). Foi identificada menor frequência de Tregs CD4+CD25+ 

e diminuição da expressão e menores níveis do fator de transcrição FOXP3 

(forkhead transcription factor 3), defeito este, mais evidente na apresentação 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=10.1016%2Fj.rce.2016.04.003
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da doença que durante a remissão induzida pelo tratamento e que apresenta 

relação inversa com os títulos dos autoanticorpos (47, 49). Entretanto, é 

conhecido que a maioria dos linfócitos T humanos CD4+ com expressão do 

CD25 não apresenta capacidade supressora e esses linfócitos não são 

realmente Tregs; na realidade menos do que 10% dos linfócitos T 

CD4+CD25 + do sangue humano são realmente Tregs, o que faz com que a 

expressão do CD25 não seja bom marcador para avaliar a função das Tregs, 

ainda mais na HAI, em que os níveis sanguíneos periféricos sofrem 

influência da atividade da doença e uso de medicações. Um método mais 

confiável e específico para discriminar as Tregs requer o uso de marcadores 

adicionais para sua definição, por exemplo, CD4+CD25+FoxP3+CD127baixo ou 

a quantificação do estado de metilação da região desmetilada do promotor 

do FoxP3 específica das Tregs. Com o uso dessa metodologia adicional não 

foi possível a confirmação da diminuição numérica das Tregs na HAI (50). As 

razões para essa discrepância ainda não estão totalmente esclarecidas, 

provavelmente relacionadas com diferenças metodológicas. É possível que 

haja desequilíbrio mais restrito entre efetores e reguladores que sejam 

específicos para autoantígenos relevantes na HAI. No entanto, a análise das 

Tregs antígeno-específicas que reconhecem autoantígenos relevantes é 

ainda mais difícil, seja pela baixa identificação dos autoantígenos 

relacionados à doença, seja pela baixa frequência no sangue de Tregs 

antígeno-específicas. Contudo, há razões para se acreditar que o aumento 

do número das Tregs possa auxiliar no tratamento da doença (51). 
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Em relação ao déficit funcional, foi encontrado que Tregs isoladas de 

pacientes com HAI são falhas em restringir a proliferação de células efetoras 

CD4 e CD8 e a produção de IFN-γ por células CD8 (49, 52), sendo também 

pouco eficazes em induzir ambiente rico em TGF-β que apoie e melhore a 

sua própria função (53).  

 

1.4 Tratamento da hepatite autoimune 

 

O objetivo do tratamento na HAI é a obtenção da remissão completa 

da doença (normalização bioquímica e atividade histológica ausente ou 

mínima) com a intenção de prevenir a progressão da doença hepática (3, 4). 

Esse alvo é alcançado com tratamento imunossupressor de manutenção em 

longo prazo e com a remissão sustentada após suspensão do tratamento. A 

HAI não tratada apresenta mau prognóstico, com taxas de sobrevida em 

cinco e 10 anos de 50% e 10%, respectivamente (54). Até 40% dos pacientes 

com doença grave não tratada evoluem para óbito em seis meses a partir do 

diagnóstico e há evolução para cirrose hepática em pelo menos 40% dos 

sobreviventes (9). A sobrevida dos pacientes responsivos ao tratamento é 

semelhante à da população normal e excede 80% em 20 anos (9, 54, 55). 

De acordo com as recomendações da Associação Americana para o 

Estudo das Doenças Hepáticas (AASLD) (9, 56), as indicações absolutas para 

tratamento são níveis de AST maiores ou iguais a 10 vezes o valor normal, 

aumento maior ou igual a cinco vezes das aminotransferases associados a 

níveis de gamaglobulinas maiores que duas vezes o valor normal ou 
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achados histológicos de necrose em ponte ou necrose multiacinar. De 

acordo com o consenso europeu e britânico, devem ser tratados os 

pacientes com fibrose hepática avançada ou cirrose hepática compensada 

bem como aqueles com indice de atividade histológica ≥ 4/18, de acordo 

com a classificação de Ishak (doença ativa) (8, 57). Nos outros casos há que 

se considerar a idade, presença de comorbidades e o desejo do paciente na 

indicação do tratamento (8, 9, 15, 57).  

O tratamento convencional consiste de prednisona (PD) em 

monoterapia, na dose de 60 mg/d (1 mg/kg/d), ou na dose de 30 mg/d 

associada à azatioprina (AZA), inicialmente 50 mg/d, podendo-se atingir até 

2mg/kg/d após a redução da dose inicial de prednisona. Ambas opções 

apresentam taxas similares de resposta (8, 9, 57), entretanto o tratamento 

combinado associa-se à menor ocorrência de efeitos colaterais, 10%, 

quando comparado com a prednisona em monoterapia, 44%, 

particularmente em pacientes cirróticos (25% x 8%) (1, 9). A opção por esses 

tratamentos é baseada em estudos controlados realizados há mais de quatro 

décadas, que indicaram o efeito benéfico do corticoide no tratamento da HAI, 

com aumento da sobrevida imediata e em longo prazo, com melhora da 

sintomatologia, redução ou normalização das alterações laboratoriais e 

histológicas hepáticas e prevenção ou reversão da fibrose hepática (58-61). 

O alvo do tratamento é a normalização das enzimas hepáticas, bem 

como dos níveis de IgG/gamaglobulinas com a menor dose possível de 

imunossupressão, já que o aumento persistente das aminotransferases 

associa-se a recidiva após suspensão do tratamento, presença de atividade 



Introdução 15 

  
 

 

inflamatória no exame histológico hepático, progressão para cirrose hepática 

e a má evolução em longo prazo. A taxa de resposta completa 

(normalização bioquímica e remissão histológica) é de cerca de 80% após 

três anos de tratamento (8, 9, 15, 25, 54, 62, 63). 

O consenso Americano da AASLD (9) e consenso europeu do EASL 

publicado em 2015 (8) recomendam a realização de biópsia hepática para 

documentar a remissão histológica da doença antes da suspensão da 

imunossupressão. Essa recomendação é baseada no achado de que cerca 

de 50% dos pacientes que apresentam enzimas hepáticas e níveis de 

gamaglobulinas normais durante o tratamento, ainda apresentam hepatite de 

interface na biópsia e apresentarão recidiva da doença em caso de 

suspensão do tratamento. Também se recomenda tempo mínimo de dois 

anos de normalização das enzimas hepáticas e dos níveis de IgG antes da 

suspensão do tratamento (64-66). 

A recidiva após a suspensão da imunossupressão ocorre em 50-86% 

dos pacientes, na maioria das vezes dentro do primeiro ano, com 

necessidade de reintrodução do tratamento; essas taxas variam conforme o 

critério de recidiva utilizado, o tempo de seguimento e a população estudada 

(8, 9, 25, 57). Há diferentes critérios para diagnóstico da recidiva, e os critérios 

adotados pela AASLD consideram aumento de enzimas hepáticas acima de 

três vezes o valor superior da normalidade (9) enquanto os critérios do GIHAI 

aumento acima de duas vezes (4), sem necessidade de confirmação 

histológica. Pacientes que apresentam múltiplas recidivas evoluem mais 

frequentemente para cirrose hepática, óbito por doença hepática e 
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necessidade de transplante hepático que aqueles que permanecem em 

remissão sustentada (67). Pacientes que apresentam recidivas e são 

retratados também estão aptos a atingir resposta completa ao tratamento, 

como antes da suspensão do tratamento (68). 

Além da normalização dos níveis de IgG/gamaglobulinas e das 

enzimas hepáticas antes da suspensão do tratamento, outros fatores 

relacionados ao menor risco recidiva da doença em diferentes estudos foram 

idade ao diagnóstico ≥ 18 anos (69), etnia japonesa (29,9% de recidiva) (70), 

bilirrubina total ao diagnóstico ≤1,5 mg/dL, AST ao diagnóstico ≤250 UI/l, 

menores níveis de gamaglobulina ao diagnóstico (particularmente < 3,4 

g/dL) (71), atividade de interface mínima/ausente e ausência de plasmócitos 

na biópsia hepática de controle após normalização bioquímica (valor 

preditivo positivo para recidiva de 92%, sensibilidade de 31%) (72), 

negatividade para o anticorpo anti-SLA/LP (conforme já mencionado 

previamente) (21). Fatores como concomitância de doenças autoimunes 

extra-hepáticas e idade à suspensão do tratamento < 45 anos se associaram 

a maior risco de recidiva em estudo holandês, mas esse achado não foi 

confirmado por outros estudos (66). Entre todos os fatores de risco para 

recidiva encontrados nos diferentes estudos, o que parece ter maior impacto 

na manutenção da remissão após a suspensão do tratamento é a 

normalização das enzimas hepáticas e níveis de gamaglobulina/IgG e 

resolução histológica antes da suspensão da imunossupressão.  

Os pacientes que recidivam a doença apresentam maior risco de 

progressão para cirrose hepática, óbito por causa hepática e evolução para 
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transplante hepático. As opções atuais para manutenção do tratamento por 

longo prazo incluem doses baixas de prednisona (≤ 10 mg/d) associadas à 

azatioprina ou azatioprina em monoterapia na dose de 2 mg/kg/dia (8, 9, 74), 

mas há de se considerar que 10-30% dos pacientes apresentam efeitos 

colaterais relacionados ao corticoide com necessidade de ajuste da dose ou 

suspensão do tratamento e que 6% dos pacientes que utilizam azatioprina 2 

mg/kg/dia por tempo prolongado evoluem com supressão medular e 32% 

necessitam ajuste da dose por efeitos colaterais (1). 

Os efeitos colaterais do corticoide são a causa mais comum de 

suspensão do tratamento. Alterações estéticas ocorrem em cerca de 80% 

dos pacientes após dois anos de tratamento com corticosteroides (1, 9). 

Efeitos colaterais graves como osteoporose com compressão vertebral, 

diabetes descompensado, psicose, infecções oportunistas e neoplasias são 

incomuns e costumam ocorrer após 18 meses de uso de doses de corticoide 

próximas de 20 mg/dia (1, 9). As complicações relacionadas ao uso da 

azatioprina na HAI acometem cerca de 10% dos pacientes e ocorrem 

naqueles pacientes que fazem uso de dose mais alta da medicação. Os 

efeitos colaterais incluem hepatite colestática (75), pancreatite (76-78), 

náuseas/vômitos, rash cutâneo, infecções oportunistas, supressão medular e 

neoplasias (79-81). Cinco por cento dos pacientes tratados desenvolvem 

reações adversas graves com necessidade de suspensão do tratamento. O 

principal efeito colateral é citopenia, que ocorre em aproximadamente 46% 

dos pacientes e é grave em 6%, porém o achado de hipertensão portal, 

comum a muitos pacientes com a doença, contribuiu para sua 
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ocorrência/gravidade (82). Pacientes com cirrose hepática, idosos e gestantes 

apresentam maior risco de efeitos colaterais das medicações (79, 83). Ao 

considerar que em nossa casuística 54,6% dos pacientes submetidos à 

biópsia hepática (81% da casuística geral) ao diagnóstico apresentam 

cirrose hepática, nossa população estaria sob maior risco de ocorrência de 

efeitos colaterais com necessidade de suspensão da medicação (84). 

Além disso, o uso de azatioprina associa-se a risco de neoplasia 

extra-hepática 1,4 vezes maior quando comparado ao da população geral, 

após ajuste para sexo e idade. Na HAI, a incidência de neoplasia extra-

hepática é de 1/194 pacientes-ano, sendo que a probabilidade de detecção 

de tumor é de 3% depois de 10 anos de tratamento, e não há sítio 

específico, nem relação com idade, sexo ou regime ou tempo acumulado de 

tratamento (85). 

Um avanço significativo no tratamento da HAI seria identificar drogas 

que permitissem a manutenção da remissão da doença após suspensão do 

tratamento imunossupressor e apresentem um bom perfil de segurança 

permitindo assim um melhor controle da doença em longo prazo, com baixa 

incidência de efeitos colaterais. 

Os antimaláricos são drogas imunomodulatórias, sem efeito 

imunossupressor, prescritas há quase 400 anos, que vêm sendo 

amplamente utilizados nas doenças autoimunes reumatológicas. Seu 

primeiro uso foi como medicação antipirética em 1650 e posteriormente para 

o tratamento da malária. Com o melhor conhecimento de seus múltiplos 

mecanismos de ação, o espectro de sua utilização vem se ampliando, 
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incluindo o tratamento de doenças reumatológicas, dermatológicas e até 

mesmo doenças neoplásicas. Os primeiros relatos do uso dos antimaláricos 

nas doenças autoimunes do tecido conjuntivo datam de 1894 quando Payne 

e cols. descreveram sua eficácia no tratamento de lesões cutâneas do lúpus 

eritematoso sistêmico (86). A quinacrina (derivada da quinina) foi utilizada na 

segunda guerra mundial para tratamento/prevenção de malária com alívio 

dos sintomas reumatológicos dos soldados (artrite e rash), o que motivou 

seu estudo nas doenças reumatológicas (87). 

No lúpus eritematoso sistêmico os antimaláricos apresentam múltiplos 

efeitos benéficos, diminuindo o risco e retardando o tempo de ocorrência de 

reativações na fase quiescente da doença; até mesmo de manifestações 

mais graves como vasculite, mielite transversa e nefrite lúpica, embora essa 

proteção não tenha obtido diferença estatisticamente significante em alguns 

estudos (88, 89). Uma revisão sistemática da literatura inglesa realizada entre 

1982 e 2007 em pacientes portadores de Lúpus eritematoso sistêmico, 

evidenciou que o difosfato de cloroquina (CQ) e hidroxicloroquina (HCQ) 

podem prevenir as agudizações da doença e aumentar a sobrevida em 

longo prazo (com alto nível de evidência), protegem contra dano irreversível 

em órgãos, trombose e perda de massa óssea (moderado nível de 

evidência). A toxicidade pelos antimaláricos foi infrequente, leve e 

geralmente reversível, sendo que a HCQ apresentou melhor perfil de 

segurança (90). 

Um estudo duplo-cego randomizado que avaliou o efeito da 

suspensão da HCQ em 47 pacientes com LES na fase quiescente 
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evidenciou que os pacientes que se mantiveram em uso de HCQ 

apresentaram um risco 2,5 vezes menor de agudização da doença 

(aparecimentos de novos sintomas ou piora da gravidade de sintomas pré-

existentes) quando comparados àqueles que permaneceram em uso de 

placebo; e as agudizações aconteceram num período de tempo mais 

prolongado. Além disso, o risco de agudização grave da doença com 

necessidade de interrupção do estudo também foi 6,1 vezes maior no grupo 

placebo e os autores concluíram que pacientes na fase quiescente do LES 

que fazem uso de HCQ apresentam menor chance de agudização da 

doença (91). 

Em 1996, um estudo randomizado com uso de placebo ou CQ em 24 

pacientes portadores de LES, evidenciou que essa droga preveniu a 

exacerbação da doença, diminuiu a dose dos medicamentos necessária 

para controle da doença e auxiliou na indução de um melhor controle da 

doença em paciente sem manifestações graves (92). Nesse estudo não 

houve efeitos colaterais significativos. 

Mais recentemente, um estudo caso-controle de pacientes com LES 

do Grupo Latino Americano de Estudo de Lúpus (GLADEL) evidenciou que o 

uso mais frequente de antimaláricos (quando comparado a nunca usar) se 

associou à proteção contra a ocorrência de agudizações da doença na 

análise multivariável, com OR = 0.722 e intervalo de confiança de 0,522-

0,998 (p = 0,004) (93). 

Por conta das múltiplas evidências em literatura sobre o benefício do 

uso dos antimaláricos no LES, o consenso brasileiro para tratamento do LES 
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orienta o uso contínuo de antimaláricos em todos os pacientes (a não ser em 

casos de contraindicação), independentemente do órgão acometido, nas 

fases de indução e remissão da doença, com a finalidade de reduzir a 

atividade da doença e tentar poupar o uso de corticoides, com benefício 

adicional de diminuição da frequência de infecções nos pacientes com 

acometimento renal (94, 95). 

Na artrite reumatoide, há evidências de melhora clínica com uso 

combinado do CQ e, em menor proporção da HCQ, com outras drogas anti-

reumáticas modificadoras da doença (DMARDs) no acometimento moderado 

e uso isolado no acometimento muito leve (96-98). Os antimaláricos 

apresentam leve ação modificadora da doença e bom perfil de segurança na 

gestação, entretanto não retardam a progressão do dano articular de forma 

tão efetiva quanto os outros DMARDs (86, 98). Assim como no LES, o uso dos 

antimaláricos se associou à melhora do perfil metabólico, com redução do 

risco de desenvolvimento de diabetes e melhora do perfil lipídico (99). 

Os antimaláricos também foram utilizados em outras doenças 

autoimunes extra-hepáticas como síndrome de Sjogren, síndrome do 

anticorpo antifosfolípide, lúpus cutâneo. Em todas elas modula a resposta 

autoimune, promove melhora sintomática e do perfil metabólico dos 

pacientes, com baixa incidência de efeitos colaterais. 
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1.5  Farmacocinética e mecanismo de ação dos antimaláricos 

(difosfato de cloroquina e hidroxicloroquina) na hepatite 

autoimune 

 

O CQ e a HCQ são bases fracas do grupo das 4-aminoquinolinas, 

sendo que o CQ foi inicialmente sintetizada em 1943 e a HCQ em 1955. O 

CQ foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados Unidos 

da América do Norte e na Alemanha, com a finalidade de obtenção de um 

antimalárico mais eficaz e menos tóxico. A HCQ difere do CQ por um radical 

hidroxietil ligado à cadeia lateral (100, 101). O CQ é 2-3 vezes mais potente que 

a HCQ (102)
, entretanto apresenta maior risco de retinopatia. 

O CQ apresenta boa biodisponibilidade após administração oral, com 

ampla distribuição nos tecidos e maior afinidade por tecidos pigmentados 

como a pele e células da retina (atingindo concentrações 100-200 vezes 

maior do que a plasmática); tem baixa retenção no tecido adiposo. A 

distribuição do fármaco é relativamente lenta em um volume aparentemente 

muito grande, refletindo sua distribuição nos tecidos solúveis em água. O 

volume de distribuição atinge 200-800 L/kg quando calculado a partir das 

concentrações plasmáticas e 200 L/kg quando estimado a partir da análise 

do sangue total, resultando em concentrações no sangue total seis a dez 

vezes mais altas do que as concentrações plasmáticas. O CQ liga-se 

moderadamente (60%) às proteínas plasmáticas e sofre metabolismo 

primariamente hepático, por enzimas do citocromo P450, resultando em 

seus metabólitos ativos desetil- (40%) e bisdesetil- (10%) cloroquina. Os 
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níveis plasmáticos do fármaco logo após sua administração são 

determinados pela velocidade de distribuição e não pela eliminação. Devido 

à sua extensa ligação aos tecidos, há demora em se obter concentrações 

plasmáticas eficazes e concentrações séricas estáveis só são atingidas após 

4-6 semanas (101, 103-106). A depuração renal corresponde a cerca de metade 

da sua depuração sistêmica total; uma quantidade menor é excretada nas 

fezes, pele e leite materno. Vinte e um a 47% da dose é excretada sem 

metabolismo. A meia vida varia de 30 a 60 dias e vestígios do fármaco 

podem ser encontrados nos tecidos até cinco anos após a suspensão da 

medicação (101, 103-106). 

O mecanismo de ação envolve diversas etapas da resposta imune. 

Um dos mecanismos decorre de sua ação lisossomotrópica, com 

interferência na função lisossomal. Nas células T, os lisossomos exercem 

dupla função, degradação do material endocitado e participação da 

apoptose das células apresentadoras de antígenos (APCs). O CQ e a HCQ 

são bases fracas que atravessam livremente as membranas celulares e se 

acumulam em lisossomos e endossomos (vesículas citoplasmáticas ácidas), 

onde permanecem aprisionadas em estado protonado. Com isso, há 

aumento do pH nos lisossomos, interferindo na ligação de peptídeos 

antigênicos com moléculas do MHC Classe II, evitando assim, a 

apresentação do antígeno aos linfócitos T CD4+ (interferência na função das 

APCs), o que leva à inibição da produção de várias citocinas que participam 

da geração da resposta inflamatória nas doenças imunomediadas. 

Aparentemente, a inibição da ligação com MHC classe II ocorre apenas 
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para autoantígenos e não para antígenos exógenos, porque os 

autoantígenos (ao contrário dos exógenos) são peptídeos com baixa 

afinidade, que não são capazes de se ligar às cadeias alfa e beta das 

moléculas do MHC quando há aumento do pH da vesícula, o que faz dos 

antimaláricos drogas imunomoduladoras, sem efeito imunossupressor (101, 107). 

As citocinas particularmente afetadas incluem IL-1, IL-2, IL-6, IL-17, 

IL-22, Interferon-α e TNF-α (108-110). A IL-6 é um potente mediador 

inflamatório, cuja ação na HAI já foi bem documentada anteriormente, logo 

uma droga que provoque sua inibição poderia ter papel relevante no 

tratamento da HAI. 

A descoberta mais recente para entendimento do mecanismo de ação 

dos antimaláricos foi a descoberta do seu efeito antagonista sobre os 

receptores do tipo Toll, que são receptores transmembrana do tipo I, 

fundamentais na resposta imune inata, responsável pelo mecanismo de 

defesa inicial à detecção de antígenos patogênicos. Após sua ativação pela 

exposição ao patógeno, estimula vias mais específicas da resposta imune 

adquirida. Os TLRs que reconhecem ácidos nucleicos (TLR3, TLR7, TLR8 e 

TLR9) localizam-se em compartimentos intracelulares para minimizar 

possível exposição acidental de material nucleico do próprio indivíduo; eles 

são ativados apenas quando o material nuclear estranho é apresentado por 

moléculas especializadas que facilitam a entrega de antígenos para o 

compartimento intracelular. Contudo, o clareamento ineficaz de material 

celular apoptótico resulta na exposição aos componentes do próprio 
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hospedeiro, com ativação da resposta imunomediada e produção de 

interferon-α e citocinas pró-inflamatórias (111-113). 

Recentemente também foi relatada a ação de HCQ como inibidora da 

resposta Th17 e consequentemente, da liberação de IL-17, IL-6 e IL-22 em 

portadores de LES e artrite reumatóide, o que sugere novo mecanismo de 

ação dos antimaláricos (114). Na HAI há relação inversa entre a porcentagem 

de Tregs e a gravidade da HAI, a com demonstração que os pacientes com 

HAI apresentam menor número de Tregs ao diagnóstico com aumento da 

sua população na fase de remissão em vigência de imunossupressão (45, 115). 

Assim, o uso de uma droga como os antimaláricos, que inibem a resposta 

Th17 e consequente diminuição na produção de IL-6, poderia ter um papel 

no tratamento da HAI, na medida em que produziria aumento numérico das 

células Tregs. 

A Tabela 1 apresenta de forma resumida os principais mecanismos de 

ação dos antimaláricos nos diferentes componentes do sistema imune. A 

Figura 2 exemplifica os potenciais mecanismos de ação dos antimaláricos na 

HAI. 
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Adaptado de R. Liberal, G. Mieli-Vergani, D. Vergani. Autoimmune hepatitis: From 
mechanisms to therapy. Rev Clin Esp 2016 

(25) 

 

Figura 2 -  Potenciais mecanismos de ação dos antimaláricos na 
fisiopatogenia da Hepatite autoimune. As setas vermelhas 
ilustram a ação dos antimaláricos na diminuição da 
apresentação de antígenos, produção de Interleucinas 1, 2, 6 e 

17, Interferon , TNF e da atividade das células natural Killer 
 

  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=10.1016%2Fj.rce.2016.04.003
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Tabela 1 -  Mecanismos de ação dos agentes antimaláricos 
 

 Inibição do processamento e apresentação de antígenos 

 Inibição da liberação de citocinas IL-1, IL-2, IL-6, IL-18, TNF-α, IFN-α  

 Inibição da estimulação de receptores do tipo Toll 9 

 Diminuição da atividade das células natural killer 

 Inibição da atividade de linfócitos T citotóxicos e linfócitos T CD4+ com auto-
reatividade 

 Regulação da apoptose 

 Inibição competitiva de anticorpos anti-DNA 

 Inibição da fosfolipase A2 com diminuição dos níveis de prostaglandinas e 
leucotrienos 

 Inibição da atividade da protease lisossomal 

 Diminuição da concentração dos receptores de membrana com diminuição 
da resposta ao estímulo mitogênico 

 Inibição da quimiotaxia de polimorfonucleares 

 Interferência com a síntese proteica 

 Bloqueio de radicais superóxidos 

Adaptado de Rodriguez-Caruncho C e Marsol IB 
(88)

 

 

 

1.6 Efeitos colaterais e tolerância ao uso dos antimaláricos 

 

Em geral, os antimaláricos são bem tolerados e raramente é 

necessária sua suspensão por eventos adversos. Aparentemente a HCQ 

apresenta melhor perfil de segurança que o CQ, o que foi demonstrado 

numa coorte com 940 portadores de doenças reumatológicas (59% AR, 19% 

LES), 57% em uso de CQ e 43% de HCQ. Os efeitos colaterais foram mais 
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comuns no grupo que usou CQ (28% X 15%, p = 0,01); mas a taxa de 

suspensão da droga foi de 15%, sem diferenças significativas entre os dois 

antimaláricos (98). 

Os efeitos colaterais mais frequentes são os gastrintestinais, que 

ocorrem em cerca de 10-12% dos pacientes, e os mais comuns são 

náuseas, vômitos e diarreia. Outros sintomas menos frequentemente 

encontrados são anorexia, queimação retroesternal e distensão abdominal. 

Raramente pode haver úlceras/sangramento no trato gastrintestinal. Tais 

efeitos geralmente ocorrem nas primeiras semanas de tratamento, melhoram 

com o passar do tempo e são minimizados com redução ou fracionamento 

da dose e administração no período pós-prandial; provavelmente são 

relacionados com altos níveis sanguíneos da droga (86, 116). 

Outros efeitos colaterais muito comuns são os dermatológicos, que 

acometem cerca de 3% dos pacientes. As alterações dermatológicas mais 

comuns são hiperpigmentação cutânea (pigmentação cinza-azulada), 

prurido, rash (esfoliativo, liquenoide, maculopapular, morbiliforme, 

urticariforme), angioedema, exacerbação da psoríase, ressecamento da 

pele, alopecia e embranquecimento capilar. A hiperpigmentação cutânea é 

mais comum com o CQ do que com HCQ, e acomete principalmente face, 

antebraços, pernas (região pré-tibial) e palato (86, 92, 120, 121). Em um estudo 

caso controle de pacientes com LES e síndrome do anticorpo antifosfolípide 

(24 casos, 517 controles) que usavam HCQ por uma média de 6,1 anos, as 

biópsias de pele de cinco casos com lesões pigmentadas revelaram alta 

concentração de ferro; algumas das lesões melhoraram a despeito da 
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manutenção da medicação. Nesse estudo houve associação com o 

surgimento das lesões, independentemente de tratamento prévio, com 

anticoagulantes orais ou antiagregantes plaquetários e altos níveis de HCQ 

no sangue (121, 122). 

O prurido cutâneo pode ocorrer em mais de 40% dos pacientes (120, 

123), usualmente de 1-3 semanas após o início da droga, com necessidade 

de sua suspensão em parte dos pacientes (4/46 casos, 8,7%). Erupções 

cutâneas são de ocorrência mais rara, algumas ocorrem nos primeiros dias e 

outras mais tardiamente, semanas após início da medicação, sendo 

indicativas de hipersensibilidade, com contraindicação para manutenção da 

medicação. 

Embora haja descrições de elevações de enzimas hepáticas pelo uso 

do CQ, esse é um efeito adverso infrequente (117). Nessa situação, cabe o 

diagnóstico diferencial com causas mais frequentes de elevação de 

aminotransferases nessa população, entre elas o uso de anti-inflamatórios 

não esteroides (mesmo que seja por automedicação), drogas 

potencialmente hepatotóxicas utilizadas simultaneamente para tratamento 

da doença reumatológica, doença hepática gordurosa não alcoólica induzida 

por ganho de peso pelo uso do corticoide e acometimento hepático pela 

doença de base (118, 119). No site internacional do National Institute of Health, 

dos Estados Unidos, disponível gratuitamente, onde há informações a 

respeito de lesão hepática induzida por drogas prescritas e não prescritas, 

ervas e suplementos dietéticos (http://livertox.nih.gov), há raras descrições 

da elevação de enzimas hepáticas com o uso de CQ, mais frequente em 

http://livertox.nih.gov/
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pacientes com porfiria cutânea tarda, em que pode desencadear crise aguda 

de febre, elevação de enzimas e por fim icterícia (a HCQ só provoca esse 

tipo de reação quando utilizada em doses muito altas). A ocorrência de 

reação alérgica ocasionalmente pode ser acompanhada por elevação 

transitória das enzimas hepáticas. 

Os efeitos colaterais oftalmológicos são os mais preocupantes; eles 

incluem alterações reversíveis como depósitos corneanos, desordens de 

acomodação e diplopia e são mais comumente encontrados nos usuários de 

CQ quando comparados com os de HCQ. Os depósitos corneanos cursam 

de forma assintomática ou podem provocar visão turva e halos em volta de 

luzes e estão presentes em 90% dos pacientes que usam CQ e 5% 

daqueles que usam HCQ (86, 92, 120). Não há relação entre o depósito 

corneano e a ocorrência de retinopatia. A complicação mais grave e mais 

temida, sem dúvida, é a retinopatia pela CQ/HCQ, porque pode ser 

subdiagnosticada nos estádios precoces e tardiamente, pode levar à perda 

irreversível da acuidade visual. A prevalência dessa alteração é baixa, 

particularmente nos primeiros cinco anos de tratamento; entretanto, com o 

uso prolongado dessa medicação, aumenta para 1% e atinge até 20% após 

20 anos de uso (124). 

Os fatores de risco associados a maior risco de lesão ocular pela 

CQ/HCQ incluem tempo de uso acima de cinco anos; dose acumulada total 

acima de 460 g para CQ e acima de 1.000 g para HCQ; dose diária acima de 

400 mg/dia para a HCQ (> 6,5 mg/kg/d do peso ideal para indivíduos baixos) 

e acima de 250 mg/dia para CQ (> 3 mg/kg/d do peso ideal para indivíduos 
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baixos); idade acima de 60 anos; disfunção hepática ou renal; maculopatia 

ou doença retiniana pré-existente (125). Deve-se ter em mente que o depósito 

retiniano pode ocorrer mesmo com o uso de doses baixas e por curto 

período de tempo. 

A maculopatia em olho de boi é a lesão encontrada tipicamente fase 

tardia da toxicidade por CQ/HCQ (Figura 3). É caracterizada por maculopatia 

com a fovéola hiperpigmentada circundada por uma zona anular de 

hipopigmentação, mesclada com uma fina mobilização pigmentar. Embora a 

acuidade visual possa ser excelente no início, o paciente habitualmente se 

queixa de escotomas, faz parte do diagnóstico tardio da lesão pelos 

antimaláricos, e não há recuperação clínica significativa mesmo com a 

suspensão da droga. A despigmentação e perda funcional podem progredir 

por até um ano após a retirada da medicação, o que justifica a importância 

do diagnóstico precoce em que a suspensão da droga resulta em 

estabilização, sem perda visual significativa. 

De acordo com as recomendações da Academia Americana de 

Oftalmologia, publicadas em 2016, pacientes em uso de CQ/HCQ devem 

fazer uma avaliação antes do início ou nos primeiros seis meses de uso da 

droga para diagnóstico de alterações oftalmológicas pré-existentes e para 

documentar a aparência e estado funcional da retina. Para pacientes de alto 

risco (vide texto prévio), a triagem anual deve ser iniciada imediatamente 

após o início da droga, para os outros casos, só é recomendada após cinco 

anos de uso da medicação (125). 

 



Introdução 32 

  
 

 

 

A. Retinografia a cores  

 

B. Angiofluoresceinografia 

Figura 3 -  Maculopatia em olho de boi, resultado do efeito tóxico retiniano 
dos antimaláricos (126) 

 

 

Apesar dos efeitos adversos e reações tóxicas acima descritos, 

considera-se os antimaláricos sejam drogas geralmente bem toleradas, 

desde que sejam utilizados na posologia adequada e com acompanhamento 

regular. São consideradas contraindicações absolutas ao uso de CQ/HCQ 

hipersensibilidade ou alterações oftalmológicas atribuíveis aos antimaláricos. 

Os antimaláricos não são contraindicados na gestação, não há evidência de 

teratogenicidade ou qualquer consequência para o recém-nascido (86). 
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As contraindicações absolutas para seu uso, de acordo com a PDR 

(Physician’s Desk Reference) e FDA (U.S. Food and Drug Administration) 

incluem alterações retinianas ou de campo visual atribuíveis a qualquer 

composto 4-aminoquinolina, hipersensibilidade a qualquer composto 4-

aminoquinolina (há possibilidade de dessensibilização) e uso por tempo 

prolongado em crianças. Há recomendações para uso cauteloso em 

pacientes com doenças psicóticas, epilepsia, pacientes com perda auditiva 

pré-existente, doenças neuromusculares (como a miastenia gravis), doença 

hepática e alcoolismo, psoríase e pacientes com deficiência de glicose 6-

fosfato desidrogenase. 

A Tabela 2 apresenta de forma resumida os principais efeitos 

colaterais decorrentes do uso dos antimaláricos nas doenças autoimunes 

extra-hepáticas. 

 

Tabela 2 -  Efeitos tóxicos não oftalmológicos dos agentes antimaláricos 
 

Incidência Efeitos colaterais 

Comuns 1-20% com CQ/ 1-10% com HCQ; náuseas, vômitos, 
prurido, rash maculopapular, hiperpigmentação cutâneo-
mucosa, insônia, pesadelos, nervosismo 

Menos comuns < 5% com CQ/ <1% com HCQ – alterações vestibulares, 
zumbidos, neuropatia, psicose, convulsões 

Raros Leucopenia, anemia, porfiria, despigmentação do cabelo, 
queda capilar, anorexia, diarreia, disfunção hepática 

Adaptado de Wallace DJ e cols 
(111)
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1.7 Uso de antimaláricos nas doenças hepáticas 

 

As primeiras experiências com CQ no tratamento de doenças 

hepáticas datam da década de 1950, inicialmente para tratamento de 

abscessos amebianos hepáticos, particularmente nos casos de resistência 

ao agente mais comumente utilizado na época, a emetina (127-129). 

A partir da década de 60 são descritos os primeiros relatos de casos 

com uso de CQ no tratamento de hepatites crônicas, tanto virais quanto não 

virais, com melhora clínica dos pacientes (130, 131). Em 1986 Kouroumalis e 

cols. descrevem o uso de CQ 150-450 mg/d no tratamento de sete pacientes 

com hepatite B crônica ativa AgHBe positivo com seguimento médio de 12 

meses, com normalização das enzimas hepáticas, melhora do tempo de 

protrombina e aumento dos níveis de globulinas. Em três pacientes houve 

aumento das aminotransferases após a suspensão inadvertida da 

medicação, com rápida normalização após sua reintrodução. Quatro 

pacientes foram submetidos à biópsia hepática após um ano da introdução 

da droga, com achado de cirrose inativa em todos. A droga foi bem tolerada, 

com poucos efeitos colaterais (132). 

Em 1994, Helbling e cols. relataram dois casos de reativação de 

hepatite B com insuficiência hepática após suspensão da cloroquina, que era 

administrada para profilaxia de malária e para tratamento de artrite 

reumatoide. Os autores consideraram que o CQ inibiria a associação de 

antígenos virais com MHC classe II, inibindo a lise dos hepatócitos 

infectados mediada pelos linfócitos T e sua suspensão teria provocado um 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kouroumalis%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3752892
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kouroumalis%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3752892
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kouroumalis%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3752892
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kouroumalis%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3752892
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kouroumalis%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3752892
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rebote da resposta imune, com reativação da hepatite B, como acontece nos 

casos de suspensão de corticoide (133). 

Mais recentemente, Ashfaq e cols. descreveram que agentes 

lisossomotrópicos como o CQ e cloreto de amônio (NH4Cl) apresentariam 

efeito antiviral, documentado in vitro, ao inibir a endocitose de proteínas 

virais dependente de pH. O vírus da hepatite C apresenta duas proteínas 

(E1 e E2) relacionadas à entrada viral no hepatócito por fusão direta com a 

membrana plasmática e endocitose mediada por receptor. O CQ e o NH4Cl, 

sendo bases fracas, penetrariam no lisossomo em sua forma protonada 

aumentando o pH intracelular e inibindo a endocitose dependente de pH. 

Após infecção de células hepáticas por pseudopartículas de VHC (genótipos 

1a e 3a) na presença de diferentes concentrações de CQ e de NH4Cl, notou-

se redução superior a 50% da infectividade viral. Esses resultados in vitro 

sugeriram possível papel do CQ na inibição da endocitose do VHC no 

hepatócito, o que poderia tornar essa droga uma opção terapêutica para 

tratamento da hepatite C (134). Em 2016, Peymani e cols. realizaram estudo 

piloto randomizado, placebo-controlado, em 10 portadores de hepatite C, 

genótipo 1, não respondedores à terapia dupla com interferon peguilado e 

ribavirina. Nesse estudo, um grupo recebeu CQ 150 mg/dia e outro placebo 

por oito semanas, com redução significativa da carga viral no primeiro grupo 

(p= 0,04) e posterior elevação após a suspensão da droga (135). 

Na hepatite autoimmune, o CQ foi utilizado na manutenção da 

remissão da doença após a suspensão do tratamento imunossupressor em 

14 pacientes em remissão histológica da HAI (atividade periportal 0 ou 1 de 
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acordo com a classificação das hepatites crônicas elaborada pelas 

Sociedades Brasileiras de Patologia e Hepatologia) que usaram CQ  

250 mg/dia por no mínimo um ano ou até recidiva da doença (136). Esses 

pacientes foram comparados com 18 controles históricos, em que a 

medicação imunossupressora foi suspensa após diagnóstico da remissão 

histológica. A azatioprina foi suspensa imediatamente e a dose da 

prednisona foi reduzida 2,5 mg semanalmente até a retirada completa nos 

dois grupos. Não houve diferenças clínicas, laboratoriais, histológicas e de 

perfil genético entre os dois grupos ao diagnóstico e à suspensão da 

imunossupressão. Os pacientes que utilizaram CQ 250 mg/d, receberam a 

medicação por um tempo médio de 14,1 meses (4-21,3 meses) e 

apresentaram uma chance de recidiva da doença 6,49 vezes menor que o 

grupo que suspendeu a imunossupressão e não usou CQ (23,5% X 72,2%;  

p = 0,031). A medicação foi bem tolerada, a maioria dos efeitos colaterais foi 

relatada no início do tratamento, como náuseas (n = 5), cefaleia (n = 3), dor 

epigástrica e turvação visual (n = 2), dor nos olhos, tontura, tremores, 

desconforto abdominal, fadiga e insônia (um paciente cada). 

Os quatro pacientes que eram reagentes para o anti-SLA/LP 

recidivaram, quando comparados com cinco de 10 pacientes que eram 

negativos para o anti-SLA/LP, mas a diferença não foi significante do ponto 

de vista estatístico (100% X 50%; p = 0,221). Oito dos 12 pacientes com 

HLA DR3 recidivaram comparados com apenas um de cinco com HLA DR4, 

mas a diferença também não foi significante (66,6% X 20%; p = 0,264). 

Entretanto, a pesquisa do anti-SLA/LP e do perfil de HLA não foi possível em 
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todos os pacientes. Em dois pacientes portadores de anti-SLA/LP que 

recidivaram a doença após a suspensão do CQ, a reintrodução do 

antimalárico sem uso da imunossupressão habitual (a pedido dos mesmos) 

resultou em normalização das aminotransferases; as recidivas ocorreram 

após 85 e 112 dias da suspensão do antimalárico, com ALT= 98U/L e 

142U/L (normal até 31U/L) e a normalização das enzimas ocorreu 56 dias 

após a reintrodução do antimalárico nos dois casos. Esses achados 

levantaram a suspeita de que talvez a droga tivesse maior benefício no 

grupo anti-SLA/LP (+), o que não teve confirmação do ponto de vista 

estatístico. 

Essas foram as motivações para a realização do estudo atual. 

Contudo, embora tenha sido demonstrada a eficácia do antimalárico na 

diminuição das taxas de recidiva da doença após a suspensão do tratamento 

imunossupressor, a casuística foi pequena, os pacientes que usaram CQ 

foram comparados com controle histórico (aumentando o risco de 

interferência de possíveis fatores confundidores) e pesquisa do anticorpo 

anti-SLA/LP e do perfil de HLA não foi realizada em todos os pacientes, 

impossibilitando a identificação de um subgrupo com maior benefício de uso 

da medicação. 
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1.8 Objetivos 

 

1.8.1 Objetivo geral 

Avaliar se o difosfato de cloroquina previne a recidiva da HAI em 

pacientes com remissão histológica da doença, após a suspensão do 

tratamento convencional. 

 

1.8.2 Objetivos secundários 

a) Verificar se existe um perfil específico de paciente que poderia ter 

maior benefício com o uso do difosfato de cloroquina; 

b) Avaliar o perfil de segurança do difosfato de cloroquina. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

Esse foi um estudo prospectivo, unicêntrico, duplo-cego, randomizado 

e controlado, em que portadores de HAI em remissão histológica utilizaram 

CQ ou placebo por até 36 meses para manutenção da remissão bioquímica 

da doença após a suspensão do tratamento imunossupressor.  

O protocolo foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

USP (CAPPesq, identificação 0697/07) (anexo 3) e registrado na base de 

dados ClinicalTrials.gov (NCT01980745). Todos os pacientes assinaram 

termo de consentimento informado e esclarecido antes da inclusão e o 

estudo foi realizado de acordo com boas práticas clínicas e a Declaração de 

Helsinki. 

 

2.1  Critérios para participação no estudo 

 

Foram incluídos pacientes com idade entre 18 e 70 anos, com 

diagnóstico definitivo de HAI, de acordo com os critérios do Grupo 

Internacional de HAI (4), acompanhados na Divisão de Gastroenterologia e 

Hepatologia Clínica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, que atingiram resposta completa da doença 

(normalização bioquímica e histológica) após pelo menos dois anos de 

tratamento imunossupressor. 
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Foram excluídos pacientes do sexo feminino gestantes, portadores de 

síndrome de sobreposição com colangite biliar primária/colangite 

esclerosante primária e pacientes com doença hepática descompensada. A 

definição de doença hepática descompensada foi caracterizada pela 

presença de ascite, encefalopatia hepática, peritonite bacteriana 

espontânea, hemorragia digestiva alta por hipertensão portal ou 

classificação como Child B/C conforme Classificação de Child-Turcotte-Pugh 

(137). 

Os critérios para interrupção do estudo foram desejo do paciente, 

gestação durante o seguimento clínico de 36 meses, suspeita de retinopatia 

ao exame oftalmológico de rotina, ocorrência de efeito colateral graus III/IV 

em vigência da medicação (conforme a classificação do National Institute of 

Health/National Cancer Institute - Common Terminology Criteria for Adverse 

Events, versão 4,03) (138) ou recidiva da hepatite autoimune.  

A recidiva da HAI foi definida de acordo com os critérios do GIHAI (4), 

como aumento dos níveis de aminotransferases maior ou igual a duas vezes 

o valor de referência da normalidade, documentado em dois exames, no 

intervalo durante o qual não se verificou tendência de queda ou estabilização 

das enzimas hepáticas. Antes da suspensão da droga A/B após recidiva, foi 

necessária exclusão de outras etiologias para a elevação das enzimas 

hepáticas, por exemplo, hepatotoxicidade por drogas ou falta de adesão ao 

tratamento. 
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2.2 Cálculo do tamanho amostral 

 

A principal hipótese a ser comprovada era se havia diferença nas 

taxas de recidiva da HAI entre os grupos que usaram CQ e placebo para 

manutenção da remissão bioquímica após suspensão do tratamento 

imunossupressor. As taxas de recidiva foram estimadas de acordo com os 

resultados encontrados em estudo-piloto (136), em que foram comparados 14 

pacientes tratados com CQ com 18 controles históricos (tamanho amostral 

de 32 pacientes), em que a taxa de recidiva no grupo que usou CQ foi de 

23,5% comparado com 72,2% de recidiva no controle histórico que 

suspendeu a imunossupressão após remissão histológica e ficou sem 

medicação. 

Assumindo uma taxa de inclusão de 7 pacientes/ano, foi definido pelo 

teste exato de Fisher que um tamanho amostral de 31 pacientes permitiria 

estimar uma diferença mínima detectável de 37% com nível de confiança 

maior ou igual a 95% e poder estatístico de pelo menos 80%. 

 

2.3   Protocolo de tratamento 

 

Em relação ao tratamento inicial da HAI, seguiu-se o protocolo de 

condutas do serviço, em que a indução da remissão é realizada 

preferencialmente com a associação de azatioprina e prednisona e, no caso 

de contraindicações ao uso de azatioprina, com prednisona em monoterapia 

(Figura 4). O tratamento foi iniciado com prednisona 30 mg/dia e azatioprina 
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50 mg/dia durante o primeiro mês. No segundo mês, fez-se redução da dose 

de prednisona para 20 mg/dia e manutenção da dose da azatioprina em 50 

mg/dia. Mensalmente realizou-se a redução do corticoide (20  15  10 

mg/dia) e ajustou-se a dose da azatioprina de forma a induzir a remissão 

bioquímica, ou seja, a normalização dos níveis de aminotransferases. A 

dose máxima utilizada de azatioprina foi de 2 mg/kg/dia e de prednisona  

15 mg/dia. Em casos de efeitos colaterais ao tratamento ou ausência de 

resposta ao tratamento inicial, foram utilizadas outras opções de tratamento, 

entre elas, ciclosporina ou tacrolimus e micofenolato mofetil (nunca em 

monoterapia). 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 

(<3 vezes o limite superior da normalidade), foi associado ácido 

ursodesoxicólico ao tratamento, na dose de 600 a 900 mg/dia (dose máxima 

de 15 mg/kg/dia). Não foi considerada obrigatória a realização de biópsia 

hepática ou de exames colangiográficos 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 período pré-tratamento sem evidências de 

lesão biliar. Após normalização das enzimas hepáticas por 18 meses 

consecutivos e pelo menos dois anos de tratamento imunossupressor, foi 

realizada biópsia hepática para definição de remissão histológica. 

A remissão histológica foi definida conforme preconizado em literatura 

como atividade mínima ou ausente na biópsia (índice de atividade 
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histológica <4) (8) ou atividade periportal 0 ou 1, de acordo com os critérios 

da Sociedade Brasileira de Patologia - anexo 4) (139). Foram consideradas 

satisfatórias as biópsias hepáticas com pelo menos 1cm de tamanho ou ao 

menos 8 espaços-porta. No caso de atividade periportal maior que 1, foi 

aumentada a dose das medicações anteriormente mencionadas até se 

atingir os limites de doses estabelecidos ou foi adicionada outra medicação. 

Após 18 meses de mudança do regime terapêutico foi realizada nova biópsia 

hepática para avaliar a presença de remissão histológica. 

Após detecção da remissão histológica e assinatura do termo de 

consentimento livre e informado, o paciente foi randomizado de forma 

aleatória (sorteio) e duplo-cego para receber CQ 250 mg/dia ou placebo 

(droga A ou B). A droga foi manipulada pelo setor de Farmácia do HC-

FMUSP e as informações sobre a constituição dos comprimidos foram 

mantidas sob sigilo até a finalização do estudo. A opção pelo uso do CQ (e 

não HCQ) foi feita por ser a formulação disponível para dispensação pela 

Farmácia do HCFM-USP quando o estudo foi idealizado e iniciado. 

No primeiro mês, o paciente recebeu o esquema imunossupressor 

que induziu a remissão histológica em associação a droga A ou B. A partir 

do segundo mês, foi realizada a suspensão imediata da azatioprina e 

reduções semanais de 2,5 mg da dose da prednisona até sua completa 

suspensão. Após esse período, a medicação (droga A ou B) foi mantida até 

a recidiva da HAI ou, na ausência da recidiva, até que o paciente 

completasse três anos de uso da medicação ou optasse por abandonar o 

estudo (Figura 4).  
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Nos casos de remissão histológica em uso de ácido ursodesoxicólico, 

essa medicação não foi suspensa na manutenção da remissão histológica 

com droga A ou B. Nesses casos o paciente fez uso de droga A ou B 

associada ao ácido ursodesoxicólico durante todo o tempo de participação 

do estudo, já que o mecanismo exato de ação da droga na HAI ainda não 

está bem estabelecido e não foi possível descartar completamente a 

presença de componente biliar justificando seu uso e a melhora laboratorial 

por ele induzida.  
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Figura 4 –  Protocolo de tratamento do estudo  

↓ mensal da prednisona e ↑ da azatioprina até menores doses possíveis 

para manutenção das enzimas hepáticas normais / Doses: AZA 50 - 

2mg/kg/d / PD = 5 - 15mg/d 

Indução da normalização bioquímica com azatioprina 50mg/dia + prednisona 
30mg/dia OU prednisona 1mg/kg/dia 

Biópsia hepática para avaliar remissão histológica 

18 meses de normalização de AST/ALT Tempo mínimo de tratamento de 2 anos 

Elegibilidade de todo paciente com atividade periportal 0/1 na biópsia hepática de 

controle → Assinatura do TCLE 
 

→ Randomização para droga A / B 

PRIMEIRO MÊS: IMUNOSSUPRESSÃO QUE INDUZIU REMISSÃO HISTOLÓGICA 
+ DROGA A/B 

SEGUNDO MÊS: SUSPENSÃO IMEDIATA DA AZATIOPRINA + 
DESMAME SEMANAL DE 2,5MG DA PREDNISONA + DROGA A/B 

TERCEIRO MÊS: DROGA A/B EM MONOTERAPIA 

SEGUIMENTO CLÍNICO E 
LABORATORIAL A CADA 30 DIAS SE 

ENZIMAS HEPÁTICAS NORMAIS 

SEGUIMENTO CLÍNICO E 
LABORATORIAL A CADA15 DIAS SE 
ENZIMAS HEPÁTICAS ALTERADAS 

 US e dosagem de alfafetoproteína 6/6m nos pacientes cirróticos 
 Avaliação oftalmológica a cada 6-12 meses conforme rotina padronizada pelo 

Serviço de Oftalmologia 
 Exames laboratoriais – hemograma completo, sódio, potássio, uréia, 

creatinina, glicemia de jejum, perfil lipídico, AST, ALT, fosfatase alcalina, 
Gamaglutamil transpeptidase a cada consulta. Eletroforese de proteínas 

séricas e autoanticorpos hepáticos anualmente  

SUSPENSÃO DA DROGA A/B 
AO TÉRMINO DO ESTUDO 

COM 36 MESES 

SUSPENSÃO DA DROGA A/B 
SE RECIDIVA DA HAI → 
AST/ALT ≥ 2X o valor da 

normalidade confirmada em 
duas dosagens 

SUSPENSÃO DA 
DROGA POR EFEITOS 

COLATERAIS 
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2.4  Protocolo de seguimento durante o estudo 

 

Todos os pacientes foram submetidos a consultas periódicas pelo 

menos a cada 30 dias nos primeiros seis meses após introdução da droga, 

sendo coletados exames bioquímicos e hematológicos de rotina. Após os 

primeiros seis meses, o paciente vinha às consultas médicas a cada dois ou 

três meses, conforme os níveis de enzimas hepáticas e ocorrência ou não 

de efeitos colaterais até completar os três anos do estudo. Os exames 

coletados em cada consulta foram enzimas hepáticas, hemograma 

completo, sódio, potássio, ureia, creatinina, glicemia de jejum. Pelo menos 

anualmente também foram coletados eletroforese de proteínas séricas e 

autoanticorpos. Os pacientes cirróticos realizaram exame ultrassonográfico 

de abdômen total e dosagem de alfafetoproteína a cada seis meses e os não 

cirróticos, exame ultrassonográfico de abdômen total anual. 

Os pacientes foram atendidos por médicos que não participaram do 

estudo e as consultas foram revisadas e a conduta médica definida pelo 

pesquisador principal. Foram anotadas todas as queixas e a evolução dos 

sintomas para posterior comparação. Em caso de ocorrência de efeitos 

colaterais, a droga foi suspensa por solicitação do paciente ou por 

orientação médica. 

Foi realizada avaliação oftalmológica inicial, seguida de avaliações 

preferencialmente semestrais (ao menos anual) em todos os pacientes, 

independentemente do tipo de medicamento administrado. No caso de 

alterações sugestivas de oftalmopatia pelo CQ a droga foi imediatamente 
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suspensa. Após o término do tratamento, os pacientes continuaram a 

realizar essas avaliações pelos próximos cinco anos, devido ao risco de 

surgimento tardio da retinopatia mesmo após a suspensão da droga. Todos 

os pacientes eram encaminhados ao oftalmologista como se estivessem 

usando CQ, independentemente se estivessem em uso de droga A ou  

droga B. 

 

2.5 Tipagem HLA 

 

A pesquisa do HLA foi realizada durante o seguimento do estudo, com 

amostras de DNA extraídas na admissão do paciente para seguimento inicial 

no ambulatório e conservadas à -20oC e, quando necessária, a extração foi 

feita pela técnica DTAB/CTAB (140). Para a reação de amplificação dos genes 

HLA-DR e DQ foram utilizados iniciadores específicos para polimorfismo no 

éxon 2. A presença do alelo ou grupo de alelos foi baseada na presença ou 

ausência do produto amplificado. A determinação de alelos ou grupo de 

alelos de Classe II foi feita pela técnica de PCR-SSP (Polymerase Chain 

Reaction – Sequence Specific Primers), com kit comercial. As placas Micro 

SSPTM HLA DNA Typing contêm conjunto de primers liofilizados de 

seqüência específica para amplificação dos alelos HLA de Classe II dos 

primers 5’ e 3’ de controle interno, que são primers que amplificam uma 

região gênica não polimórfica (AMP A e AMP B), funcionando como controle 

positivo da reação. A reação foi realizada seguindo-se as orientações do 

fabricante do kit. Após a reação de PCR, o produto amplificado foi aplicado 
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em gel de agarose 2,5%. As amostras foram submetidas à corrente de 140-

150 volts, 80 mA por 5 minutos. Posteriormente este gel foi fotografado e 

analisado. A nomenclatura utilizada foi a do equivalente sorológico segundo 

o sistema de HLA, incluindo genes expressos e pseudogenes utilizando a 

padronização estabelecida no consenso do WHO Nomenclature Committee. 

 

2.6 Pesquisa dos autoanticorpos 

 

2.6.1 Imunofluorescência indireta – foi feita a pesquisa do ANA tendo 

como substrato células HEp2 fixadas obtidas comercialmente e do ASMA, 

anti-LKM1, anti-LC1 e AMA usando cortes realizados em criostato, não 

fixados de estômago, rim e fígado. Os títulos da reatividade foram 

considerados a partir de 1/40 de acordo com os critérios do Grupo 

Internacional de Hepatite Autoimune (7). 

 

2.6.2 ELISA – o anti-SLA/LP foi pesquisado pela kits comerciais Quanta 

LiteTM SLA (INOVADiagnosticInc; San Diego CA, USA) e/ou Anti-SLA/LP IgG 

(EUROIMMUN, Luebeck, Alemanha). 

 

2.7 Avaliação dos efeitos colaterais 

 

Os dados sobre efeitos colaterais eram questionados e anotados no 

prontuário médico por médicos que não participaram do estudo. Os dados 

anotados correspondiam à data de início e término dos sintomas, gravidade 



Materiais e Métodos 50 

  
 

 

e necessidade de medidas invasivas/não invasivas para controle dos 

mesmos. Após o término do estudo os prontuários médicos foram revisados 

e a  relação de causalidade entre o uso da droga e o evento adverso foi 

estabelecida de acordo com os critérios do Algoritmo de Naranjo (141). Esse 

algoritmo determina a probabilidade de que uma reação adversa ao fármaco 

seja realmente devida à droga e não resultado de outros fatores. A 

probabilidade foi estabelecida de acordo com uma pontuação como definida, 

provável, possível ou duvidosa. 

A classificação da gravidade do evento adverso foi feita em 

conformidade com os critérios do CTCAE versão 4.03 (Common 

Terminology Criteria for Adverse Events), desenvolvido pelo National Cancer 

Institute (NCI) e National Institutes of Health (NIH) norte-americano (138). 

 

2.8 Análise estatística 

 

A sobrevida livre de recidiva foi definida como o período entre a 

inclusão do paciente e o final do tratamento (36 meses) ou o surgimento de 

efeitos colaterais de forma que o paciente fosse retirado do estudo e 

considerado uma censura. Tempo para recidiva foi definido como o intervalo 

de tempo entre a suspensão da imunossupressão e a recidiva bioquímica da 

doença. 

As curvas de sobrevida livre de recidiva foram estimadas pelo método 

de Kaplan Meyer e comparadas pelo teste Log-Rank. As razões de risco e 

seus respectivos intervalos de confiança 95% foram estimados por 
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regressão simples de Cox. Na regressão múltipla foram avaliadas co-

variáveis clinicamente relevantes para recidiva, incluindo sexo, idade ao 

diagnóstico da HAI, positividade dos anticorpos antiactina e anti-SLA/LP, 

perfil de HLA (DR3, DR13), níveis de gamaglobulina na inclusão, fibrose 

avançada (F3/F4 conforme classificação de METAVIR para fibrose) na 

biópsia que documentou a remissão histológica antes da inclusão no estudo.  

Para investigar o subgrupo com maior benefício, as interações entre a 

droga e reatividade de autoanticorpos e perfil de HLA foram analisadas por 

regressão múltipla de Cox. A proporcionalidade dos riscos foi testada 

utilizando os resíduos de Schoenfeld. As variáveis categóricas foram 

avaliadas por meio do teste exato de Fisher e as variáveis contínuas pelo 

teste Mann-Whitney ou pelo t-test conforme indicado. As hipóteses de 

normalidade e homocedasticidade foram avaliadas pelos testes de 

Anderson-Darling (142) e Levene (143), respectivamente. Os testes de 

hipóteses consideraram um valor de p < 0,05 como estatisticamente 

significante. O programa utilizado para todos os cálculos foi o R, versão 

3.0.2 (R Core Team, 2013). 
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3 RESULTADOS 

 

 

Foram incluídos 61 pacientes no período de 15/05/2002 a 

21/10/2011 e o acompanhamento clínico foi realizado até 2016. Foram 

incluídos 62 pacientes em remissão bioquímica e histológica da HAI para 

receber CQ (droga A, n=31) ou placebo (droga B, n=30) por 36 meses. Com 

exceção de um paciente no grupo placebo, que recusou o tratamento 

imediatamente após a randomização e foi excluído da análise estatística, 

todos os pacientes receberam o tratamento para o qual foram randomizados 

(Figura 5). 

 

a) Para a análise estatística foram incluídos todos os pacientes que foram submetidos à 
randomização, independentemente da suspensão precoce por efeitos colaterais ou perda 
de seguimento, exceto o paciente que recusou a participar do estudo ainda durante a 
consulta da randomização. 

 

Figura 5 -  Fluxograma dos pacientes incluídos no estudo 
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A idade média ao diagnóstico da HAI foi de 29,9 ± 17,4 anos. O tempo 

médio de tratamento da HAI antes da suspensão da imunossupressão foi de 

5,9 ± 4,05 anos. O tempo médio de uso de cloroquina ou placebo foi de 517 

± 453 dias, mediana de tempo de uso de 325 dias (22-1.275 dias). O tempo 

médio de seguimento foi de 3.526 ± 1.233 dias. 

Os achados clínicos, laboratoriais e histológicos dos pacientes da 

casuística estão descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3 -  Dados clínicos, laboratoriais e histológicos dos pacientes da 
casuística geral 

 

Parâmetros N (%) 

Distribuição por gênero (feminino/masculino) 53:9 

Idade (anos) na inclusão (média ± DP) 38,4 ± 16,4 

Tipos de HAI  

Hepatite autoimune tipo 1 55 (90,1) 

Hepatite autoimune tipo 2 1 (1,6) 

HAI tipo 3 (anti-SLA/LPa isolado) 2 (3,2) 

HAI sem marcador 3 (4,9) 

Positividade do anti-SLA/LPb 14 (23,3) 

Positividade do anticorpo antimicrofilamentosb 27 (47,3) 

Fibrose avançada ao diagnóstico (E3/E4)b 41 (73,2) 

Fibrose avançada na inclusão do estudo (E3/E4)e 34 (56,6) 

Randomização da droga  

Droga A (difosfato de cloroquina) 31 

Droga B (placebo) 30 

a) anti-SLA/LP - anticorpo antiantígeno hepático solúvel/fígado pâncreas; b) em 60 
pacientes c) em 57 pacientes d) estadiamento conforme consenso das Sociedades 
Brasileiras de Patologia e Hepatologia em 56 pacientes e) Estadiamento conforme 
consenso das Sociedades Brasileiras de Patologia e Hepatologia em 60 pacientes porque 
em um paciente a amostra foi inadequada para estadiamento da fibrose, sendo considerada 
satisfatória para estadiamento da atividade inflamatória periportal. 
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Ao comparar os pacientes que receberam CQ com aqueles que 

receberam placebo, não houve diferenças clínicas, laboratoriais e 

histológicas significativas entre os dois grupos no momento da 

randomização, conforme demonstrado na Tabela 4. Também não houve 

diferença no tempo de tratamento antes da suspensão da imunossupressão 

entre os dois grupos (Tabela 4). 

 

Tabela 4 -  Comparação dos dados clínicos, laboratoriais e histológico dos 
pacientes que receberam cloroquina e placebo 

 

Parâmetros 
Cloroquina 

n = 31 (%) 

Placebo 

n = 30 (%) 
p 

Gênero feminino n (%) 26 (83,9) 26 (86,7) 1 

Idade (anos) ao diagnóstico da doença  

(média ± DP) 
29,4 ± 17,9 30,5 ± 17,1 0,98 

Tipo de Hepatite autoimune   0,27 

Hepatite autoimune tipo 1 29 (93,5) 26 (86,7)  

Hepatite autoimune tipo 2 1 (3,2) 0 (0)  

Hepatite autoimune tipo 3 (anti-SLA/LP isolado)
a
 1 (3,2) 1 (3,3)  

HAI- sem marcador 0 (0) 3 (10)  

Anti-SLA/LP n(%)
b
 6 (20) 8 (26,7) 0,76 

Anticorpo antimicrofilamentos n (%) 11 (37,9) 16 (55,2) 0,29 

Cirrose hepática ao diagnóstico
c
 14 (50) 18 (64,3) 0,42 

Fibrose avançada na inclusão do estudo (E3/E4)
d
 18 (58) 16 (53,3) 0,8 

Hipertensão arterial sistêmica 3 (9,7) 5 (16,7) 0,47 

Diabetes mellitus (%) 4 (13) 5 (16,7) 0,73 

Imunossupressão na remissão histológica    

Azatioprina (média ± DP – mg/dia) 90,7 ± 26.6 97,5 ± 22,1 0,47 

Prednisona (média ± DP – mg/dia) 8,5 ± 2.8 8,9 ± 2.1 0,8 

Níveis normais de gamaglobulina na inclusão %
e 

20 (64,5) 23 (76,7) 0,40 

Tempo de tratamento antes da suspensão da 
imunossupressão (anos) 

6 ± 4,5 5,8 ± 3,5 0,85 

a) anti-SLA/LP - anticorpo antiantígeno hepático solúvel/fígado pâncreas; b) Em 60 pacientes c) Em 56 
pacientes; estadiamento conforme consenso das Sociedades Brasileiras de Patologia e Hepatologia d) 
em 60 pacientes porque em um paciente a amostra foi inadequada para estadiamento da fibrose, 
sendo considerada satisfatória para estadiamento da atividade inflamatória periportal; e) Valor dentro 
da faixa de normalidade (gamaglobulina ≤ 1,5g/dl e Imunoglobulina G ≤ 1538mg/dl) 
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Também não houve diferença estatisticamente significante entre o 

grupo que usou CQ e o que usou placebo no que se refere ao perfil de HLA, 

conforme demonstrado na Tabela 5. 

 

Tabela 5 -  Perfil de HLA-DR e HLA-DQ nos pacientes da casuística e 
conforme o uso de cloroquina ou placebo 

 

Perfil HLA 
Casuística completa 

n = 61 

Grupo cloroquina 

 n = 31 

Grupo Placebo 

n = 30 

DR1 6 (9.8) 4 (12,9) 2 (6,7) 

DR3 26 (42,6) 11 (35,5) 15 (50)a 

DR4 17 (27,9) 6 (19,3) 11 (36,7)b 

DR7 13 (21,3) 5 (16,1) 8 (26,7)c 

DR8 1 (1,6) 0 (0) 1 (3,3) 

DR9 2 (3,3) 2 (6,4) 0 (0) 

DR10 1 (1,6) 1 (3,2) 0 (0) 

DR11 6 (9,8) 4 (12,9) 2 (6,7) 

DR13 26 (42,6) 16 (51,6) 10 (33,4)d 

DR14 5 (8,2) 4 (12,9) 1 (3,3) 

DR15 7 (11,5) 3 (9,7) 4 (13,3) 

DR16 5 (8,2) 3 (9,7) 2 (6,7) 

DQ02 28 (45,9) 14 (45,1) 14 (46,7) 

DQ04 7 (11,5) 2 (6,4) 5 (16,7) 

DQ05 15 (24,6) 10 (32,2) 5 (16,7) 

DQ06 28 (45,9) 16 (51,6) 12 (40)e 

DQ07 7 (11,5) 4 (12,9) 3 (10) 

DQ08 11 (18) 6 (19,3) 5 (16,7) 

a) p = 0,3; b) p = 0,16; c) p = 0,36; d) p  = 0.2; e) p = 0,44 
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Embora não tenham sido observadas diferenças clínicas, laboratoriais 

e histológicas entre o grupo que usou CQ e o que usou placebo para a 

manutenção da remissão bioquímica após a suspensão da 

imunossupressão, observou-se que o grupo que usou CQ, quando 

comparado ao grupo que recebeu placebo, apresentou maior percentual de 

finalização do estudo e maior tempo de ingestão da droga (Tabela 6).  

Em relação à resposta ao tratamento, a sobrevida livre de recidiva 

da HAI durante o uso de CQ foi significativamente maior quando comparada 

ao grupo que usou placebo, (59,3 X 19,9%, p = 0,039) (Tabela 6). Não 

houve diferenças significantes no valor de aminotransferases na recidiva 

entre quem usou CQ ou placebo (212,6 ± 161 U/l X 301,9 ± 356UI/l 

respectivamente; p = 0,44) (valor de referência = 31U/l). 

 
Tabela 6 -  Resposta do uso do difosfato de cloroquina na manutenção da 

remissão na hepatite autoimune 
 

 Cloroquina 

n = 31  

Placebo 

n =30  
p 

Estudo completo n (%) 12 (38,7) 4 (13,3) 0,04 

Tempo (dias) de ingestão da droga 
(média ± DP) 

616 ± 484,8 386 ± 377,4 0,043 

Recidiva da doença após suspensão 
da imunossupressão 40,7% 80,1% 0,039 

 

 

  



Resultados 58 

  
 

 

Após a suspensão da medicação ao término do estudo, cinco de 12 

(41,6%) pacientes do grupo CQ apresentaram recidiva da doença, 

comparado com nenhum paciente do grupo placebo (0/4). Após a suspensão 

da medicação ao término do estudo, a sobrevida livre de recidiva em seis 

meses para o grupo CQ foi de 60% (IC 95%: 42% - 86%) enquanto para o 

grupo Placebo foi 100% (valor p = 0,03) (Figura 6). 

 

 

Figura 6 –  Recidiva da doença após a suspensão do tratamento depois de 
três anos de uso de difosfato de cloroquina ou placebo 
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Na regressão simples de Cox, os fatores que se associaram com a 

recidiva da HAI foram uso da droga A (difosfato de cloroquina), positividade 

do anticorpo anti-SLA/LP, presença do HLA DR3 e DR8, conforme 

demonstrado na Tabela 7. A idade ao diagnóstico da HAI, a presença de 

fibrose avançada ao diagnóstico ou na biópsia realizada antes da inclusão 

no estudo para comprovação da remissão histológica, bem como níveis 

normais de gamaglobulina na inclusão do estudo não se associaram com o 

risco de recidiva (Tabela 7). 

 
Tabela 7 -  Análise de fatores associados a recidiva da hepatite autoimune 

pela regressão simples de Cox 
 

Variável analisada 
Razão de risco 

(intervalo de confiança) 

Valor  

p 

Droga B (placebo) 2,51 (1,19 - 5,25) 0,015 

Anti-SLA/LP
a
 2,84 (1,34–5,98) 0,006 

HLA DR 3 2,04 (1,0 – 4,16) 0,049 

HLA DR8 15,84 (1,75 – 143,03) 0,014 

HLA DR4 2,02 (0,96 – 4,27) 0,066 

HLA DQ6 0,53 (0,25 – 1,1) 0,089 

HLA DR13 0,63 (0,3 – 1,31) 0,21 

HLA DR7 0,77 (0,32 – 1,89) 0,57 

Anticorpo antimicrofilamentos 1,24 (0,61 – 2,54) 0,55 

Tipo de hepatite autoimune
b,c 

  

Hepatite autoimune tipo 2 0 (0 – inferior) 0,997 

Hepatite autoimune tipo 3 0,26 (0,04 – 1,93) 0,19 

Hipertensão arterial sistêmica 1,76 (0,61 – 5,08) 0,29 

Diabetes mellitus 0,38 (0,09 – 1,58) 0,18 

Idade ao diagnóstico da hepatite autoimune 1 (0,98 – 1,02) 0,71 

Cirrose hepática ao diagnóstico 0,71 (0,34 – 1,49) 0,36 

Fibrose avançada (F3/4) na biópsia da RH
d 

1,09 (0,54 – 2,24) 0,8 

Níveis normais de gamaglobulina na inclusão do 
estudo

e 1,14 (0,51 – 2,56) 0,74 

a) anti-SLA/LP - anticorpo antiantígeno hepático solúvel/fígado pâncreas b) HAI -  hepatite autoimune; 
c) avaliação do risco de recidiva conforme a classificação da HAI em tipos 1, 2 e 3, considerando HAI-
1 o grupo de referência para comparação; d) RH = remissão histológica; e) gamaglobulina ≤ 1,5g/dl e 
Imunoglobulina G ≤ 1538mg/dl 
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Nas Figuras 7 a 9, encontram-se os gráficos que analisam a 

sobrevida livre de recidiva nos grupos CQ versus placebo de acordo com a 

reatividade do anticorpo anti-SLA/LP, uso de CQ e perfil de HLA DR3. 

 

 

Figura 7 -  Recidiva da hepatite autoimune de acordo com a reatividade do 
anticorpo anti-SLA/LP pela regressão simples de Cox 
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Figura 8 –  Recidiva da hepatite autoimune conforme o uso de difosfato de 
cloroquina ou placebo pela regressão simples de Cox 
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Figura 9 –  Recidiva da hepatite autoimune de acordo com o perfil de HLA 
DR3 pela regressão simples de Cox 
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Na regressão múltipla de Cox, os fatores que se associaram a maior 

risco de recidiva da HAI foram o uso de placebo e a positividade do 

anticorpo anti-SLA/LP, conforme demonstrado na Tabela 8.  

 

Tabela 8 –  Análise de fatores associados à recidiva da hepatite autoimune 
pela regressão múltipla de Cox 

 

Variáveis analisadas 
Razão de risco 

(intervalo de confiança) 
Valor p 

Droga B (placebo) 2,4 (1,05- 5,5) 0,039 

Reatividade do anticorpo anti-SLA/LP
a 

5,4 (1,91-15,3) 0,002 

Sexo masculino 3,13 (0,89-10,94) 0,074 

Idade ao diagnóstico 1 (0,98-1,03) 0,998 

Biópsia pré inclusão F3/4 2,18 (0,93-5,14) 0,075 

Reatividade do anticorpo antiactina 1,28 (0,49-3,33) 0,608 

Níveis de gamaglobulina dentro do valor de 
referência na inclusão

b 0,54 (0,2-1,45) 0,225 

Perfil de HLA DR3 1,84 (0,73-4,63) 0,193 

Perfil de HLA DR13 0,9 (0,29-2,79) 0,86 

a) anti-SLA/LP: anticorpo antiantígeno hepático solúvel/fígado pâncreas; b) gamaglobulina ≤ 1,5g/dl e 
Imunoglobulina G ≤ 1538mg/dl 

 

 

Considerando os pacientes com anti-SLA/LP negativo e manutenção 

com cloroquina como grupo referência (grupo com menor risco de recidiva), 

o modelo de regressão múltipla de Cox poderia ser interpretado da seguinte 

forma: os pacientes que são anti-SLA/LP negativo e receberam placebo 

apresentaram risco de recidiva 2,4 vezes maior do que o grupo referência. 

Para os pacientes com anti-SLA/LP positivo e manutenção com CQ, o risco 

de recidiva foi 5,4 vezes maior do que os pacientes do grupo referência. 

Na investigação de um subgrupo de maior benefício com uso da 

medicação, observa-se que dos quatorze pacientes que apresentavam 
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reatividade para o anti-SLA/LP, oito usaram placebo e seis CQ. Três dos 

seis que usaram CQ recidivaram a doença comparados com todos os que 

usaram placebo (50% X 100%, p = 0,055). 

O grupo anti-SLA/LP(+) apresentou níveis significativamente mais 

elevados de aminotransferases na recidiva quando comparados ao grupo 

anti-SLA/LP (-) (460 ± 429 U/l X 165 ± 120 U/l; p = 0,048) (valor de 

referência da normalidade até 31U/l). Entretanto, quando foi avaliado o nível 

das aminotransferases na recidiva dos pacientes anti-SLA/LP (+) (n=11/14, 8 

recidivas no grupo placebo e 3 no grupo CQ), observamos que os pacientes 

que usaram CQ tiveram níveis de aminotransferases mais baixos do que 

aqueles que usaram placebo, mas essa diferença não foi significante (CQ = 

243,3 ± 183 U/l X placebo = 541 ± 475 U/l, p = 0,33). 
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Quando se tentou estabelecer a interação entre a droga e a 

positividade do anticorpo anti-SLA/LP, não houve significância estatística, 

com razão de risco = 2,17 (CI:0,57-8,23); p = 0,254. Também não se 

conseguiu identificar um subgrupo com maior benefício quando se 

considerou o perfil de HLA, tipo de HAI e positividade do anticorpo antiactina 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9 –  Análise do uso de difosfato de cloroquina em subgrupos 
específicos de pacientes com HAI 

 

Variáveis analisadas 
Razão de risco 

(intervalo de confiança) 
Valor p 

Reatividade do anticorpo anti-SLA/LP
a
 1,41 (0,28 – 7,03) 0,67 

Reatividade do anticorpo antiactina 3,82 (0,75 – 19,38) 0,10 

HLA DR3 0,87 (0,2 – 3,86) 0,85 

HLA DR4 0,98 (0,17 – 5,76) 0,98 

HLA DR7 0,49 (0,07 – 3,24) 0,46 

HLA DR13 0,89 (0,19 – 4,13) 0,89 

HLA DQ2
 

1,1 (0,25 – 4,84) 0,9 

HLA DQ6 1,49 (0,32 – 6,93) 0,61 

a) anti-SLA/LP: anticorpo antiantígeno hepático solúvel/fígado pâncreas 

 

 

Na avaliação do perfil de segurança do CQ, observou-se que no 

grupo CQ 17 pacientes (54,8%) apresentaram efeitos colaterais decorrentes 

do uso da medicação, e foi necessária sua suspensão em seis (19,3%). Os 

sintomas responsáveis pela suspensão da CQ foram prurido (n = 1), 

convulsão (n = 1), prurido intratável (n = 1), neuropatia (n = 2), piora de 

função renal (n = 1). 
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Quando se avaliou a causalidade entre a reação adversa ao 

medicamento e a droga pelo algoritmo de Naranjo, observou-se que na 

maioria dos casos, a relação de causalidade foi possível (Tabela 10). 

 

Tabela 10 –  Causalidade entre a reação adversa ao Medicamento e a droga 
conforme definições do Algoritmo de Naranjo no grupo que 
usou difosfato de cloroquina 

 

Classificação no algoritmo 
de Naranjo 

Reação Adversa ao Medicamento 

Definida 0 

Provável dermatite descamativa (1), neuropatia (1), prurido 
(1), piora de função renal (1) 

Possível Cefaleia (2), convulsão (1), náusea (1), 
hiperpigmentação (3), prurido (4), retinopatia (1), 
pápulas cutâneas (1), inapetência (1), neuropatia (1) 

Duvidosa mialgia (1) 
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Os efeitos colaterais mais comumente encontrados estão expostos na 

Tabela 11. Não houve efeitos colaterais graves (graus 3 / 4). A maioria dos 

efeitos colaterais foi transitória e/ou controlada com uso de sintomáticos, 

sem comprometimento significativo da qualidade de vida. 

 

Tabela 11 -  Efeitos colaterais apresentados pelos pacientes de acordo com 
os critérios do CTCAE, versão 4,03 

 

Evento adverso 
Cloroquina (n=31) 

n (%) 

Placebo (n = 30) 

n (%) 

Qualquer evento adverso 17 (54,8) 5 (16,7) 

Suspensão por efeitos colaterais 6 (19,3) 3 (10) 

Grau 3 / 4 0 0 

Grau 2   

Neuropatia 

Dermatológicos 

Convulsão 

Artralgia 

2 (6,4) 

6 (19,3) 

1 (3,2) 

0 

0 

2 (6,6) 

0 

1 (3,3) 

Grau 1   

Cefaleia 

Piora de função renal 

Dispepsia 

Mialgia 

Dermatológicos 

Retinopatia 

2 (6,4) 

1 (3,2) 

3 (9,7) 

1 (3,2) 

3 (9.7) 

1(3,2) 

1 (3,3) 

0 

0 

0 

0 

1 (3,3) 
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No grupo CQ, os efeitos colaterais mais frequentes foram 

dermatológicos, incluindo prurido sem lesões cutâneas (n = 5), 

hiperpigmentação cutânea (n = 3), pápulas pruriginosas (n = 1) e dermatite 

semelhante àquela encontrada na pelagra (deficiência de niacina) com 

melhora após reposição de vitamina B3 (n = 1). A suspensão da droga só foi 

necessária em um caso de prurido cutâneo intratável; nos outros casos 

houve controle sintomático com uso de anti-histamínicos, uso de fotoprotetor 

e hidratação da pele. No grupo que usou placebo, um paciente apresentou 

lesões eritematosas com prurido cutâneo e um prurido cutâneo sem lesões 

dermatológicas, não sendo necessária a suspensão da droga. 

Uma paciente que usou CQ era portadora de epilepsia e estava 

bem controlada, sem crises convulsivas por mais de três anos. Vinte dias 

após a introdução da medicação apresentou um episódio de convulsão 

durante uso irregular da medicação anticonvulsivante. Como havia casos 

relatados de convulsões desencadeadas por cloroquina em paciente com 

LES (144, 145), foi optado pela suspensão da medicação.  

Uma paciente que usou CQ evoluiu com piora da função renal; 

apresentava alterações de eletrólitos (hipomagnesemia, hipocalemia) e 

alcalose metabólica antes da introdução da medicação. Iniciou CQ com 

creatinina de 1,09 (clearance estimado de 47,3 mL/min/1,73m2). 

Compareceu em consulta 21 dias após início de uso da droga com potássio 

de 6,6 mEq/L e creatinina de 1,41 mg% (clearance estimado de 36,6 

mL/min/1,73m2) coincidentemente com aumento da dose de espironolactona 

pela nefrologia. O diurético teve sua dose reduzida com melhora dos 



Resultados 69 

  
 

 

exames laboratoriais. Durante seguimento clínico voltou a apresentar nova 

elevação de creatinina para 1,85 (clearance estimado de 27,9 

mL/min/1,73m2), com evidências ultrassonográficas de doença renal crônica, 

sendo o CQ finalmente suspenso sob orientação da nefrologia. Após 

suspensão do CQ, a paciente teve queda dos níveis de creatinina, que se 

mantiveram estáveis entre 1,4 e 1,7 mg%. Posteriormente teve diagnóstico 

de síndrome de Gitelman (doença genética de caráter autossômico 

recessivo), que cursa com disfunção renal. 

Em relação aos casos de neuropatia periférica, uma das pacientes 

apresentou perda de força muscular e dor em membros inferiores, 

bilateralmente, principalmente à direita, com limitação da movimentação e 

redução da força muscular (grau IV ao exame físico), 10 meses após início 

do CQ. No estudo de condução motora apresentou redução das amplitudes 

dos potenciais de ação dos nervos fibulares e tibiais. Na avaliação 

neurológica houve suspeita de que o quadro fosse decorrente do uso de CQ, 

e a medicação foi suspensa 30 dias após o início dos sintomas, com 

reversão completa do déficit. O segundo caso de neuropatia ocorreu em 

paciente que iniciou com queixa de parestesias em mãos e dores 

osteoarticulares disseminadas após seis meses do início da droga. O estudo 

eletroneuromiográfico evidenciou polineuropatia sensitivo-motora de padrão 

mielínico comprometendo difusamente os quatro membros de grau leve e 

neuropatia distal do nervo mediano bilateral (síndrome do túnel do carpo). 

Os sintomas reverteram após suspensão da droga. Não houve descrição de 

casos de neuropatia no grupo que usou placebo. 
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Em dois pacientes do grupo CQ e um do grupo placebo, foram 

detectadas alterações no fundo de olho, sem perdas visuais, sendo sugerida 

a suspensão da medicação em uso, pela probabilidade de efeito colateral 

ser secundário ao uso de CQ. No grupo CQ a detecção da alteração ocular 

ocorreu após 35 meses e 19 meses de uso da droga e houve regressão 

completa no exame oftalmológico de controle. No grupo placebo, a detecção 

ocorreu após 24 meses de uso da droga, com manutenção de halo de atrofia 

peripapilar e mácula normal ao exame oftalmológico de controle após três 

anos da suspensão da medicação. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 

Esse é um estudo duplo cego e randomizado com 61 pacientes com 

HAI em remissão completa da doença, que evidenciou que a cloroquina foi 

segura e eficaz em reduzir de forma significativa o risco de recidiva da 

doença em 2,51 vezes (80,1% para 40,7%) no período de três anos após a 

suspensão do tratamento imunossupressor. No entanto, não foi possível 

indicar um subgrupo de maior benefício com o uso da medicação. 

Em relação à metodologia, no estudo atual, procuramos eliminar 

possíveis vieses de estudos prévios que pudessem interferir nas taxas de 

recidiva da HAI após suspensão do tratamento imunossupressor. Nos 

critérios de inclusão do estudo, todos os pacientes incluídos tinham pelo 

menos 18 meses de enzimas hepáticas normais e no mínimo dois anos de 

tratamento imunossupressor antes da randomização/tentativa de suspensão 

da imunossupressão, conforme preconizado pelo GIHAI (8). De acordo com 

dados publicados, 87% dos pacientes que atingem a remissão sustentada 

da doença apresentam exames laboratoriais normais antes da suspensão da 

imunossupressão (146). Em estudo publicado em 2001 (147) com 103 pacientes 

com HAI foi evidenciado 75% de recidiva após a suspensão do tratamento 

depois de pelo menos um ano de remissão bioquímica e clínica da doença. 

Os pacientes recidivantes e aqueles que permaneceram em remissão 

sustentada diferiram em relação ao tempo de tratamento, sendo que os que 

recidivaram tinham sido tratados por menor período de tempo (26,7 ± 14,6 
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meses X 48,6 ± 23,9 meses, p < 0,05). Na análise de subgrupo, os pacientes 

tratados continuamente por mais de quatro anos apresentaram probabilidade 

de 67% de remissão sustentada sem tratamento, comparado com 17% 

naqueles tratados por 2-4 anos e apenas 10% naqueles tratados por 1-2 

anos. Em nosso estudo todos os pacientes tinham transaminases normais 

na inclusão e a média de tempo de tratamento antes da suspensão da 

imunossupressão foi de cerca de 6 anos. Antes da suspensão do tratamento 

todos os pacientes tiveram documentação da remissão histológica por 

biópsia hepática. Embora estudo prévio tenha evidenciado que níveis de 

ALT abaixo da metade do valor de referência da normalidade com níveis de 

IgG abaixo de 1.200 mg/dl sejam altamente preditivos de ausência de 

recidiva da doença após suspensão do tratamento mesmo sem confirmação 

histológica da remissão da doença (65), foi optado pela confirmação 

histológica da remissão porque cerca de 55% dos pacientes com enzimas 

hepáticas e níveis de IgG normais ainda apresentam hepatite de interface na 

biópsia e apresentam recidiva da doença em caso de suspensão do 

tratamento (64). Entretanto, há que se considerar que mesmo a histologia 

normal antes da suspensão do tratamento não afasta por completo o risco 

de recidiva da doença, já que mesmos pacientes com resolução histológica 

podem recidivar a doença (65, 66). 

A farmacocinética da droga exigiu alguns cuidados na metodologia. 

Como o metabolismo da droga é primariamente hepático, envolvendo 

enzimas do citocromo P450, na randomização incluímos apenas cirróticos 

com função hepática preservada para minimizar o risco de ocorrência de 
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efeitos colaterais/ ineficácia da medicação por possíveis prejuízos no 

metabolismo da droga relacionados à disfunção hepática. Outro cuidado foi 

manter a imunossupressão que induziu a remissão histológica em 

associação ao CQ durante o primeiro mês após randomização, porque a 

droga só atinge concentrações séricas estáveis após 4-6 semanas (101, 103-106) 

e apresenta ampla e lenta distribuição tecidual, em volume aparentemente 

grande. Um segundo motivo para a manutenção da associação no início do 

estudo foi diminuir o risco de confundir possíveis alterações enzimáticas 

relacionadas à retirada da imunossupressão com hepatotoxicidade pelo 

antimalárico, pelo menos no primeiro mês de introdução da nova medicação. 

Embora o metabolismo seja feito pelas enzimas do citocromo P450, as 

interações medicamentosas mais significativas incluem antibióticos, 

colestiramina, bloqueadores do receptor H2 (particularmente cimetidina), 

imipramina, ciclosporina, metoprolol, metotrexato, amitriptilina, fluoxetina 

(Lexi-InteractTM Online), drogas que não foram utilizadas pelos nossos 

pacientes. 

Em relação à padronização do antimalárico, embora em literatura a 

HCQ provoque menos efeitos colaterais que o CQ nos pacientes com 

doenças reumatológicas, a cloroquina é 2-3 vezes mais potente que a HCQ 

(102) e era a única opção de antimalárico disponível para dispensação pela 

farmácia pública do nosso hospital, motivo pelo qual foi escolhida para uso 

no estudo. 

Os grupos foram uniformes em relação às principais características 

clínicas, bioquímicas, histológicas e genéticas relacionadas ao risco de 
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recidiva da doença. Os fatores associados com menor risco de recidiva 

como idade ≥ 18 anos ao diagnóstico (69), etnia japonesa (70), progressão 

para cirrose durante o tratamento (148, 149), ausência de doenças autoimunes 

concomitantes (66), normalização completa dos níveis de aminotransferases 

(146, 148) e de IgG (148, 150) e atividade mínima ou ausente com ausência de 

plasmócitos na biópsia hepática de controle antes da suspensão da 

imunossupressão (72, 148). A presença de cirrose hepática e a gravidade da 

atividade histológica ao diagnóstico não parecem ter relação com o risco de 

recidiva da doença nos estudos mais recentes (68). A idade ao diagnóstico da 

HAI, a porcentagem de cirrose hepática e fibrose avançada (Metavir F3/4) ao 

diagnóstico e na biópsia pré-inclusão no estudo foram semelhantes entre os 

dois grupos. Ainda que nem todos os pacientes tivessem níveis normais de 

gamaglobulina (64,5% no grupo CQ e 76,7% no grupo placebo), todos 

pacientes apresentavam enzimas hepáticas normais e atividade histológica 

mínima ou ausente na biopsia hepática de controle antes da inclusão no 

estudo. 

A positividade dos anticorpos anti-SLA/LP (21) e do antiLKM-1 (151, 152) 

se associa com maior risco de recidiva, e alguns autores recomendam o 

tratamento imunossupressor por toda vida nesses subgrupos de pacientes. 

Estudo ilustrando experiência de 20 anos com o tratamento de HAI na 

infância (151) evidenciou que a positividade do anti-LKM1 (20/52 pacientes) se 

associou com maior chance de evolução para óbito ou transplante hepático 

na análise univariável. Nos 13 pacientes que atingiram critérios para 

suspensão do tratamento, apenas quatro eram portadores de anti-LKM1 e a 
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suspensão do tratamento resultou em recidiva em todos, num tempo médio 

de dois meses. Em nossa casuística havia apenas um caso de HAI-2 no 

grupo CQ, o que impossibilitou maiores conclusões a respeito da recidiva 

nesse subgrupo. Essa paciente permaneceu três anos com o CQ e após 

cerca de 90 dias de sua suspensão, apresentou recidiva bioquímica (AST = 

197 [31 UI/L], ALT = 531 [31 UI/L]. Em relação ao anti-SLA/LP, em nossa 

casuística, o anticorpo foi encontrado em 23,3% da casuística, com taxas 

semelhantes às descritas em outros estudos (~20-30%) (11, 17, 153), com 

positividade semelhante nos grupos CQ (20%) e placebo (26,7%). 

O efeito benéfico do CQ contra a recidiva da doença pode ser 

evidenciado em vários achados do estudo. Os pacientes que usaram a 

medicação terminaram mais frequentemente o estudo que aqueles que 

usaram placebo (38,7 X 13,3%) e utilizaram a droga por período de tempo 

maior (616 ± 484,8 dias X 386 ± 377,4 dias) que aqueles que usaram 

placebo. Além disso, após a suspensão da droga ao término do estudo, a 

recidiva no grupo CQ foi significativamente maior que no grupo placebo 

(41,6% X 0%), mostrando que o CQ estava de fato protegendo os pacientes 

contra a recidiva. A sobrevida livre de recidiva foi de 59,3% no grupo 

cloroquina e 19,9% no placebo e essa diferença também foi significante. Ao 

examinar outras publicações, as taxas de recidiva encontradas são muito 

variáveis, um dos motivos é a falta de conceito uniforme de recidiva 

(aumentos acima de duas ou três vezes o limite superior da normalidade) e a 

população estudada. Em geral, 50-90% dos pacientes apresentam recidiva 

da doença após a suspensão da imunossupressão (8, 9, 25, 57), a maioria delas 
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dentro do primeiro ano após a suspensão da medicação. Uma análise 

retrospectiva multicêntrica com 131 pacientes em que o tratamento foi 

suspenso evidenciou que a perda da remissão/recidiva ocorreu quase que 

universalmente, com mais de 80% de recidiva e necessidade de 

retratamento dentro de três anos (66). 

As opções terapêuticas para a manutenção sustentada da remissão 

da doença são escassas, incluindo monoterapia com azatioprina 2 mg/kg/dia 

(com retirada gradual e lenta da prednisona) (8, 74, 154, 155), corticosteroides em 

monoterapia na menor dose possível com manutenção de remissão 

bioquímica ou combinação de azatioprina e doses baixas de corticoides (8, 74, 

154, 155). Além de escassas, essas opções se associam com risco de efeitos 

colaterais e aumento do risco de neoplasias, o que justifica a busca por 

novas terapias. Dez a 30% dos pacientes apresentam efeitos colaterais 

relacionados ao corticoide (principalmente estéticos), com necessidade de 

ajuste da dose ou suspensão do tratamento. Em relação à azatioprina, 

eventos adversos graves ocorrem em aproximadamente 25%, com 

suspensão da droga em 10% e necessidade de ajuste da dose em outros 

10-20% (156). Cerca de 6% daqueles que utilizam azatioprina 2 mg/kg/dia por 

tempo prolongado evoluem com supressão medular (e o risco é maior em 

pacientes cirróticos com hiperesplenismo), e 32% necessitam ajuste da dose 

por efeitos colaterais (1). Além disso, o uso de tiopurinas associa-se a 

aumento do risco de infecções oportunísticas bacterianas e fúngicas e 

neoplasias, na HAI foram encontradas particularmente neoplasias 

hepatobiliares, linfomas não Hodgkin e cânceres de pele não-melanoma (157-
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159). Esse maior risco foi evidenciado também em outras doenças 

autoimunes como doença inflamatória intestinal e doenças reumatológicas. 

Nesse contexto, o uso de uma terapia imunomodulatória e não 

imunossupressora para manutenção de remissão da HAI poderia ser 

benéfico. 

Pode-se argumentar que 59,3% ainda é uma baixa sobrevida livre de 

recidiva, quando comparada à manutenção do tratamento imunossupressor 

por toda a vida. Por outro lado devem ser considerados os riscos de 

infecções oportunistas e de neoplasias relacionados ao uso crônico de 

imunossupressores, assim como oferecer uma nova opção àqueles que 

apresentam efeitos colaterais/não toleram a imunossupressão habitual. 

Outro aspecto a se considerar, é o rigor que tivemos em alguns aspectos do 

nosso estudo, como na definição da recidiva da doença como elevação 

acima de duas vezes o limite superior da normalidade (e não três vezes), 

conforme proposto nos guidelines iniciais do GIHAI (4), o que provavelmente 

aumentou as taxas de diagnóstico de recidiva da doença. 

Outro rigor foi na suspensão do tratamento por efeitos colaterais. 

Mesmo não tendo certeza da real associação entre o uso da droga e a 

ocorrência dos efeitos colaterais, muitas vezes o tratamento foi suspenso por 

essa droga ainda não ser oficial no tratamento da HAI. A taxa de suspensão 

por efeito adverso foi de 19,3% no grupo CQ, o que pode ter influenciado os 

resultados finais, já que nenhum desses pacientes havia recidivado quando 

ainda estavam em uso da medicação e todos recidivaram após a sua 

suspensão. Outro possível fator confundidor, que não foi avaliado de forma 
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rigorosa no trabalho, foi a adesão ao tratamento. Embora se questionasse 

em cada consulta e fosse solicitada a devolução do frasco com comprimidos 

restantes ao fim de cada consulta, não se pode garantir com segurança a 

taxa de adesão de cada paciente. Além disso, essa taxa de recidiva 

encontrada, foi em três anos, período no qual o paciente permaneceu sem 

os efeitos colaterais do uso do corticoide, com possibilidade de ganhos 

secundários no perfil metabólico e na densidade óssea, como já 

documentado nas doenças reumatológicas autoimunes. 

Na análise univariável, os fatores relacionados ao maior risco de 

recidiva foram o uso de placebo, a positividade do anti-SLA/LP e o perfil 

HLA-DR3 e HLA-DR8. A positividade do anti-SLA/LP associa-se ao perfil de 

HLA DR3 e já está associada à doença de pior prognóstico, com achados 

histológicos mais graves, maiores taxas de recidiva após suspensão do 

tratamento, maior evolução para óbito e transplante hepático e maior 

recidiva no pós-transplante (11, 12, 160, 161). Em estudo de metanálise em que 

se avaliaram as implicações prognósticas do anti-SLA/LP na HAI, observou-

se que pacientes com positividade desse anticorpo, são mais 

frequentemente portadores de HLA-DR3 e apresentam risco de recidiva 

após suspensão do tratamento imunossupressor duas vezes maior (OR 

2,24, 95%CI 1,38 – 3,64; p = 0,001). 

O perfil de HLA determina diferentes formas de apresentações 

clínicas e diferentes respostas ao tratamento. A hipótese mais aceita é que a 

sequência de aminoácidos decodifica genes específicos, determina a 

conformação da fenda que liga antígenos na molécula MHC classe II, que 
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está expressa nas células apresentadoras de antígenos (como linfócitos B, 

macrófagos, células dendríticas e outras) determinando sua habilidade em 

reconhecer novos epitopos e deflagrar a resposta imune via ativação de 

linfócitos T auxiliar, CD4 com perfil específico de secreção de citocinas, o 

que resulta em resposta autoimune de maior ou menor gravidade. Pacientes 

caucasoides portadores de HLA-DR3 apresentam doença de início mais 

precoce e mais agressiva, com pior resposta ao tratamento com 

corticosteroides quando comparados aos pacientes com HLA-DR4, 

predominante na raça japonesa (8, 54, 69, 162-165). No Brasil, a susceptibilidade à 

HAI tipo 1 está associada primariamente ao HLA DR13, e com o DR3 nos 

que são HLA DR13 negativo. A suscetibilidade à HAI tipo 2, está relacionada 

ao HLA DR7 e secundariamente ao HLA DR3 (27). No estudo atual, a HAI-1 

correspondeu a 90,1% dos pacientes desse estudo e a presença dos HLAs 

DR3 e DR13 foi encontrada individualmente em 42,6% dos pacientes 

(26/61), enquanto o HLA DR4 foi presente em 27,9% e o HLA DR7 em 

21,3%, sem diferenças estatisticamente significantes entre os grupos CQ e 

placebo. Um estudo norte-americano, em que se avaliaram 26 pacientes 

com HAI não relacionados aos HLA DR3/DR4 (13% casuística, 54% de 

positividade para HLA DR13), evidenciou que os pacientes cujo único 

marcador de susceptibilidade era o HLA DR13 apresentaram menores taxas 

de recidiva após a suspensão do tratamento que os pacientes cujo único 

marcador de susceptibilidade foi o HLA DR3 (50% X 85%, p=0,05) (166). 

Esses achados são semelhantes aos encontrados em nosso estudo, em que 

a presença do HLA DR3 se associou a maior risco de recidiva. O achado de 
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que a positividade do HLA DR8 se associou a maior risco de recidiva da HAI 

foi um viés estatístico, visto que apenas um paciente era portador de HLA 

DR8 no grupo placebo, com recidiva da doença, o que não permite a 

extrapolação desse achado. Em relação ao HLA-DQ, os dois perfis de HLA-

DQ mais frequentemente encontrados em nossa casuística foram o DQ2 e 

DQ6, encontrados cada um deles em 45.9% dos pacientes. Esse achado é 

semelhante à achados prévios em pacientes brasileiros e argentinos com 

HAI-1, em que foi observada associação da doença com a positividade dos 

HLA-DR13 e DQ6 (27, 28). A presença do HLA-DQ6 resultou em tendência de 

menor risco de recidiva (p=0.089), com razão de risco de 0,53; o que deve 

ser confirmado em estudos com maior tamanho amostral: seria efeito 

protetor relacionado ao HLA-DQ6 ou à presença do HLA-DR13? Em estudo 

brasileiro prévio, foi observado aumento significativo no DQB1*06 (68% X 

41% nos controles; p=0.00007) em forte desequilíbrio de ligação com 

DRB1*13 (27). Na casuística atual, dos 28 pacientes com HLA-DQ6, 22 deles 

possuíam pelo menos um alelo DR13 (78,5%), que como mencionado 

anteriormente, se associou à menor risco de recidiva da doença quando 

comparado ao HLA-DR3 em pacientes norte-americanos. A despeito da 

grande influência genética na expressão da doença e na resposta ao 

tratamento, na regressão múltipla de Cox os únicos fatores que mantiveram 

relação com recidiva foram uso de placebo e a positividade do anti-SLA/LP. 

Como sabidamente os portadores de anti-SLA/LP apresentam maior 

chance de recidiva, tentou-se avaliar se o CQ teria maior benefício nesse 

subgrupo. Considerando apenas os pacientes com positividade para o anti-
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SLA/LP (n=14), a taxa de recidiva foi maior no grupo placebo que no CQ 

(100% X 50%), entretanto essa diferença não atingiu significância estatística. 

Quando avaliamos os níveis de transaminases na recidiva, observamos que 

os pacientes que utilizaram placebo atingiram valores mais altos que 

aqueles que usaram CQ e, mais uma vez, essa diferença não foi 

estatisticamente significante (541 ± 475U/l X 243,3 ± 183 U/l, p=0,33). 

Quando foi avaliada a interação entre o antimalárico e o subgrupo anti-

SLA/LP(+) por regressão de Cox, também não houve interação significativa. 

Essas diferenças não foram significativas devido ao pequeno tamanho 

amostral (erro tipo 2) e o benefício do uso da CQ no subgrupo anti-

SLA/LP(+) merece ser melhor avaliado em estudos com maior número de 

pacientes. Também não foi possível estabelecer um maior benefício com 

uso de CQ nos pacientes com HLA DR3, apesar do maior risco de recidiva 

quando comparados aos portadores de HLA DR4 e DR13 (15, 23, 26, 166). 

Em relação aos efeitos colaterais, as porcentagens de ocorrência e 

suspensão por efeitos colaterais provavelmente estão superestimadas, pois 

fomos muito rígidos na atribuição de qualquer novo sintoma durante o 

tratamento, mesmo sem ter clara relação entre o sintoma e o uso da 

medicação. De acordo com a classificação de Naranjo, nenhum dos efeitos 

colaterais apresentados no grupo CQ teve sua causalidade com a droga 

classificada como definida, na maioria dos casos (n = 12) a relação de 

causalidade foi possível. Por conseguinte, foi observado no estudo maior 

incidência de efeitos colaterais quando comparado com a literatura, mas não 

foi encontrado nenhum efeito colateral classificado como graus 3 e 4 
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conforme a classificação do CTCAE. Os efeitos colaterais mais 

frequentemente descritos em literatura, que ocorrem em 1-20% dos usuários 

de CQ, são sintomas dispépticos (diarreia, náuseas, vômitos e perda de 

peso), prurido cutâneo, rash máculo-papular, hiperpigmentação cutâneo-

mucosa (86, 88), que foram justamente os efeitos colaterais mais freqüentes 

nos pacientes desse estudo. Os efeitos colaterais dermatológicos foram os 

mais frequentes na casuística atual e incluíram prurido, hiperpigmentação 

cutânea e rash, ocorrendo em 29% dos usuários de CQ. A ocorrência da 

hiperpigmentação cutâneo-mucosa, que ocorre em 10-30% dos casos, e 

ocorre mais frequentemente em face, antebraços, pernas e palato é 

reversível em 2-6 meses após a suspensão do tratamento, devido a 

descamação regular das células da pele (167). É mais frequente com o uso de 

CQ do que com HCQ (86, 88, 102, 121), o que pode ser um viés no atual estudo. 

Ainda assim, a hiperpigmentação aconteceu em apenas 3 (9,6%) casos, e 

foi reversível após a suspensão do tratamento. O prurido cutâneo, que pode 

ocorrer em até 40% dos pacientes com necessidade de suspensão em cerca 

de 9% (123), ocorreu em 7 pacientes (22%), com suspensão do CQ em 

apenas um caso. Na maioria das vezes, o quadro dermatológico foi revertido 

com uso de antihistamínicos e hidratação, sem prejuízo da qualidade de vida 

do paciente. Em relação aos efeitos colaterais secundários ao uso de 

corticoides, observam-se alterações tais como equimoses, acne, hirsutismo, 

estrias, fácies em lua cheia, depósito de gordura na região dorsal e pescoço 

e ganho de peso podem ocorrer em até 80% dos pacientes após dois anos 

de tratamento com a medicação (1, 9). Pela falta de opções terapêuticas e 
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pelo uso regular e universal do corticoide na HAI, fica a impressão que 

fomos mais tolerantes a essa medicação do que ao antimalárico. 

Em frequência, os efeitos colaterais mais comumente encontrados 

foram os dispépticos, que são mais comuns nas primeiras semanas de 

tratamento, normalmente melhoram com o passar do tempo e são 

minimizados com a redução ou fracionamento da dose e com a 

administração pós-prandial (86, 88), o que não foi possível em nenhum nesse 

experimento, pois o modelo do experimento e a formulação da medicação 

em drágeas não permitiam o seu fracionamento. 

Efeitos colaterais menos comuns e podem ocorrer em até 5% dos 

usuários de CQ tais como convulsão e neuromiopatia (88), ocorreram em um 

e dois pacientes respectivamente e, como mencionado anteriormente, a 

relação exata entre o sintoma e o uso da droga não ficou definitivamente 

comprovada (rever descrições no item resultados). A convulsão ocorreu 

associada ao uso irregular dos anticonvulsivantes. A neuromiopatia é evento 

raro, com poucas descrições em literatura (86, 88, 168, 169). Estudo recente com 

532 portadores de LES e lúpus cutâneo descreveu quatro casos de 

neuropatia periférica (0,8%), mas não há descrições dos sintomas 

apresentados (169). Os dois casos que tivemos de neuropatia ocorreram após 

curto tempo de uso da droga, após seis e dez meses, o que costuma ser 

incomum e, em um dos casos, a despeito da suspensão da droga, o 

diagnóstico neurológico posteriormente confirmado foi de síndrome do Túnel 

do Carpo, mas a paciente teve melhora do quadro álgico após a suspensão 

da droga. 
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Em relação à retinopatia, ela ocorreu em um caso no grupo CQ e em 

um no grupo placebo; não houve perdas visuais. A lesão retiniana pelo 

antimalárico costuma ser irreversível, é dose e tempo dependente (124). 

Alguns fatores de risco identificados para sua ocorrência são dose 

acumulada total de 460 g ou dose diária acima de 250 mg de CQ (ou 

maiores que 3 mg/kg/dia para os indivíduos de baixo peso), idade acima de 

60 anos, disfunção hepática ou renal, maculopatia ou doença retiniana pré 

existente (125, 170, 171). No caso da paciente com CQ, a idade era de 50 anos, 

a suspeita da lesão ocorreu 19 meses após o início da medicação, a dose 

por peso era de 2,84 mg/kg/dia e não havia disfunção renal ou hepática. 

Após a suspensão da droga, houve reversão completa da lesão suspeita em 

menos de seis meses de seguimento oftalmológico. Vale lembrar que, assim 

como os antimaláricos, o uso de corticosteroides por longo prazo também se 

associa a risco visual, tais como glaucoma e catarata, e deve também ser 

recomendada avaliação oftalmológica periódica nos pacientes que usam a 

medicação por longo período (1, 8, 9). 

Algumas críticas podem ser tecidas a esse trabalho, como a redução 

do tamanho amostral pela suspensão precoce do antimalárico após a 

ocorrência de alguns dos efeitos colaterais (mesmo sem a documentação 

bem definida da relação de causalidade com a droga) e após a ocorrência 

das gestações (embora a droga seja considerada segura na gestação). 

Essas decisões foram tomadas pelos pesquisadores pelo uso inovador dos 

antimaláricos no tratamento da HAI. A avaliação da curva de sobrevida livre 

de recidiva pelo método de Kaplan Meyer minimizou essa ocorrência, já que 
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o paciente pode ser observado até sua censura no estudo (suspensão da 

droga). 

O longo período de inclusão no estudo, que foi de nove anos, também 

pode contribuir para a influência de fatores externos no estudo; por exemplo, 

após alguns anos de estudo, os pacientes que usavam droga B começaram 

a questionar e comentar entre si a maior taxa de recidiva quando 

comparados aos usuários da droga A e esses comentários podem ter tido 

influência na adesão ao tratamento e na taxa de aceitação para participação 

do estudo. Além disso, ao longo dos anos, os efeitos colaterais dos 

antimaláricos foram sendo mais bem conhecidos, por exemplo, no momento 

da idealização do estudo não havia descrição de convulsões desencadeadas 

pelos antimaláricos, e a presença de epilepsia não foi considerada 

inicialmente como critério de exclusão para participação do estudo. A 

Sociedade Americana de oftalmologia só realizou a padronização do 

screening oftalmológico para os antimaláricos a cada cinco anos em 2011, 

quando o estudo já estava quase completo. Entretanto, esse longo tempo de 

inclusão se justificou pela baixa incidência/prevalência da doença e pelo fato 

do estudo ter sido unicêntrico, o que por sua vez, também possibilitou 

melhor controle de outros fatores confundidores que poderiam influenciar 

nossos resultados, tais como a graduação da atividade inflamatória nas 

biópsias hepáticas antes da inclusão, a padronização dos exames coletados 

e dos critérios para suspensão da medicação, bem como do seguimento 

após o término do estudo. 
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Concluindo, o CQ reduziu de forma segura e significante o risco de 

recidiva da HAI em remissão após a suspensão do tratamento 

imunossupressor; seu efeito parece ser mais benéfico nos pacientes 

portadores do anticorpo anti-SLA/LP, mas essa relação ainda precisa ser 

comprovada em estudo com maior tamanho amostral. Os efeitos colaterais 

apresentados foram leves e controlados na maioria das vezes com uso de 

sintomáticos, sem prejuízos na qualidade de vida dos pacientes. A grande 

inovação desse estudo foi revelar a possibilidade de usar uma droga sem 

efeito imunossupressor como parte do tratamento da HAI, criando a 

expectativa, em longo prazo, da formulação de outras drogas com ação 

imunomoduladora que possam ser úteis no manejo da doença, o que 

possibilitaria a ampliação do escasso arsenal terapêutico atualmente 

disponível. 
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5 CONCLUSÕES 

 

 

5.1 O difosfato de cloroquina diminuiu de forma significante, quando 

comparado ao placebo, o risco de recidiva bioquímica da HAI em 

remissão histológica, após a suspensão do tratamento 

imunossupressor; 

5.2 Embora a ocorrência de efeitos colaterais tenha sido frequente nos 

pacientes que usaram difosfato de cloroquina, a maioria dos efeitos 

colaterais foi transitória ou controlada com uso de medicações; 

5.3 A droga foi considerada segura no que se refere à ocorrência de 

eventos adversos graves no período do estudo de três anos, tal como 

a retinopatia; 

5.4 Não foi possível definir um perfil específico de pacientes com maior 

benefício ao uso da cloroquina conforme a positividade dos 

autoanticorpos e perfil de HLA DR e DQ, ainda que se tenha 

vislumbrado efeito mais favorável nos pacientes com reatividade para 

o anti-SLA/LP. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo 1 - Sistema de escore revisado para o diagnóstico de HAI de 

acordo com o Grupo Internacional de Hepatite auto-imune (9) 
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6.2 Anexo 2 - Critérios simplificados para o diagnóstico de HAI (6) 

 

Parâmetros Escore 

ANA ou AML 1/40 + 1 

ANA ou AML 1/80 + 2 

Anti LKM1 ≥ 1/40 + 2 

Anti-SLA Positivo + 2 

Imunoglobulina G > 1 x valor normal + 1 

 > 1,1 x valor normal + 2 

Histologia Compatível + 1 

 Típica + 2 

Sorologias virais Negativa + 2 

Diagnóstico Definitivo 

Diagnóstico Provável 

≥ 7 

≥ 6 
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6.3 Anexo 3 -  Aprovação do projeto de pesquisa pela Comissão de 

Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HC-FMUSP (CAPPesq) 
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6.4 Anexo 4 - Classificação das hepatites crônicas baseada em critérios 

de semiquantificação, conforme consenso das Sociedades Brasileiras 

de Patologia e Hepatologia (139) 
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