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RESUMO

Falcão LTM. Estudo randomizado de cloroquina versus azatioprina, em
associação com prednisona, tratamento da hepatite autoimune [tese]. São
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018.
Contexto: O tratamento da hepatite autoimune (HAI) composto por
prednisona e azatioprina proporciona melhora clínico-laboratorial em até
90% dos pacientes. Entretanto, a remissão completa não é alcançável na
maioria dos casos. Cloroquina é um antimalárico utilizado no tratamento de
doenças reumatológicas autoimunes e em estudo aberto de manutenção da
remissão da HAI foi sugerido menor risco de recidiva da doença com o uso
da droga. Objetivos: Avaliar o uso da cloroquina em associação à
prednisona no tratamento da HAI em estudo randomizado. Métodos: 57
pacientes com indicação de tratamento da HAI foram randomizados para
receber azatioprina ou cloroquina associadas à prednisona, de 2003 a 2012.
Para os que mantiveram normalização das transaminases por 18 meses,
biópsia hepática foi realizada para avaliação histológica. O desfecho primário
foi a remissão completa ao tratamento, composta por remissão bioquímica e
histológica da doença. O valor de p <0,05 foi considerado estatisticamente
significativo. Resultados: Não houve diferença entre os grupos quanto às
características clínicas, sorológicas, histológicas e de tratamento prévio, ao
início do estudo. A idade média foi de 37,2 ± 16,84 anos, 43,8% com fibrose
avançada (F3/4) no início do estudo. Não houve diferença estatística na taxa
de resposta bioquímica (67% vs. 53,8%, p=0,413) ou histológica (32,2% vs.
15,4%, p=0,21), assim como na dose média de prednisona utilizada. Os
pacientes que não atingiram remissão completa no estudo tiveram
seguimento com nova terapia. Entre eles, quatro obtiveram remissão
histológica com a associação de azatioprina, cloroquina e prednisona. Em
relação aos efeitos adversos, houve maior taxa no grupo da cloroquina,
porém com tendência a menor prevalência de comorbidades neste grupo.
Conclusão: Quando bem toleradas, cloroquina e prednisona
proporcionaram resposta completa em pacientes com AIH, sem diferença
estatística em relação à terapia padrão. (ClinicalTrials.gov NCT 02463331).
Descritores: hepatite autoimune; cloroquina, antimalárico; indução de
remissão; fígado; imunossupressão.

ABSTRACT

Falcão LTM. Randomised clinical trial: evaluation of chloroquine versus
azathioprine, in conjunction with prednisone, to treat autoimmune hepatitis
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”;
2018.
Background: The treatment of autoimmune hepatitis (AIH) with prednisone
and azathioprine provides disease remission. However, a complete
biochemical and histological response is unreachable in most patients.
Chloroquine is an antimalarial drug used for treating rheumatological
diseases. It was studied as a single drug for the maintenance of AIH
remission in an open study, which suggested a lower risk of relapse in the
chloroquine group. Aims: To evaluate a possible role of chloroquine and
prednisone for AIH treatment in a randomized study. Methods: 57 AIH adult
patients with indication of treatment were enrolled to receive azathioprine or
chloroquine, both with varying doses of prednisone, from 2003 to 2012. For
those who had maintained biochemical remission for 18 months, liver biopsy
was performed to evaluate histological remission. The primary outcome was
the achievement of complete response to treatment. A p-value < 0.05 was
considered statistically significant. Results: There were no significant
differences between the groups concerning clinical, serological, histological,
and treatment features at baseline. The average age was 37.2 ± 16.84 years,
43.8% with advanced fibrosis (F3/4) at baseline. There was no statistical
differences in biochemical (67.7% vs. 53.8%, p=0.41) or histological
response rate (32.26% vs. 15.38%, p = 0.217), as well as in the mean
prednisone dose. There was a higher rate of adverse effects in the
chloroquine group, but a lower frequency of comorbidities in this group.
Conclusion: When well tolerated, chloroquine with prednisone provided a
complete therapeutic response in AIH patients with no statistical difference
when compared to the standard treatment. (ClinicalTrials.gov NCT
02463331).
Descriptors: autoimmune liver disease; chloroquine; antimalarials; remission
induction; liver; immunosuppression.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Hepatite autoimune: características gerais

Hepatite autoimune (HAI) é doença de etiologia desconhecida, descrita
por Jon Waldenstrom em 1950, em que ocorre destruição progressiva do
parênquima hepático, e acarreta cirrose com elevada morbimortalidade na
ausência de tratamento. Nos Estados Unidos da América e na Europa
representa 4-6% dos transplantes hepáticos em adultos

(1)

. Os critérios para

diagnóstico e resposta ao tratamento da HAI foram definidos em 1993 e
revisados em 1999 pelo Grupo Internacional de Hepatite Autoimune (Anexo
1)

(2, 3)

. Apesar dos critérios requererem a exclusão de outras hepatopatias

crônicas

com

aspectos

clínico-laboratoriais

semelhantes,

muitas

características da HAI podem estar presentes em outras doenças hepáticas,
como a cirrose biliar primária, colangite esclerosante primária, hepatopatia
induzida por drogas, hepatites virais e esteatohepatite alcoólica ou nãoalcoólica, tornando muitas vezes o diagnóstico desafiador (4).
A HAI acomete principalmente mulheres jovens, mas pode ser
diagnosticada em ambos os sexos, em qualquer faixa etária ou grupo
étnico

(5)

. A prevalência é de 1:5.000 a 1:10.000 indivíduos em países

desenvolvidos. No Brasil, há poucos estudos, mas nos principais centros é
responsável por 5-19% das doenças hepáticas

(6, 7)

. A doença caracteriza-se

por hipergamaglobulinemia, reatividade de autoanticorpos circulantes,
hepatite de interface ao exame histológico, suscetibilidade genética
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relacionada a antígenos leucocitários humanos (HLA) específicos e, ainda,
pela resposta favorável ao uso de corticoides e imunossupressores

(8, 9)

.A

forma de apresentação da HAI é variável e pode ser assintomática em
aproximadamente 15-20% dos casos, apenas com elevação de enzimas
hepáticas. Sob a forma de hepatite aguda ocorre em 30% dos casos, sendo
caracterizada por sintomas inespecíficos como astenia, náusea, anorexia,
artralgia, dor abdominal, prurido, seguidos por icterícia, colúria e acolia fecal.
A forma insidiosa se manifesta como fadiga progressiva, icterícia flutuante,
cefaleia, anorexia, amenorreia e perda ponderal. Na forma crônica, surgem
alterações clínico-laboratoriais e histológicas características de hepatopatia
avançada,

com

presença

ou

não

de

hipertensão

portal.

Menos

frequentemente, a HAI é diagnosticada no contexto de insuficiência hepática
aguda, com surgimento de encefalopatia, ascite, hemorragia digestiva, além
de outras complicações

(10-13)

. Há formas atípicas de apresentação, com

acometimento de ductos biliares e ausência de reatividade de autoanticorpos
circulantes (7-10).
A HAI classifica-se em subtipos, relacionados aos autoanticorpos
identificados. A HAI tipo 1 é a mais comum, com predomínio do anticorpo
antimúsculo liso (AML), específico para a actina filamentosa (actina F), e
anticorpo antinúcleo (FAN) com padrão homogêneo ou pontilhado à
imunofluorescência. A HAI tipo 2 é mais prevalente na faixa etária pediátrica,
com maior frequência de falência hepática aguda e detecção de anticorpos
antimicrossoma de fígado-rim tipo 1 (anti-LKM1) ou o anticitosol hepático
tipo 1 (anti-LC1). O anticorpo antiantígeno solúvel fígado-pâncreas (anti-
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SLA/LP) é mais específico, relacionado à maior gravidade da doença e
maior chance de recidiva após a suspensão do tratamento. Outros
autoanticorpos podem ser encontrados, mas não são específicos para um
tipo de HAI, como o anticorpo anticitoplasma de neutrófilos, padrão
perinuclear (p-ANCA) atípico

(10, 14)

. Os dados americanos e europeus

relativos à apresentação clínica e à prevalência de autoanticorpos divergem
quando comparados à população brasileira. Estudo comparativo incluindo
115 pacientes brasileiros e 161 norte-americanos portadores de HAI tipo 1,
evidenciou maiores níveis séricos de aminotransferases, início mais precoce
da doença, menor prevalência do anticorpo antinúcleo e maior do anticorpo
antimúsculo liso na população brasileira

(15)

. Dados de uma coorte do

Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), composta
por 268 portadores de HAI, evidenciou hepatite aguda como forma de
apresentação mais prevalente (56%), hepatopatia crônica avançada em 25%
e diagnóstico na forma assintomática em 10% dos casos

(16)

.

O mecanismo patogênico da HAI é multifatorial, com participação de
agentes

desencadeantes

(infecções,

drogas,

toxinas),

predisposição

genética e menor tolerância à ativação imunológica e expansão celular
efetora (linfócitos T citotóxicos CD4/CD8)

(13, 17, 18)

. Pela veia porta, há

circulação intra-hepática do sangue proveniente do trato gastrointestinal,
contendo inúmeros antígenos alimentares e da flora intestinal comensal ou
infecciosa. Tais antígenos são apresentados pelas células apresentadoras
de antígeno (APC), desencadeando a resposta imune nos indivíduos
predispostos geneticamente

(19)

. A causa da predisposição ainda é
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desconhecida e envolve regulação imunológica por meio da participação do
HLA, parte do complexo maior de histocompatibilidade (MHC), que regula os
mecanismos imunológicos efetores e supressores. Há variação geográfica
na participação dos diferentes alelos do HLA: pacientes norte-americanos e
europeus com HAI tipo 1 apresentam os alelos DRB1*0301, DRB3*0101 e
DRB1*0401; no Japão, DRB1*0405e no Brasil, DRB1*1301 e HLA
DRB1*0301. Na HAI tipo 2, os alelos mais prevalentes são DRB1*07 e
DRB1*03 (20-22). O tipo de HLA influencia na apresentação clínica da HAI pois
o DR03 e DR13 associam-se à maior gravidade e o DR04 a início em idade
avançada com um curso mais benigno da doença

(23)

.

Em relação aos mecanismos imunológicos da HAI, há disfunção dos
linfócitos T-reguladores (Treg), com hiperativação da resposta imune
humoral e citotóxica, incluindo células natural-Killer (NK), linfócitos T CD4 e
CD8, desencadeada por gatilhos, como provavelmente infecções, drogas,
xenobióticos. Após a ativação monoclonal linfocitária, há indução da
produção de linfocinas e citocinas pró-inflamatórias, ocasionando lesão
celular

(13, 19)

. Estudos recentes enfatizam a participação da resposta imune

Th17, caracterizada pela liberação de interleucinas (IL-17, IL-22) e fator de
necrose tumoral alfa (TNF-α), na autoimunidade em animais e em humanos,
estando relacionada à fisiopatogenia de doenças autoimunes, como artrite
reumatoide, esclerose múltipla, doença inflamatória intestinal e psoríase

(24)

.

Existem relatos da associação da resposta Th17 à lesão hepática na
colangite biliar primária e na HAI. Nesta, a IL-17 induziria a expressão de IL6 (responsável pela diferenciação linfocitária) nos hepatócitos

(25, 26)

. A figura
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1 demonstra os mecanismos de lesão hepática pela HAI, desde a
apresentação de antígenos à diferenciação linfocitária, com produção de
interleucinas, TNF-alfa, plasmócitos e autoanticorpos.

(17)

Fonte: Adaptado de Liberal; Mieli-Vergani .
A lesão hepática inicia-se com apresentação de autoantígenos pelas células
apresentadoras de antígenos (APCs), com estímulo à diferenciação de células T CD4. As
Interleucinas IL-6 e IL-1β estimulam a diferenciação na resposta Th17, com secreção de
citocinas pró-inflamatórias IL-17 e de IL-6, a qual estimula ainda mais a diferenciação na
resposta Th17. A exposição à IL-12 estimula a diferenciação na resposta Th1, com
secreção de Interferon-γ e indução de diferenciação de monócitos.A exposição à IL-4
estimula a diferenciação na resposta Th2, que cursa com secreção de IL-13, IL-4 e IL-10,
estimulando a maturação de células B em plasmócitos e consequente produção de
autoanticorpos.

Figura 1 - Mecanismo de lesão hepática na hepatite autoimune

1.2 Tratamento da hepatite autoimune

O tratamento é indicado em indivíduos que, se não tratados, poderiam
evoluir com disfunção hepática, como nos casos de apresentação da doença
com aminotransferases ≥ 10 vezes o valor normal (VN) ou ≥ cinco vezes o
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VN e gamaglobulinas elevadas (mortalidade de 60% em seis meses,
sobrevida de 10% em 10 anos), ou com necrose em ponte/multiacinar na
biópsia hepática (progressão para cirrose em 82% dos casos e 45% de
mortalidade em cinco anos)

(1, 4, 27)

. Devido ao pior prognóstico nessas

situações há indicação absoluta de tratamento, com sobrevida de
aproximadamente

80%

em

10

anos

com

uso

de

corticoides

e

imunossupressores. Para os indivíduos sintomáticos (fadiga, artralgia,
icterícia), com alteração de aminotransferases ou de gamaglobulinas menor
do que a supracitada, ou com hepatite de interface discreta na biópsia, a
indicação de tratamento é relativa. A história natural nesses casos é incerta,
porém a imunossupressão é geralmente recomendada pela melhor evolução
da doença nos pacientes tratados. A remissão espontânea sem tratamento
ocorre na minoria dos casos, com possibilidade de progressão para cirrose e
manifestações de insuficiência hepática
assintomáticos,

com

valores

(13, 28, 29)

normais

. O grupo de indivíduos

de

aminotransferases

e

gamaglobulinas, ou com cirrose inativa na biópsia hepática, geralmente
evolui sem deterioração clínica

(1, 30, 31)

. Como a relação de risco versus

benefício do tratamento é incerto, a sua indicação é individualizada durante
o acompanhamento clínico.
O objetivo do tratamento é a melhora clínico-laboratorial e remissão
histológica da doença, no intuito de evitar a deterioração da função hepática,
o transplante hepático e o óbito

(31, 32)

. Há a fase de indução da remissão,

com início da terapia até a melhora clínica e laboratorial e posteriormente, a
manutenção da remissão, com redução paulatina até a menor dose
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(11, 33)

. De acordo com o

International Autoimmune Hepatitis Group (Grupo Internacional de HAI), a
ausência de resposta caracteriza-se por exames hepáticos 50% acima dos
valores iniciais após o primeiro mês de tratamento ou melhora dos exames
em 50% nos dois primeiros meses, porém sem normalização após o sexto
mês da terapia (3). A remissão bioquímica da HAI pode ser alcançada em até
75-90% com o tratamento padrão em 24 meses. Porém, a remissão
histológica, em que há inatividade inflamatória à biópsia hepática, é atingida
apenas em 25-70% dos pacientes após terapia prolongada, e está associada
a sobrevida de até 80% em 10 anos

(4, 8, 32, 33, 34)

. Na casuística do

Ambulatório de Doenças Autoimunes e Metabólicas do HC-FMUSP, a taxa
de resposta completa foi 35%, com média de acompanhamento clínico de
cinco anos (16).

1.2.1 Tratamento padrão
Há

diversos

estudos

clínicos

com

corticoterapia

(prednisona/

prednisolona), demonstrando melhora clínico-laboratorial, redução da
atividade inflamatória no exame anatomopatológico e aumento da sobrevida,
destacando-se como base do tratamento da HAI

(9, 27, 29, 34)

. Apesar da

possibilidade do uso do corticosteroide em monoterapia, geralmente é
associado à azatioprina, no intuito de minimizar os efeitos adversos
associados à corticoterapia em doses elevadas. Tal associação proporciona
melhora bioquímica em 80% dos pacientes, com duração da terapia variável
e recidiva após suspensão em até 70 dos casos

(1, 4, 13, 35)

.
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A prednisona é a droga de escolha para indução da remissão, podendo
ser iniciada em doses altas, de 30 a 60 mg/dia e ser semanalmente reduzida
na fase de manutenção a 10 mg/dia, de acordo com a Associação
Americana para o Estudos de Doenças Hepáticas (AASLD)

(1)

. O desmame

da prednisona é realizado de forma mais paulatina, mensal, nos centros
brasileiros

(12)

. Os efeitos adversos podem ser fator limitante ao tratamento e

incluem osteoporose, hiperglicemia, hipertensão arterial, obesidade, acne,
estrias cutâneas, labilidade emocional, catarata e glaucoma

(1, 30, 33)

.

A azatioprina é utilizada em doses variáveis, a partir de 50 mg/dia até 2
mg/kg/dia. O uso adjuvante à prednisona permite doses menores do
corticosteroide e redução dos efeitos adversos associados

(4, 15, 29, 30)

. A

hepatotoxicidade pela azatioprina é rara e decorre de níveis elevados do
metabólito 6-metilmercaptopurina, acima de 5700 picomol/8 x 108 células
vermelhas no sangue. Geralmente, é dose dependente e mais frequente em
pacientes com hepatite crônica avançada

(36)

. Citopenias podem ocorrer com

uso da droga, sendo recomendado o acompanhamento rotineiro com
hemograma. A azatioprina deve ser evitada em portadores da deficiência da
enzima tiopurinametiltransferase, em casos de citopenias e de malignidade.
O uso na gestação é controverso por relatos de associação da droga com
atrofia do timo e linfopenia em recém-nascidos, sendo considerada classe D
pelo FDA. A suspensão da azatioprina durante o período gestacional é
recomendada por alguns consensos de HAI, como o americano o brasileiro,
em oposição às diretrizes do grupo europeu, que não a contraindica durante
a gestação (1, 4, 12).
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Após a obtenção de resposta completa (clínico-laboratorial e
histológica), o manejo pode ser de três formas: suspensão da terapia
imunossupressora, manutenção do esquema terapêutico que levou à
resposta completa ou modificação do regime imunossupressor, com
suspensão do corticoide e manutenção de azatioprina em monoterapia, cuja
dose pode ser ajustada até 2 mg/kg/dia

(4, 37)

. Nesse contexto, estudo piloto

com cloroquina apontou essa droga como opção no intuito de minimizar a
taxa de recidivada HAI (38).

1.2.2 Tratamentos alternativos
Apesar do resultado favorável da terapia padrão da HAI, ocorre
refratariedade ao uso combinado de corticosteroide e azatioprina em torno
de 10% dos casos, resposta incompleta (ausência de normalização dos
níveis de enzimas hepáticas e de gamaglobulinas) em torno de 15%, e
intolerância ou efeitos adversos em aproximadamente 15% dos pacientes.
Nessas situações, o uso de drogas alternativas torna-se necessário para o
controle da doença
micofenolato,

(39, 40, 41)

ciclosporina,

. O uso de budesonida, 6-mercaptopurina,
tacrolimus,

ácido

ursodesoxicólico

e

ciclofosfamida tem sido relatado com respostas variáveis, descritas nos
tópicos seguintes. Entretanto, não há estudos randomizados para evidenciar
a real resposta às drogas supracitadas, exceto com o ácido ursodesoxicólico
e a budesonida (1, 35, 39).
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1.2.2.1 Budesonida
A budesonida é um corticosteroide com 90% do metabolismo hepático
na primeira passagem, o que resulta em menos efeitos sistêmicos. Há
algumas séries de casos, com número pequeno de pacientes intolerantes à
prednisona, que relatam resposta bioquímica em menos de 50% dos casos
(42-44)

. Em 2010, um estudo multicêntrico randomizado, envolvendo 203

portadores de HAI, comparou a taxa de resposta bioquímica em seis meses
com uso de prednisolona ou budesonida, ambos associados à azatioprina.
Nesse ensaio terapêutico, a remissão foi de 60% no grupo da budesonida x
38,8% no da prednisolona

(45)

. Contudo, a prednisolona foi reduzida

semanalmente, de acordo com as diretrizes da AASLD e a dose da
budesonida manteve-se fixa em 6-9 mg/dia, o que pode ter contribuído para
resultado superior. Ademais, a taxa de remissão com prednisona foi bem
inferior aos outros estudos com a droga e não foi avaliada a taxa de
remissão histológica. Nos pacientes cirróticos, principalmente com shunt
portossistêmico, a budesonida deve ser desencorajada pela perda da
vantagem de sua metabolização hepática na primeira passagem e
consequentes efeitos colaterais por atingir a circulação sistêmica. Em
contrapartida, o Consenso da Associação Europeia para estudo do fígado
(EASL) considera o uso combinado de budesonida (9 mg/d) e azatioprina em
situações específicas: pacientes virgens de tratamento, não cirróticos, com
doença em estádio inicial e em que os efeitos sistêmicos da corticoterapia
são intoleráveis, como nos casos de diabetes mal controlada, osteoporose e
psicose (4).
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1.2.2.2 Micofenolato
O micofenolato sódico ou de mofetila é inibidor da enzima inositol
monofosfato desidrogenase, que atua na síntese de purinas e na
proliferação de linfócitos B e T. Obtiveram-se respostas variáveis no
tratamento da HAI com doses entre 0,5 g a 3 g/dia

(46, 47)

. Em 2005, o uso

empírico demicofenolato em oito pacientes sem resposta ao tratamento
padrão da HAI não demonstrou melhora bioquímica

(48)

. Em 2007, outro

estudo avaliou a droga em 15 pacientes refratários ou intolerantes à
azatioprina por período médio de 41 meses, com melhora bioquímica e
histológica principalmente nos intolerantes à azatioprina

(49)

. Estudos

posteriores demonstraram melhora enzimática em 40 a 60% dos pacientes,
com resposta mais favorável nos intolerantes prévios à azatioprina

(50-52)

. Em

2016, Zachou et al. publicaram estudo de “vida real”, com 109 pacientes
inicialmente tratados com 1,5-2 g/dia de micofenolato e doses variáveis de
prednisolona ao longo de 14 anos. A remissão bioquímica sustentada por
dois anos foi atingida em 75% dos casos, sendo a resposta histológica
avaliada em apenas 35 pacientes, porém não houve comparação com o
tratamento padrão

(53)

. Leucopenia e diarreia são os principais efeitos

adversos do micofenolato, além de náuseas, vômitos e rash cutâneo. Por ser
teratogênico em estudos com animais não é recomendado na gestação
52)

(50,

. Devido as evidências na literatura, a combinação de micofenolato e

corticosteroide tem sido utilizada para pacientes intolerantes à azatioprina.

Introdução

13

1.2.2.3 Inibidores de calcineurina: ciclosporina e tacrolimus
A ciclosporina e o tacrolimus (FK506) são classificados como inibidores
da transcrição do primeiro sinal para ativação do linfócito T. A ciclosporina é
produto undecapeptídeo do fungo Tolypocladium inflatum, não é uma droga
citotóxica, exercendo seu efeito em população restrita de células linfoides. A
ação imunossupressora da droga depende da formação de um complexo
com seu receptor citoplasmático, a ciclofilina, a qual se liga e inibe a
atividade da fosfatase da calcineurina. Tal ação inibe a expressão de genes
de proteínas nucleares envolvidas na ativação celular e formação do linfócito
T citotóxico. Uma dessas proteínas, o fator nuclear de células T ativado,
desloca-se para o núcleo, onde se liga à região promotora de genes
interleucina 2 (IL2), interleucina 4 (IL4) e interferon gama (IFN-γ), causando
a transcrição dos mesmos e a secreção de citocinas

(17, 21)

. A ciclosporina

circula associada às lipoproteínas, sendo metabolizada via citocromo P450
em pelo menos 25 metabólitos (54, 55).
O tacrolimus é produto hidrofóbico do Streptomyces tsukubaensis e
tem ações similares às da ciclosporina com potencial imunossupressor 50 a
100 vezes maior. A droga inibe a atividade da calcineurina após ligar-se a
uma diferente imunofilina, a FK-binding protein isoenzyme 120 (FKBP-12),
interferindo na transdução do sinal de imunoativação das células T. As
imunofilinas

ligadoras

de

FK506

associam-se

a

receptores

de

glicocorticoides, o que promove a sua translocação para o núcleo e inibição
da transcrição de diversas citocinas inflamatórias, mimetizando o efeito dos
corticoides

(56, 57)

. A absorção é variável, não é influenciada pela bile e sofre
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metabolização hepática, resultando em mais de 15 metabólitos. Pelo efeito
imunossupressor, o uso dessas drogas como terapia alternativa da HAI tem
sido avaliado em casos refratários ao tratamento clássico (58).
A ciclosporina tem sido estudada na indução da remissão da HAI, com
resultados positivos principalmente na população pediátrica

(59,

60)

.

Cuarterolo et al. (2006) avaliaram a indução da remissão da HAI em 84
pacientes pediátricos com ciclosporina e prednisona, obtendo-a em 94% dos
casos em seis meses

(61)

. Em contrapartida, como a droga não foi

adequadamente comparada com o esquema convencional não foi
incorporada no tratamento de primeira linha. Os principais efeitos adversos
da droga são nefrotoxicidade, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica,
hipercalemia, hirsutismo, hipertrofia gengival e indução a malignidades

(59, 62,

63)

.
O tacrolimus foi avaliado para tratamento da HAI em séries de casos

envolvendo indivíduos refratários à terapia padrão da HAI, promovendo
melhora bioquímica com disfunção renal leve em apenas alguns casos

(58, 64,

65)

. Estudo aberto com 21 pacientes demonstrou resposta bioquímica com

tacrolimus em monoterapia na dose média de 3 mg 12/12h e nível sérico
médio de 0,5 ng/ml

(66)

. Os principais efeitos adversos relacionados à droga

são diabetes, neurotoxicidade, nefrotoxicidade, diarreia, prurido e alopécia
(65, 67)

. Consensos e guidelines permitem o uso dos inibidores de calcineurina

como terapia de resgate nos casos de falha à terapêutica tradicional
68)

.

(1, 4, 63,
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1.2.2.4 Inibidores do alvo da rapamicina de mamíferos (mTOR)
A ativação da via de sinalização mTOR estimula a proliferação e
sobrevida dos linfócitos, tendo os inibidores dessa via (sirolimus e
everolimus) sido utilizados na prevenção de rejeição no transplante de
órgãos sólidos e, mais recentemente, no tratamento de neoplasias

(69)

.

Estudo americano avaliou o uso de sirolimus em cinco pacientes com
HAI refratária entre 2007 e 2014 e demonstrou queda dos níveis séricos das
enzimas hepáticas maior do que 50% em quatro pacientes e remissão
completa em dois deles

(70)

. Recentemente, o everolimus foi avaliado em

sete pacientes com HAI refratária, com redução dos níveis das
aminotransferases e manutenção da melhora bioquímica após cinco meses
de uso. Após um ano de tratamento, apenas três pacientes mantiveram
remissão bioquímica e dois obtiveram melhora histológica. Os efeitos
adversos foram mialgia e infecções bacterianas de fácil controle, que não
necessitaram suspensão da droga

(71)

. A escassez de estudos não permite o

uso rotineiro de sirolimus e everolimus no tratamento da HAI.

1.2.2.5 Ácido ursodesoxicólico
O ácido ursodesoxicólico (AUDC) é ácido biliar fisiologicamente
presente na bile em quantidade limitada. Apresenta efeito colerético,
imunomodulador e antiapoptótico. Em 1995, estudo japonês relatou resposta
clinico-laboratorial com uso de AUDC (600 mg/dia) em portadores de HAI
não agressiva

(72)

. Estudo posterior randomizado, placebo controlado,

avaliou o AUDC na dose de 13-15 mg/Kg/dia associado à prednisona em 37
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portadores de HAI tipo 1, refratários ou com resposta incompleta ao
tratamento padrão. Após seis meses, houve melhora bioquímica do grupo do
AUDC, porém sem repercussão histológica

(73)

. O Consenso Brasileiro de

HAI reporta benefício do uso da droga quando associada ao tratamento
convencional nos pacientes com elevação dos níveis de aminotransferases e
de enzimas canaliculares (12).

1.2.2.6 Outras terapias alternativas
O rituximabe, anticorpo monoclonal anti-CD20, foi avaliado para
tratamento da HAI em poucos casos, sem evidência para uso rotineiro

(74, 75)

.

Um dos estudos incluiu seis pacientes intolerantes ou refratários à terapia
padrão submetidos ao uso de rituximabe na dose de 1 g no primeiro dia e 14
dias após, com manutenção da azatioprina e redução gradual de prednisona
por 3 anos. Análise posterior evidenciou melhora bioquímica de todos os
participantes, sem efeitos adversos significantes (76).
O anticorpo monoclonal anti-TNFα infliximabe promoveu melhora
bioquímica em 11 portadores de HAI não respondedores à azatioprina e
corticosteroide. A droga foi aplicada por via intravenosa na dose de
5 mg/kg/dose, nos dias 1, 14 e 42 da terapia, e repetida posteriormente a
cada quatro a seis semanas. A remissão histológica foi alcançada em 8 dos
11 participantes, o que representa resultado promissor para os casos de
difícil resposta à terapia padrão. Entretanto, a droga proporciona maior risco
de aquisição de doenças infecciosas, particularmente em cirróticos, além de
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relato de hepatotoxicidade grave com a droga, com quadro semelhante ao
de HAI induzida por drogas (77, 78).
O metotrexato antagoniza o metabolismo do folato e tem propriedades
antiinflamatórias e imunomoduladoras. Há relato de melhora bioquímica em
portadores de HAI com uso semanal da droga. Supressão medular e
possibilidade de hepatotoxicidade limitam o uso em longo prazo

(79)

.

A ciclofosfomida é um agente citotóxico, com experiência em HAI
limitada a séries de casos com poucos pacientes, sugerindo boa resposta.
Kanzler et al. (1997) trataram três pacientes com ciclofosfamida na dose de
indução de 1-1,5 mg/kg associada à prednisona em doses decrescentes,
com melhora enzimática

(80)

. Devido à escassez de estudos e ao risco de

hepatotoxicidade, o uso na prática clínica não é recomendado.
Pesquisadores aventam a possibilidade da terapia genética no futuro,
baseando-se estudos realizados em modelos animais. A geração de
antígenos específicos para as células Tregs, para regulação da resposta
inflamatória na HAI pode ser útil já que na sua fisiopatogenia parece haver
inibição de células reguladoras da resposta imune

(81)

.

O abatacepte (CTLA4-Ig) é uma proteína de fusão produzida por
engenharia genética constituída pelo domínio extracelular do receptor
CTLA4 e um fragmento Fc da imunoglobulina humana IgG1. A ativação dos
linfócitos T necessita de sinais moleculares, como a apresentação do
antígeno pelo MHC ao receptor da célula T e a co-estimulação, realizada
pela interação das moléculas CD 80/86, presentes nas APCs, com o CD 28
dos linfócitos T. O abatacepte é um receptor específico para o CD 80/86 com
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afinidade cerca de 500-2500 vezes maior do que o CD 28, inibindo a função
da célula T. Terapias experimentais com abatacepte visam impedir a
ativação dos linfócitos T CD4 induzida pelas APCs, estimular a apoptose dos
linfócitos hepatocitotóxicos (CD3), promover a expansão de Tregs e reduzir
a ativação de células estreladas produtoras de colágeno. Todavia, é terapia
cara, experimental e de resultados incertos

(5, 35, 82)

.

Apesar de algumas drogas supracitadas mostrarem-se promissoras
nos casos intolerantes ou refratários à terapia padrão, nenhuma delas tem
sido recomendada no tratamento de primeira linha, seja por falta de estudos
controlados evidenciando a não inferioridade à terapia padrão, seja pelos
efeitos adversos delas provenientes. Dessa forma, a busca de drogas
alternativas comprovadamente eficazes no tratamento da HAI e bem
toleradas deve ser encorajada pela comunidade científica. Nesse contexto,
surgiu a hipótese do uso de drogas imunomoduladoras utilizadas no
tratamento de outras doenças autoimunes para terapia da HAI.

1.3 Uso dos antimaláricos nas doenças reumatológicas autoimunes

Os antimaláricos difosfato de cloroquina, mais conhecido como
cloroquina, e hidroxicloroquina foram desenvolvidos inicialmente para o
tratamento da malária e posteriormente mostraram-se benéficos no manejo
de doenças reumatológicas e dermatológicas, principalmente de origem
autoimune. A cloroquina é droga do grupo das 4-aminoquinolonas, um
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derivado sintético da quinina que é um constituinte da casca da árvore
Cinchona. Foi desenvolvida durante a Segunda Guerra Mundial nos Estados
Unidos e na Alemanha, com finalidade de se obter um antimalárico mais
eficaz e menos tóxico. Consiste de um anel 7-cloroquinolina substituído por
uma cadeia lateral pentadiamina (83, 84).
Os antimaláricos têm sido utilizados há cerca de 60 anos em doenças
reumatológicas autoimunes, principalmente no lúpus eritematoso sistêmico e
na artrite reumatoide. No lúpus, retardam o surgimento e previnem
exacerbações

de

sintomas

cutâneo

articulares,

além

de

estarem

relacionados a aumento de sobrevida, aumento da mineralização óssea,
proteção contra eventos trombóticos com moderado a alto grau de evidência
(85, 86)

. O estudo „„Euro-Lúpus‟‟ analisou 1.000 pacientes em tratamento para

o lúpus eritematoso sistêmico desde 1950, com evidência de aumento
substancial de sobrevida com o uso de antimaláricos

(87)

, e publicações

recentes sugerem o uso rotineiro de tais drogas pelo aumento de sobrevida
comprovado para essa população de pacientes

(88, 89)

.

Na artrite reumatoide, há evidência de melhora clinico-laboratorial com
manutenção do uso de cloroquina ou hidroxicloroquina, principalmente no
acometimento leve em associação a metotrexato nos casos moderados

(90-

92)

. Em estudo com indivíduos submetidos ao uso de metotrexato, o uso de

hidroxicloroquina aparentou minimizar o dano hepático produzido pelo
mesmo, sendo efeito benéfico adicional do antimalárico nos portadores de
artrite reumatoide

(90)

. Os benefícios promovidos aos portadores de lúpus e

artrite reumatoide tornaram os antimaláricos pilares do tratamento dessas
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doenças. Em oncologia, o uso como quimioterapia adjuvante tem sido
avaliado em estudos in vitro, com bons resultados para linfoma, melanoma,
adenocarcinoma de pulmão e de mama

(93, 94)

.

O mecanismo de ação dos antimaláricos envolve diversas etapas da
resposta imune. É droga lisossomotrópica e, por ser base fraca, interfere na
função fagocítica lisossomal, que necessita de pH ácido intracelular para
ocorrer. Nos linfócitos T, os lisossomos exercem dupla função, de
degradação do material endocitado e participação na apoptose das APCs.
Por meio da ação lisossomotrópica, o antimalárico reduz a apresentação
antigênica pelas APCs, gatilho para início e perpetuação da resposta imune
(93-95)

. Concomitantemente, inibem a produção de citocinas (IL-1, IL-2, IL-6,

IL-17, IL-22, interferon alfa, TNF-α) responsáveis pela inflamação nas
diversas doenças imunomediadas, como a HAI

(96-100)

. Ademais, os

antimaláricos antagonizam os efeitos de sensibilização dos ácidos nucleicos
sobre os receptores toll-like (TLRs), que são receptores transmembrana
responsáveis pelo mecanismo de defesa precoce à presença de antígenos
patogênicos. Os TLRs sensíveis a ácido nucleico (TLR3, TLR7, TLR8 e
TLR9) localizam-se em compartimentos intracelulares para minimizar
exposição acidental de material nucleico do próprio indivíduo. Contudo, o
clareamento ineficaz de material celular apoptótico expõe tais ácidos
nucleicos aos TLRs, o que resulta em resposta imunomediada, com
produção de interferon-α e de citocinas pró-inflamatórias. Nas doenças
autoimunes, a presença de anticorpos contra ácidos nucleicos é marcante, e
pode ser minimizada com dessensibilização dos TLRs aos mesmos,
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(94, 97, 100, 101)

como

. Recentemente, foi relatada a

inibidora

da

resposta

Th17

e

consequentemente, da liberação de IL-17 em portadores de lúpus
eritematoso

sistêmico,

sugerindo

novo

mecanismo

de

ação

dos

antimaláricos. A IL-17 amplifica a resposta imune, induzindo expressão de
IL-6, com estímulo à produção de linfócitos B e menor diferenciação de
Tregs, relação já em desequilíbrio nos portadores de HAI

(25, 26, 99)

. Como

estudos em roedores demonstraram aumento de IL-17 e da resposta Th17
em doenças hepáticas autoimunes, como HAI e cirrose biliar primária, o
mecanismo de ação de antimaláricos relacionado à resposta imune Th17,
poderia potencialmente favorecer o uso dessas drogas em portadores de
HAI (26).

(93)

Fonte: Adaptado de Rahim; Strobl .
Os TLR são liberados do complexo de Golgi de forma inativa (1), são clivados e ativados
por proteases ácido-dependentes (2), interagindo posteriormente com ácidos nucleicos (3).
A ação dos antimaláricos envolve os passos (2) e (3). Após interação com os ligantes
específicos, os TLR estimulam a síntese de interferon (4,5). RE, retículo endoplasmático,
IFN, interferon.

Figura 2 - Ação dos antimaláricos na via de resposta imonomediada pelos
receptores Toll like (TLR)
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Além desses mecanismos de ação supracitados, a inibição da
autofagia tem sido relacionada ao uso de antimaláricos. A autofagia
caracteriza-se por processo de degradação celular lisossômica no intuito de
manter o balanço energético e destruir patógenos intracelulares. Hipótese
recente sugere indução de autoimunidade por autofagia exacerbada, pela
maior sobrevivência e redução da apoptose de linfócitos auto-reativos.
Desordens como lúpus eritematoso sistêmico, doença inflamatória intestinal,
psoríase e artrite reumatoide têm sido estudadas nesse contexto. Na
literatura, há relatos da participação do processo de autofagia na progressão
da lesão hepática causada por infecção viral, álcool, doença hepática nãoalcoólica e carcinoma hepatocelular. A inibição da autofagia pelos
antimaláricos foi relatada como mecanismo de ação anti-inflamatória e
antineoplásica (100-103).
Os

efeitos

adversos

mais

comuns

dos

antimaláricos

são

dermatológicos, acometendo cerca de 10% dos usuários, destacando-se a
hiperpigmentação cutânea, reações de hipersensibilidade e prurido. Há um
relato de caso de vitiligo e quatro casos de síndrome de Steven-Johnson
com uso de hidroxicloroquina

(104)

. Geralmente, há redução da lesão cutânea

com a suspensão da droga, exceto nos raros casos graves, em que pode
haver necessidade de internação hospitalar. O depósito da droga na mácula
da retina pode ocorrer em 1% após 5 anos, mas até 20% após 20 anos de
uso de antimaláricos, e é mais comum com cloroquina

(101-103)

. O mecanismo

para indução de retinopatia ainda é desconhecido, requer suspensão da
droga e pode ser irreversível, sendo recomendada avaliação oftalmológica
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(104)

. Sintomas gastrointestinais incluem

náusea, êmese e diarreia, sendo anorexia e distensão abdominal raras. Tais
efeitos geralmente ocorrem nas primeiras semanas de tratamento e são
minimizados com redução ou fracionamento da dose

(105)

. Neuromiopatia

induzida por antimaláricos é evento raro (cerca de 12 casos na literatura),
caracteriza-se por paresia progressiva e insidiosa de membros inferiores e é
reversível após suspensão da droga

(106)

. Apesar dos efeitos adversos e

reações tóxicas acima descritos, considera-se a cloroquina uma droga
geralmente bem tolerada, desde que seja utilizada na posologia adequada e
com

acompanhamento

oftalmológico

regular.

São

consideradas

contraindicações ao uso de da droga: hipersensibilidade ou alterações
oftalmológicas atribuíveis aos antimaláricos

(107)

. Os antimaláricos não são

contraindicados na gestação, não há evidência de teratogenicidade ou
consequências para o recém-nascido, e são classificados como categoria C
pelo FDA (108, 109).

1.4

Uso de cloroquina e hidroxicloroquina em doenças hepáticas

Desde a década de 1950, o uso de cloroquina tem sido avaliado em
portadores de hepatite crônica

(110)

. Kouroumalis et al. (1986) estudaram a

droga em sete pacientes com hepatite B e obtiveram normalização das
aminotransferases e recidiva da doença após suspensão da droga. Nesse
estudo, a biópsia hepática evidenciou cirrose inativa após um ano de
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tratamento em quatro pacientes, que não apresentaram efeitos adversos
graves

(111)

. Helbling et al. (1994) observaram em dois pacientes com

hepatite B crônica exacerbação da doença após suspensão da cloroquina,
de forma similar ao que ocorre com a suspensão de corticosteroides em
portadores de hepatite B com replicação viral

(112)

. Recentemente, a

descoberta da modulação da autofagia promovida pelos antimaláricos tem
fomentado o uso da droga em portadores de hepatites cônicas B e C e de
hepatocarcinoma

(97, 108, 109, 113, 114)

. Peymani et al. (2016) realizaram estudo

piloto randomizado, placebo controlado, com 10 portadores de hepatite C
não respondedores à terapia dupla (interferon peguilado e ribavirina). Nesse
estudo, um grupo recebeu cloroquina e o outro placebo por oito semanas,
com redução significante da carga viral no primeiro grupo (p= 0,04), e com
posterior elevação após a suspensão da droga. Todavia, mais estudos
devem ser realizados para comprovar a eficácia da droga no tratamento da
hepatite C (114).
Na HAI, a cloroquina foi avaliada na manutenção da remissão da
doença após a suspensão do tratamento padrão por Mucenic et al. (2005) na
dose de 250 mg/dia por no mínimo um ano ou até haver recidiva da doença
(38)

. Nesse estudo, 14 pacientes em uso de cloroquina foram comparados a

18 controles históricos e houve uma chance de 6,49 (1,38–30,3) maior da
recidiva da HAI nos casos de suspensão da terapia padrão sem uso
posterior do antimalárico (72,2% vs. 23,5%; p = 0,031). Em dois pacientes
desse estudo, após a suspensão da cloroquina houve recidiva da atividade
inflamatória e posterior normalização das aminotransferases ao reintroduzi-la
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(38)

. Em tese de doutorado do mesmo autor, foi realizado estudo piloto para

tratamento da HAI com uso de azatioprina, prednisona e cloroquina, com
participação de 10 pacientes cirróticos que apresentaram resposta
incompleta à terapia padrão (manutenção de aminotransferases ≥ 2 vezes o
VN). A introdução do antimalárico reduziu os valores das enzimas hepáticas,
porém a redução teve mínima relevância clínica e foi significante apenas
para os valores de aspartato aminotransferase (AST). Sugeriu-se que estudo
controlado, com número maior de participantes com atividade inflamatória
confirmada seria necessário para avaliação da possibilidade do uso do
antimalárico no tratamento da HAI

(108)

. O grupo de HAI do HC-FMUSP

desenvolveu um estudo randomizado, duplo cego com uso de cloroquina
para a manutenção de remissão da HAI após a suspensão da
imunossupressão. Neste estudo, pacientes foram randomizados para
receber placebo ou cloroquina após suspensão da imunossupressão e os
que a receberam recidivaram menos, com significância estatística.
Dessa forma, analisando-se os mecanismos de ação da cloroquina nas
doenças autoimunes e a evidência positiva dos estudos com a droga em
hepatopatias crônicas, incluindo HAI, cogitou-se o seu uso como adjuvante
aos corticosteroides na HAI, em estudo comparativo com o tratamento
padrão.

2 OBJETIVOS
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo primário

Avaliar a taxa de remissão completa da HAI, incluindo as taxas de
remissão bioquímica e histológica, com uso de cloroquina e prednisona em
comparação à terapia padrão (azatioprina e prednisona), com randomização
dos grupos.

2.2 Objetivos secundários

Os objetivos específicos do estudo foram:
● Estimar a dose média de prednisona utilizada para alcançar a
remissão bioquímica e histológica da HAI em ambos os grupos;
● Avaliar, durante o seguimento dos pacientes sem resposta
completa ao tratamento, o comportamento da doença após
nova imunossupressão;
● Avaliar os efeitos adversos dos tratamentos propostos.

3 MÉTODOS
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3 MÉTODOS

3.1 Desenho do estudo

Foi realizado um estudo randomizado, aberto, unicêntrico, de
intervenção, entre 2003 e 2015. Os autores elaboraram o protocolo,
adquiriram e mantiveram os dados para posterior análise estatística.

3.2 Seleção da casuística

3.2.1 Critérios de inclusão
Foram selecionados para o estudo pacientes acompanhados no
Ambulatório de HAI do HC-FMUSP entre 2003 e 2012 e incluídos de acordo
com os seguintes critérios:
● Portadores de HAI acima de 18 anos, com indicação de tratamento de
acordo com os critérios diagnósticos definidos pelo Grupo Internacional
de HAI

(3)

, abrangendo aqueles com indicação absoluta de tratamento de

acordo de acordo com as recomendações dos guidelines brasileiro,
europeu e americano de HAI: alteração significativa de aminotransferases
(valor sérico > 10 vezes o VN ou > 5 vezes com elevação de
gamaglobulinas > 2 vezes o VN) ou atividade inflamatória na biópsia
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hepática (hepatite crônica ativa, com plasmócitos/rosetas ou necrose
confluente) (1,4,12).
● Portadores de HAI previamente tratados com remissão histológica, que
após suspensão da terapia imunossupressora, apresentaram diagnóstico
de recidiva da doença, caracterizada por elevação de aminotransferases
> 2 vezes o VN, tendo indicação de novo tratamento de acordo com as
recomendações dos guidelines brasileiro, europeu e americano de
HAI (1, 4, 12).

3.2.2 Critérios de exclusão
● Cirrose hepática descompensada (ascite, hemorragia digestiva por
hipertensão

portal,

encefalopatia

hepática,

peritonite

bacteriana

espontânea)
● Neoplasia diagnosticada ou em tratamento
● Gestação

3.3 Randomização

Os pacientes elegíveis foram randomizados para receber azatioprina
ou cloroquina, ambos em associação com prednisona. A randomização foi
aleatória: 70 tratamentos foram colocados em um envelope e após sorteio,
numerados sequencialmente. A alocação foi realizada ao longo dos nove
anos pela ordem do sorteio. Entretanto, durante o tempo proposto para o
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estudo, apenas 57 pacientes apresentaram critérios de inclusão e aceitaram
participar do protocolo. Dessa forma, optou-se por amostra de conveniência
e os pacientes incluídos foram designados para as intervenções propostas.

3.4 Intervenções

Para o grupo de tratamento padrão foi administrada azatioprina,
iniciada com dose diária de 50 mg e posteriormente ajustada de acordo com
exames laboratoriais até 2 mg/kg/dia, em associação com prednisona na
dose inicial de 30 mg/dia e gradualmente reduzida a 5-15 mg /dia. O ajuste
das doses das medicações foi realizado mensalmente até a obtenção da
dose de manutenção de tratamento. O grupo de estudo recebeu cloroquina
250 mg/dia e prednisona com dose inicial de 30 mg/dia e mensalmente
reduzida para 5-15 mg/dia. As medicações foram dispensadas pela farmácia
do HC-FMUSP.
Todos os pacientes participaram de consultas mensais durante os
primeiros seis meses de estudo, quando eram coletados e avaliados os
resultados dos exames laboratoriais. Após o sexto mês, as consultas
médicas e coleta de exames eram realizadas a cada dois meses. Os efeitos
adversos foram registrados e caracterizados como relacionados à droga ou
não. Os usuários de cloroquina foram submetidos à avaliação oftalmológica
(exame de fundo de olho) no início e anualmente ao longo do estudo, com
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suspensão da droga se houvesse detecção de sinais sugestivos de
retinopatia.

3.5 Critérios de interrupção do tratamento

● Gestação durante o estudo
● Perda de seguimento
● Desejo do paciente
● Diagnóstico de retinopatia ou outro efeito colateral significativo (lesão

dermatológica importante)
● Ausência de remissão bioquímica após seis meses de tratamento
● Deterioração da função hepática

3.6 Desfechos e avaliação de resposta ao tratamento

3.6.1 Desfecho primário
O desfecho primário foi a obtenção de remissão completa da HAI,
caracterizada pelo alcance de remissão bioquímica e histológica. A remissão
bioquímica foi definida como a normalização dos níveis séricos das enzimas
hepáticas AST e alanina aminotransferase (ALT). Após 18 meses de
manutenção da remissão bioquímica, foi realizada biópsia hepática para
avaliação da atividade inflamatória no tecido hepático. A remissão
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histológica foi caracterizada por inflamação periportal mínima ou ausente,
classificada de acordo com os critérios da Sociedade Brasileira de Patologia
como 1 ou 0, respectivamente (Anexo 2).

3.6.2 Desfechos secundários
Os resultados secundários incluíram falha do tratamento, resposta
parcial, efeitos adversos que culminaram com suspensão do fármaco e
perda de seguimento. A falência do tratamento foi definida como a ausência
de resposta bioquímica (uma diminuição de menos de 50% nos níveis
séricos de aminotransferases) até o sexto mês de tratamento, apesar de
adesão terapêutica. A resposta parcial foi definida como redução maior do
que 50% dos níveis de ALT/AST sem normalização ao final do sexto mês do
estudo. No grupo da cloroquina, os doentes que descontinuaram o estudo
foram tratados com o regime convencional (azatioprina e prednisona) ou
apenas tiveram inclusão de azatioprina sem retirada de cloroquina. A
resposta à nova terapia instituída foi avaliada posteriormente.
Embora azatioprina e cloroquina não tenham efeitos teratogênicos
estabelecidos, os fármacos foram suspensos em caso de gravidez e
manteve-se prednisona em monoterapia.
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3.7 Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa
do HC-FMUSP sob o número 0571/04 (Anexo 3) e registrado no
ClinicalTrials.Gov sob ID: NCT 02463331. Os pacientes assinaram o Termo
de Consentimento Livre e Esclarecido após explanação do estudo e dos
possíveis efeitos adversos de cada medicação.

3.8 Aspectos revisados dos prontuários médicos

Os prontuários dos participantes do estudo foram acessados para
obtenção de dados clínico-laboratoriais, desde o início do acompanhamento
ambulatorial até dezembro de 2015, para avaliação da evolução após saída
do protocolo.

3.8.1 Dados clínicos
Os dados clínicos observados em prontuário foram: sexo, data de
nascimento, presença de sintomas e alterações ao exame físico. Devido ao
uso de prednisona, avaliou-se o surgimento das seguintes comorbidades:
hipertensão arterial (definida por duas ou mais medidas de pressão arterial
> 140x90 mmHg), diabetes (definida por duas medidas de glicemia de jejum
>126 mg/dL), obesidade (definida por índice de massa corpórea > 30 kg/m2)
e dislipidemia (envolvendo hipercolesterolemia isolada ou associada a
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hipertrigliceridemia). Os efeitos adversos foram classificados de acordo com
a gravidade pela Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTCAE). (Anexo 5)

3.8.2 Exames complementares
Os exames complementares foram coletados antes do início do
tratamento e posteriormente nos dias das consultas médicas. Os exames
solicitados durante o estudo foram: hemograma, dosagem sérica deALT,
AST, fosfatase alcalina (FA), gamaglutamil transpeptidase (GGT), albumina,
índice

internacional

normatizado

(INR),

imunoglobulina

G

(IgG),

gamaglobulinas, bilirrubinas e creatinina. Os autoanticorpos foram coletados
no início do estudo: FAN, AML, anti-LKM1 e anti-LC1 detectados por
imunofluorescência indireta em substratos de tecido de roedor murino (rim,
fígado e estômago) e anti-SLA/LP por ELISA (INNOVA e/ou Euroimmun).
O exame ultrassonográfico de abdome foi realizado semestralmente e
a biópsia hepática antes do início e ao término do estudo, para avaliação
histológica. No estudo, a biópsia foi realizada antes do início do estudo em
46 participantes (80,7%) (Tabela 2). Os pacientes que entraram no estudo
após recidiva pela suspensão do tratamento, não se submeteram à nova
biópsia. Nos outros, o procedimento não foi realizado devido à apresentação
grave da doença ou à recusa do paciente. A avaliação histológica foi feita
por patologistas treinados e experientes, utilizando os critérios da Sociedade
Brasileira de Patologia para avaliar inflamação e fibrose

(109)

(Anexo 2).
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3.9 Análise estatística

3.9.1 Tamanho Amostral
O cálculo do tamanho amostral foi baseado na hipótese de nãoinferioridade considerando o percentual histórico de remissão da azatioprina
de 70% e margem de não-inferioridade de 15% para cloroquina. Dessa
forma, a partir de nível de significância de 5%, o tamanho amostral
resultante corresponderia a 122 indivíduos por grupo. Geralmente, estudos
de não-inferioridade requerem grandes tamanhos amostrais, o que se torna
um desafio quando são estudadas doenças pouco comuns, como a HAI.
Ademais, a taxa de remissão histológica foi apenas de 35% em coorte
brasileira o que poderia mudar o tamanho do cálculo amostral

(16)

. Dessa

forma, optou-se por definir o tamanho amostral pelo tempo do estudo de
nove anos e passou-se a usar uma amostra de conveniência, com
randomização de aproximadamente 35 pacientes para cada grupo.

3.9.2 Análise das variáveis
As variáveis quantitativas foram expressas por meio de média ± desvio
padrão, enquanto as variáveis qualitativas foram expressas por percentual
(frequência). Intervalos de confiança 95% foram calculados para a dose
média de prednisona na remissão bioquímica e histológica. Os grupos foram
comparados pelo teste de Fisher para as variáveis qualitativas e pelo teste
de Mann-Whitney para as variáveis quantitativas, com a normalidade
verificada pelo teste de Anderson-Darling.
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A curva de remissão definida desde o início do tratamento até a
ocorrência da remissão no período máximo de três anos foi construída a
partir do método de Kaplan-Meier e comparadas pelo teste LogRank. As
estimativas de razão risco de remissão e seu respectivo intervalo de
confiança 95% foram obtidos pela regressão de Cox simples e múltipla. A
suposição de proporcionalidade dos riscos foi verificada mediante resíduos
de Schoenfeld. Os resultados foram considerados significantes para valores
de p < 0,05. Todos os cálculos foram realizados pelo pacote estatístico R (R
Core Team, 2014).

4 RESULTADOS
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4 RESULTADOS

4.1 Características gerais dos participantes do estudo

No início do estudo, havia sido sorteada a ordem dos tratamentos para
inclusão de 70 pacientes. Contudo, durante nove anos de inclusão, foram
selecionados 57 para randomização com indicação de tratamento da HAI: 31
deles receberam azatioprina e prednisona e 26 cloroquina e prednisona. Não
houve diferença nas características clínicas, bioquímicas e histológicas no
início do estudo (Tabela 1). Esse foi o primeiro tratamento para 33
participantes (57,9%), e retratamento para 24 (42%) que tiveram remissão
histológica prévia com azatioprina e prednisona, com recidiva da doença
após a suspensão do tratamento. A terapia prévia dos pacientes tratados
previamente à inclusão no estudo foi caracterizada no Anexo 3.

4.2 Desfecho primário

Os participantes foram incluídos durante nove anos, com tempo de
seguimento variável. A randomização e o acompanhamento durante o
protocolo encontram-se na Figura 3. No cenário de aumento pontual das
enzimas hepáticas durante o tratamento (flare), o período de seis meses
remissão bioquímica e 18 meses para biópsia hepática foi reiniciado. O
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seguimento terminou em 2015, quando o último paciente randomizado foi
submetido ao procedimento para avaliação histológica.

Tabela 1 - Características clínico-laboratoriais de entrada dos participantes
no estudo

Gênero feminino
Idade

Grupo AZA + PD
(n=31)

Grupo CQ + PD
(n=26)

P

24 (77,4%)

21 (88,5%)

0,319

37,23 ± 17,63

37,54 ± 15,99

0,893

Exames laboratoriais de bioquímica e função hepática prévios ao estudo
AST (U/L)
(VR: <31♀/<37♂)

352,47 ± 68,85

306,31 ± 67,14

0,85

ALT(U/L)
(VR: <31♀/<41♂)

323,03 ± 53,31

302,23 ± 65,43

0,48

FA (U/L)
(VR: <104♀/<120♂)

187,1 ± 29,75

135,52 ± 14,3

0,43

GGT (U/L)
(VR: <36♀/<61♂)

195,59 ± 37,55

185,76 ± 35,98

0,808

Albumina (g/dL)
(VR: 3,4-4,8)

3,83 ± 0,12

3,68 ± 0,12

0,379

Bilirrubina total (mg/dL)
(VR: 0,2-1,0)

3,53 ± 1,07

2,64 ± 0,68

0,477

INR
(VR: 0,95-1,2)

1,24 ± 0,2

1,23 ± 0,25

0,657

Variáveis relacionadas à hepatite autoimune
Fibrose avançada (F3/F4)*

19/27 (70,4%)

15/21 (71,4%)

1

Inflamação periportal
moderada a acentuada no
diagnóstico da doença

26/27 (96,3%)

16/21 (76,2%)

0,73

2,63 ± 0,26

2,78 ± 0,29

0,814

2516 ± 388,06

3571,33 ± 711,62

0,287

HAI tipo 1

24 (77,41%)

21 (80,77%)

1

HAI tipo 2

3 (9,68%)

2 (7,69%)

1

Anti-SLA/LP

9 (29,03%)

8 (30,77%)

1

Tratamento inicial

19 (61,3%)

14 (53,85%)

0,794

Gamaglobulina (g/dL)
(VR: 0,7-1,5)
IgG (mg/dL)
(VR: 952-1538)

*Dos 31 pacientes do grupo AZA + PD, 27 pacientes com biópsia inicial e 21 no grupo CQ +PD.
ALT: alanina aminotransferase, Anti-SLA/LP: anticorpo antiantígeno hepático solúvel fígado-pâncreas,
AST: aspartato aminotransferase, AZA: azatioprina, CQ: difosfato de cloroquina, FA: fosfatase
alcalina, GGT: gamaglutamiltranspeptidase, HAI: hepatite autoimune, IgG: imunoglubulina G, INR:
índice internacional normatizado, PD:prednisona, VR: valor de referência.
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Randomização (n=57)

Azatiprina e prednisona
(n=31)

Cloroquina e prednisona
(n=26)

3 casos de gestação
1 perda de seguimento
2 descontinuações de tratamento por
efeito adverso
4 casos de resposta parcial

1 gestação
1 perda de seguimento
1 descontinuação por efeito adverso
1 caso de deterioração clínica
4 casos de resposta parcial
4 casos de falha terapêutica

Remissão bioquímica até o sexto mês de
tratamento (n=21)

Remissão bioquímica até o sexto mês
de tratamento (n=14)

2 negativas para realização de biópsia
3 perdas de seguimento

Biópsia hepática (n=16/21)

1 gestação
3 descontinuações de tratamento por
efeito adverso
2 casos de deterioração clínica
Biópsia hepática (n=8/14)

Figura 3 - Diagrama de fluxo de pacientes randomizados no estudo

A taxa de remissão bioquímica até o sexto mês contínuo de
tratamento em ambos os grupos encontra-se na Tabela 2. A dose média da
azatioprina na obtenção da remissão foi de 89,29 ± 5,34 mg/dia e a de
cloroquina manteve-se fixa em 250 mg/dia. As doses de prednisona estão
descritas na Tabela 2, sem diferença significante quanto às doses do
corticoide entre os grupos estudados.
Após 18 meses de manutenção de remissão bioquímica foi indicada a
realização da biópsia hepática para avaliação histológica. Entretanto, onze
pacientes não realizaram o procedimento pelas razões descritas na Figura 3.
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No grupo da azatioprina, dos 21 pacientes que mantiveram remissão
bioquímica, 16 submeteram-se à biópsia. No grupo da cloroquina, dos 14
com manutenção da resposta bioquímica, oito foram submetidos ao
procedimento. Não houve diferença estatística significante nas taxas de
remissão histológica entre os grupos de estudo (Tabela 2). A dose média de
azatioprina foi de 82,5 ± 6,51 mg/dia e a de cloroquina mantida em 250
mg/dia. Em relação às doses de prednisona, não houve diferença
significativa entre os grupos (Tabela 2).

Tabela 2 - Avaliação da remissão bioquímica e histológica nos grupos do
estudo com doses de prednisona nas remissões
Dados avaliados
Remissão bioquímica
Prednisona (mg/dia)

Grupo AZA + PD

Grupo CQ + PD

P

21/31 (67,74%)

14/26 (53,85%)

0,41

10,25 (IC95%: 9,38-11)

0,18

13,89 (IC95%:6,76-7,87)

Remissão histológica
(remissão completa)

10/31 (32.26%)

4/26 (15.38%)

0,22

Remissão histológica
nos pacientes com RB

10/21 (47,6%)

4/14 (28,57%)

0,34

10,67 (IC 95%: 9,6-11,7)

11,67 (IC95%:9,8-13,1)

0,25

1181,58 ± 461,48

1092,57 ±522,46

Prednisona (mg/dia)
Tempo médio para obter
remissão histológica
(dias)

AZA: azatioprina, CQ: difosfato de cloroquina, PD: prednisona, RB: remissão bioquímica

0,61
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A curva de tempo para a remissão completa foi definida pelo período
de tempo desde o início do tratamento até a ocorrência desse evento no
período máximo de três anos. Cada queda na curva do Gráfico 1
correspondeu a uma remissão histológica. Não houve diferença significante
entre os grupos.

AZA: azatioprina, CQ:difosfato de cloroquina, PD: prednisona

Gráfico 1 - Curva de remissão completa no período máximo de até três
anos em uso das drogas do protocolo
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No estudo, realizou-se a comparação da atividade inflamatória
periportal dos pacientes submetidos à biópsia hepática pré e pós-protocolo,
no intuito de avaliar regressão da inflamação após imunossupressão,
incluindo os pacientes que não obtiveram remissão histológica (Tabela 3).

Tabela 3 - Evolução da atividade inflamatória periportal nos pacientes
submetidos à biópsia hepática antes e após o tratamento
Grupo AZA + PD
(n=17)
Piora

Grupo CQ + PD
(n=7)

0

0

Inflamação mantida

2 (11,8%)

2 (28,6%)

Melhora da inflamação

15 (88,2%)

5 (71,4%)

AZA: azatioprina, CQ: difosfato de cloroquina, PD: prednisona

P

0,47
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Como no estudo havia pacientes virgens de tratamento e recidivantes,
foi realizada a análise da remissão bioquímica e histológica nos diferentes
grupos, de acordo com o gráfico 2.

Gráfico 2 - Avaliação da remissão bioquímica e histológica dos
participantes virgens de tratamento e dos recidivantes. Em
cada coluna, foi descrito e comparado o percentual das
respostas
entre
os
da
azatioprina
e
cloroquina,
respectivamente
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4.3 Desfechos Secundários

Durante o estudo, os participantes foram excluídos no grupo da
azatioprina devido a gestação (3), perda de seguimento (4), resposta parcial
(4) e efeitos adversos (2) (Figura 3). No grupo da cloroquina, houve casos de
gestação (2), perda de seguimento (1), resposta parcial (4), falha terapêutica
(4),efeito adverso (4) e deterioração clínica (3). Entre os casos de
deterioração, um deles ocorreu por infecção grave (Figura 3).

4.4 Avaliação da segurança e de efeitos adversos

Em geral, os regimes estudados foram bem tolerados. No estudo, as
reações adversas a medicamentos foram classificadas de acordo com a
gravidade, conforme a classificação CTCAE (Common Terminology Criteria
for Adverse Events) em: grau 1 (leve), grau 2 (moderado), grau 3 (grave),
grau 4 (ameaçador a vida) e grau 5 (fatal) (Anexo 5).
Os efeitos colaterais certamente relacionados à prednisona estão
relacionados e classificados na Tabela 4. Houve um caso de suspensão da
droga devido a psicose relacionada à corticoterapia. Casos de diabetes,
hipertensão, dislipidemia e obesidade foram observados durante o estudo
em ambos os grupos, com possibilidade da participação da prednisona no
desenvolvimento dos mesmos. Embora as doses de prednisona tenham sido
semelhantes entre os grupos, as comorbidades supracitadas foram menos
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diagnosticadas no grupo da cloroquina, com tendência à significância
estatística para diabetes e dislipidemia (Tabela 5).

Tabela 4 - Reações adversas às drogas de estudo, de acordo com a
classificação CTCAE
Azatioprina
(n=31)

Cloroquina
(n=26)

Prednisona
(n=57)

Oftalmológico

0

2 (7,7%)

0

Psicose

0

0

1 (1,7%)

Dermatológico

0

2 (7,7%)

0

Neuropatia

0

1 (3,8%)

0

Oftalmológico

0

2 (7,7%)

0

Cefaléia

0

0

1 (1,7%)

Diabetes de difícl controle

0

0

1 (1,7%)

Hipertensão de difícil controle

0

0

1 (1,7%)

1 (3,2%)

0

0

Dermatológico

1( 3,2%)

0

0

Oftalmológico

0

2 (7,7%)

0

Efeito adverso
Grau 3

Grau 2

Intolerância gástrica
Grau 1

CTCAE: Common Terminology Criteria for Adverse Events

Os efeitos adversos relacionados à azatioprina estão descritos na
Tabela 4. Não houve caso de citopenia grave. No entanto, o tratamento foi
descontinuado em um paciente devido à intolerância gástrica. Em relação a
cloroquina, houve suspensão da droga em quatro casos: dois por efeitos
dermatológicos e dois por deposição de drogas na mácula retiniana (Tabela
4). Nos quatro casos de suspensão, não havia relato de uso prévio da droga
e o tempo seguimento variou de 151 a 696 dias. Houve suspeita de
maculopatia em seis casos, mas o diagnóstico pelo exame do fundo do olho
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foi confirmado em dois pacientes, sem perda visual importante ou cegueira
em nenhum deles.

Tabela 5 - Comorbidades
dos
participantes
durante
possivelmente relacionadas ao uso de prednisona

o

estudo,

Comorbidades

AZA + PD

CQ + PD

P

Obesidade (%)

29,03

11,54

0,19

Dislipidemia (%)

38,71

15,38

0,07

Diabetes (%)

25,81

7,69

0,09

Hipertensão (%)

38,71

23,08

0,26

AZA: azatioprina, CQ:difosfato de cloroquina, PD: prednisona
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4.5 Seguimento dos participantes após saída do protocolo

Durante o período do estudo, houve seguimento dos participantes
excluídos do ensaio por falha terapêutica ou efeito adverso para avaliar
resposta com nova terapia instituída. Até o término do estudo em 2015, no
grupo da cloroquina observou-se resposta completa em três casos com uso
de azatioprina e prednisona e seis mantiveram ausência de remissão após
uso do tratamento padrão da HAI. Os dois

pacientes do grupo da

azatioprina suspensos por efeito adverso não alcançaram resposta completa
com o outro regime imunossupressor (Tabela 6).

Tabela 6 - Evolução dos pacientes que saíram do estudo por falha
terapêutica ou eventos adversos, com a nova terapia
administrada
Pacientes

Motivo da suspensão do
protocolo

Tratamento pós-protocolo
(mg/dia)

RH pósprotocolo

Grupo AZA + PD
1

Efeito adverso

MMS 720 +PD 10

Não

2

Efeito adverso

CsA 125+AZA 75

Não

Grupo PD + CQ
2

Efeito adverso

PD 12,5+AZA 75

Não

3

Efeito adverso

PD 10 +AZA 100

Não

4

Efeito adverso

PD 10 +AZA 75

Sim

5

Efeito adverso

PD 7,5+AZA 75

Sim

6

Falha terapêutica

PD 10+AZA 100

Não

7

Falha terapêutica

PD 12,5 +AZA 125

Não

8

Falha terapêutica

PD 15 +AZA 125

Não

9

Falha terapêutica

PD 7,5+AZA 75

Sim

AZA:azatioprina, CQ: difosfato de cloroquina, CsA: ciclosporina, MMS: micofenolato de sódio, PD:
prednisona, RH: remissão histológica.
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Os pacientes que não obtiveram resposta completa, submetidos ou não
a biópsia hepática foram acompanhados e houve casos de remissão
histológica no grupo que havia recebido cloroquina e prednisona (Figuras 4 e
5). Entre eles, quatro utilizaram a combinação de azatioprina, cloroquina e
prednisona. Desses pacientes, dois deles tinham apresentado resposta
prévia utilizando azatioprina e prednisona com doses mais elevadas e
recidivaram após a suspensão do tratamento, tendo sido incluídos no
presente estudo. Um desses pacientes havia obtido resposta completa com
azatioprina 125 mg/dia e prednisona 12,5 mg/dia e, após a combinação das
3 drogas, a resposta foi alcançada com doses menores de azatioprina (75
mg/dia) e de prednisona (10 mg/dia). O outro paciente havia atingido
resposta completa com azatioprina 125 mg/dia e prednisona 12,5 mg/dia, e
após o uso concomitante de cloroquina, as doses foram de 50 mg/dia e 12,5
mg/dia, respectivamente (Figura 4).
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AZA:azatioprina, PD: prednisona, RH: remissão histológica

Figura 4 - Análise pós-protocolo dos pacientes que não obtiveram
remissão histológica com prednisona e cloroquina no estudo

AZA:azatioprina, PD: prednisona, RH: remissão histológica

Figura 5 - Análise pós-protocolo dos pacientes que não obtiveram
remissão histológica com prednisona e azatioprina no estudo

5 DISCUSSÃO
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5 DISCUSSÃO

Esse estudo randomizado foi realizado no intuito de avaliar o benefício
da associação de cloroquina e prednisona no tratamento da HAI. Salienta-se
que a HAI é doença pouco comum, o que dificulta a alocação de grande
número de indivíduos para iniciar tratamento. Dessa forma a inclusão foi
realizada por período de tempo, ao longo de nove anos. Os grupos
estudados foram homogêneos em relação às características clinicolaboratoriais e compostos por pacientes cuja maioria era virgem de
tratamento. A maior prevalência de HAI tipo 1 está de acordo com a
literatura, porém houve maior frequência do anticorpo anti-SLA/LP, que é
mais específico para HAI e está relacionado a apresentações mais graves,
com pior prognóstico, com maior chance de recidiva

(14, 115, 116)

.

A remissão completa ao tratamento da HAI, que inclui as remissões
bioquímica e histológica, foi comparada entre os grupos sem diferença
estatística. Na literatura, a melhora bioquímica até seis meses de tratamento
padrão com azatioprina e prednisona ocorre em aproximadamente 90% dos
casos. A remissão completa é variável, com relatos de 20-40%, chegando a
70-80%

(1, 4, 13, 16)

. No presente estudo, os indivíduos submetidos à terapia

padrão obtiveram resultado divergente da literatura, e apenas 67,7%
alcançaram resposta bioquímica e 34,5% resposta histológica. A baixa
frequência das respostas citadas corrobora a revisão sistemática publicada
em 2010, com análise de estudos randomizados, em que a taxa de remissão
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(117)

, e o estudo prévio que

analisou uma coorte do HC-FMUSP, composta por 268 portadores de HAI
acompanhados durante 20 anos, com obtenção de 35% de remissão
histológica

(16)

. A discrepância entre as taxas de remissão relatadas na

literatura podem estar relacionadas à definição de remissão completa, que
seria a normalização da bioquímica hepática e inatividade inflamatória na
biópsia hepática

(118)

, pois diversos estudos consideraram resposta completa

a normalização de enzimas hepáticas e IgG por mais de dois anos, com isso
obtendo maiores taxas de resposta com diferentes tratamentos

(45, 53, 119)

.

Apesar da recomendação da AASLD e EASL de redução semanal de
corticosteroide na indução da remissão bioquímica, foi optado pelo
desmame mensal da droga conforme conduta do ambulatório de doenças
autoimunes e metabólicas do HC-FMUSP com respaldo da SBH, no intuito
aumentar a taxa de resposta

(12)

. Apesar da conduta relatada, a ocorrência

de remissão completa foi menor do que apresentada em publicações
europeias e americanas. Estudo publicado por Czaja et al (2002) comparou
coorte americana e brasileira de portadores de HAI tipo 1, e observou início
da doença mais precoce, maiores níveis séricos de aminotransferases e
gamablobulinas na apresentação inicial, maior ocorrência do anticorpo
antimúsculo liso e do HLA DR13 na população brasileira, o que pode
explicar os dados discrepantes em relação à resposta ao tratamento
imunossupressor

(15)

. Outros dados relevantes do presente estudo são a

presença de anti-SLA em cerca de 30% dos pacientes, apresentação da
doença com atividade periportal moderada a acentuada e fibrose avançada
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ao início do tratamento em mais de 70% dos pacientes, o que poderia
contribuir para a baixa taxa de remissão, corroborando estudo prévio de
Kirstein M et al. (120).
Ao se comparar a resposta entre os pacientes virgens de tratamento e
os recidivantes prévios, houve maior taxa de remissão bioquímica e
histológica no grupo de recidivantes, sem diferença estatística entre os
usuários de azatioprina ou cloroquina. Na literatura, é relatado que os
recidivantes tem maior chance de tornarem-se cirróticos

(121)

, porém a

chance de obter remissão da HAI não é diferente (117).
Estudos para avaliar terapias alternativas para portadores de HAI nas
últimas décadas evidenciaram melhora clínico-laboratorial com determinadas
drogas: budesonida, ácido ursodesoxicólico, micofenolato, inibidores de
calcineurina,

inibidores

de

m-TOR,

entre

outras.

Dessas,

apenas

budesonida, ácido ursodesoxicólico e micofenolato foram comparadas à
terapia padrão

(45, 53, 73)

. Entretanto, ao contrário do presente estudo, na

maioria dos trabalhos não houve randomização, relato da dose de
corticosteroide utilizada, bem como da taxa de remissão completa como
definida na literatura
doenças

(118)

. O uso de antimaláricos está bem estabelecido em

reumatológicas

autoimunes,

principalmente

como

drogas

adjuvantes. Nos portadores de lúpus eritematoso sistêmico, com esses
medicamentos há retardo de exacerbações de sintomas cutaneoarticulares e
evidências de melhora do perfil lipídico, de efeito protetor contra eventos
trombóticos e de aumento de sobrevida

(85, 89, 122)

. As diretrizes do Colégio

Americano de Reumatologia recomendam o uso rotineiro dos antimaláricos
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(123-125)

. Na artrite reumatoide, os antimaláricos são

drogas modificadoras de atividade da doença e são utilizados geralmente
em associação com metotrexato e sulfassalazina, possibilitando menor dose
das drogas e menos efeitos adversos associados

(126-128)

.

No presente estudo, avaliando a associação de cloroquina e
corticosteroide no tratamento da HAI, as taxas de remissão bioquímica e
histológica com essas drogas foram menores em comparação com o grupo
controle, porém sem significância estatística. Na avaliação da resposta
histológica apenas em pacientes submetidos à biópsia hepática, a taxa foi
semelhante entre os grupos. Apesar da ausência de remissão histológica em
pacientes submetidos aos tratamentos propostos, a análise da evolução da
atividade inflamatória pela biópsia demonstrou que nenhum paciente
apresentou piora da inflamação e a maioria deles obteve melhora após 18
meses de remissão bioquímica, em ambos os grupos de estudo. Tais
achados demonstram que a associação de antimalárico e corticosteroide
pode ter um papel no tratamento da HAI.
Os resultados obtidos pela cloroquina poderiam ter o viés de dose mais
elevada de corticosteroides. Todavia, a dose de prednisona utilizada, tanto
para obtenção de resposta bioquímica quanto para a histológica, foi
semelhante entre os grupos, porém mais elevada do que a preconizada na
literatura. As diretrizes da AASLD e EASL sugerem a dose de manutenção
da prednisona na terapia combinada de até 10 mg/dia

(1, 4)

. No presente

estudo, doses mais elevadas foram necessárias para alcançar e manter a
remissão bioquímica, porém sem diferença estatística entre os grupos.
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A avaliação da adesão ao tratamento e de efeitos adversos foi
realizada em todas as consultas. No grupo da cloroquina, os pacientes que
saíram do protocolo por deterioração clínica foram retirados no início do
tratamento, quando a dose de prednisona ainda não havia sido reduzida
para menos de 20 mg/dia, e a deterioração não foi associada ao uso de
cloroquina. A perda de seguimento por gestação ocorreu em ambos os
grupos, apesar de nenhuma das drogas serem contraindicadas nesse
período. Optou-se pela retirada do protocolo para uso de monoterapia com
prednisona, como realizado para as pacientes em uso de azatioprina, sendo
essa a conduta adotada para todas as gestantes do ambulatório de doenças
autoimunes e metabólicas do HC-FMUSP e recomendada pela Sociedade
Brasileira de Hepatologia (SBH) (12, 108).
Os participantes que não obtiveram remissão completa durante o
estudo receberam outras terapias e foram acompanhados para avaliação da
resposta. No grupo da cloroquina, oito desses pacientes apresentaram
posterior remissão histológica, entre eles quatro com associação de
prednisona, azatioprina e cloroquina. Na análise desses casos observou-se
que eles não desenvolveram efeitos adversos e que as doses das drogas
variaram entre 7,5-12,5 mg/dia de prednisona e entre 75-125 mg/dia de
azatioprina, mantendo-se dose fixa de 250 mg/dia de cloroquina. Ademais,
dois deles tinham apresentado resposta prévia utilizando azatioprina e
prednisona e após a combinação das 3 drogas, a resposta foi alcançada
com doses menores de azatioprina e prednisona. Tal achado evidenciou a
possibilidade do uso de antimaláricos em terapia combinada, como nas
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doenças reumatológicas autoimunes, o que pode minimizar as doses e os
efeitos colaterais de corticosteroides e de azatioprina no tratamento da HAI.
Outra possibilidade interessante seria o uso de antimaláricos como opção
anterior à administração de outro imunossupressor naqueles pacientes que
não atingiram remissão bioquímica ou histológica. Entretanto, estudo com
número maior de pacientes refratários ao tratamento padrão da HAI, com e
sem adição de cloroquina seria necessário para confirmar essa hipótese.
Nesse estudo, observou-se elevada prevalência de comorbidades
como obesidade, dislipidemia, diabetes e hipertensão em ambos os grupos.
Embora a dose média de prednisona fosse semelhante entre os grupos,
houve menor frequência de diabetes e de dislipidemia no grupo da
cloroquina, com tendência à significância estatística. Estudos randomizados
demonstraram efeitos metabólicos favoráveis dos antimaláricos, destacandose melhora do perfil lipídico e glicídico

(129, 130)

. Os mecanismos de ação no

metabolismo dos lípides e carboidratos ainda não estão bem definidos,
podendo incluir alterações no metabolismo da insulina e de sinalização
intracelular, redução da síntese hepática de colesterol e supra-regulação dos
receptores

de

lipoproteína

de

baixa

densidade

(LDL).

O

efeito

antidiabetogênico da cloroquina foi descrito inicialmente na década de 80,
quando foi observada redução abrupta dos níveis glicêmicos após
introdução da droga em alguns pacientes

(131)

. Desde então, autores têm

reportado efeito semelhante, com relato de menor incidência de diabetes
com uso de hidroxicloroquina

(132, 133)

. Em estudo retrospectivo com 1.127

portadores de artrite reumatóide, o uso de hidroxicloroquina foi associado a
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(134)

. A menor frequência de

síndrome metabólica em pacientes lúpicos usuários de hidroxicloroquina foi
relatada, com melhora da dislipidemia já nos meses iniciais de uso

(135, 136)

.A

taxa de redução de colesterol total, de triglicerídeos, com aumento de
lipoproteína de alta densidade (HDL), foi maior nos indivíduos com
corticoterapia associada

(137-142)

. Os resultados do presente estudo

corroboram as informações da literatura, com tendência a menor prevalência
de diabetes e de dislipidemia nos usuário de cloroquina, o que constituiria
um benefício do antimalárico no tratamento da HAI, pois sabidamente esses
pacientes submeter-se-ão ao uso crônico de corticosteroides com o risco de
desenvolverem seus efeitos colaterais.
Houve efeitos adversos com o uso da cloroquina, destacando-se
manifestações

oftalmológicas

e

dermatológicas.

Dois

pacientes

apresentaram efeitos na pigmentação cutânea, que ocasionaram suspensão
da droga e quatro tiveram suspeita de acúmulo inicial da droga na mácula
retiniana, com confirmação e suspensão em dois deles. O exame
diagnóstico foi o de fundo de olho, não tendo sido realizado exames de
maior acurácia como a eletrorretinografia multifocal, autofluorescência ou a
tomografia de coerência óptica de domínio espectral, por não serem
disponibilizados em tempo hábil pelo HC-FMUSP

(104)

. As publicações

envolvendo portadores de lúpus e artrite reumatoide usuários dos
antimaláricos sugerem risco de depósito da droga na mácula retiniana de 1%
após cinco anos, mais comum com uso de cloroquina, sendo recomendada
a avaliação oftalmológica anual após cinco anos de uso

(104)

. Apesar da
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baixa frequência relatada, os pacientes deste estudo tiveram suspeita de
depósito da droga na mácula retiniana em menor período de tempo,
variando entre 151 a 696 dias. Por outro lado, nove pacientes do estudo
realizaram

cloroquina

previamente

por

período

prolongado

e

não

apresentaram efeito adverso relacionado ao antimalárico.
Fatores relacionados à toxicidade dos antimaláricos têm sido
pesquisados e autores relatam associação da mesma ao gene ABCA4

(143,

144)

. Atualmente, sabe-se que o uso da hidroxicloroquina propicia menos

efeitos adversos em relação à cloroquina e a dose da droga é proporcional à
ocorrência dos mesmos. Nos casos em que a dose de cloroquina e
hidroxicloroquina excedem 2,5 mg/kg/dia e 5 mg/kg/dia respectivamente o
risco de efeitos adversos é aparentemente maior

(103, 145, 146)

. No período

inicial do presente estudo, a farmácia do HC-FMUSP fornecia apenas
cloroquina em comprimidos de 250 mg e por esse motivo ela foi o
antimalárico de escolha, sendo a posologia a mesma independentemente do
peso. No grupo da cloroquina, houve limitação da avaliação de alguns
pacientes por período maior de tempo pelo surgimento de intolerância à
droga ou efeitos adversos. Dessa forma, se a hidroxicloroquina pudesse ter
sido uma opção de antimalárico nesse estudo ou se a dose de cloroquina
fosse ajustada pelo peso como preconizado pela literatura com dose diária
máxima de 2,3 mg/kg

(104)

, possivelmente seriam diagnosticados menos

efeitos adversos e maior número de pacientes usariam a medicação por
tempo prolongado. Outra possível razão para a maior frequência de efeitos
colaterais na população desse estudo pode ter sido o fato dos portadores de
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HAI terem fibrose hepática importante, em particular no grupo da cloroquina
em que 67% dos pacientes eram cirróticos. Por outro lado, há estudos com
uso de cloroquina em portadores de hepatopatia crônica em que não houve
efeitos adversos significativos (38, 147, 148).
Estudos têm sido realizados no intuito de minimizar os efeitos adversos
dos antimaláricos, pois são drogas baratas, com boa relação custo x
efetividade, usada amplamente em doenças reumatológicas autoimunes há
cerca de seis décadas. Há relato na literatura de que a proteína de
transferência do α-tocoferol (α-TTP) desempenha papel na proteção da
toxicidade de cloroquina, impedindo o acúmulo da droga em organelas
ácidas, como o lisossomo, in vitro e in vivo. A proteína é expressa
principalmente nos hepatócitos e regula os níveis de tocoferol no plasma. O
tratamento com cloroquina provoca translocação da α-TTP para a superfície
dos lisossomos e o acúmulo lisossomal de cloroquina foi suprimido em ratos
com maior expressão de α-TTP, o que pode explicar o efeito protetor contra
a toxicidade da droga

(149)

. A dosagem do nível sérico de antimálaricos tem

sido reportada para avaliação de dose-efeito, porém não há evidência de
associação entre o nível sérico e ocorrência de toxicidade, não sendo a
mensuração realizada rotineiramente

(105, 146)

. Atualmente, apenas o uso de

doses ajustadas pelo peso e o rastreio oftalmológico são recomendados na
prevenção da toxicidade associada aos antimaláricos

(83, 94, 104)

.

O presente estudo apresentou limitações. O uso de cloroquina com
posologia fixa independentemente do peso pode ter sido o motivo dos
efeitos adversos e consequente retirada de pacientes do protocolo. Ademais,
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o número de pacientes envolvidos no estudo foi menor do que calculado
estatisticamente para concluir a não-inferioridade de cloroquina no
tratamento da HAI. Pelo fato da HAI ser uma doença incomum, seria
essencial maior tempo de estudo para alocar o número calculado de
participantes.
Em contrapartida, esse foi o primeiro estudo randomizado avaliando a
possibilidade do uso de antimalárico como adjuvante na indução e
manutenção da remissão no tratamento da HAI, em comparação ao
tratamento padrão. Houve remissão bioquímica e histológica semelhante
entre os grupos, sem diferença estatística da dose de corticosteroide, e
quatro pacientes obtiveram remissão histológica posterior com cloroquina,
azatioprina e prednisona.

6 CONCLUSÃO
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6 CONCLUSÃO

1

A taxa de remissão bioquímica e histológica com o uso
combinado de cloroquina e prednisona foi semelhante à da
terapia padrão de prednisona e azatioprina.

2

A dose de prednisona para obtenção das remissões bioquímicas
e histológicas foi semelhante entre os grupos.

3

No seguimento dos pacientes que não obtiveram remissão
completa durante o estudo, houve três casos de remissão
posterior no grupo da azatioprina e oito casos no grupo da
cloroquina. Destes, quatro pacientes alcançaram remissão com
terapia tripla: cloroquina, azatioprina e prednisona.

4

Houve mais efeitos adversos no grupo da cloroquina. Contudo,
constatou-se menor ocorrência de comorbidades associadas à
corticoterapia neste grupo em relação à terapia padrão, com
tendência à significância estatística nos casos de diabetes e
dislipidemia.

7 ANEXOS
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Anexo 1 - Critérios Diagnósticos Modificados da HAI pelo Grupo
Internacional de Hepatite autoimune. Adaptado de Alvarez et al.(3)
Parâmetros

Pontuação

Sexo Feminino

+2

FA/AST ou ALT (X acima do VN)
< 1,5
1,5-3,0
>3,0

+2
0
-2

Gamaglobulina/IgG (número de vezes acima do VN)
>2,0x
1,5-2,0x
1,0-1,5x
<1,0x

+3
+2
+1
0

Autoanticorpos (FAN/AML/LKM1)
>1:80
1:80
1:40
< 1:40

+3
+2
+1
0

Outros marcadores (Anti-SLA/LP, anti-actina, anti-LC1, p-ANCA)

+2

Antimitocôdria+

-4

Marcadores virais
Anti-VHA IgM, AgHBs, anti-HBc IgM +

-3

Anti-VHC+ e RNA do VHC +

-3

Anti-VHA IgM, AgHBs, anti-HBc IgM ou anti-VHC negativos

+3

Uso recente de drogas hepatotóxicas positiva/negativa

-4/+1

Consumo alcoólico
< 25g/dia
>60g/dia

+2
-2

Outra doença autoimune no paciente ou em familiar de primeiro grau

+2

Histologia:
Hepatite de Interface
Rosetas
Plasmócitos
Nenhuma das alterações acima
Alterações biliares (de CBP e CEP)
Alteração sugestiva de outra etiologia

+3
+1
+1
-5
-3
-3

HLA DR3 ou DR4
DR7 ou DR13 (varaições regionais)
Resposta Terapêutica
Completa
Recidiva durante ou após suspensão do tratamento após resposta completa
Inicial
Interpretação: Antes do tratamento: > 15: diagnóstico definitivo, ≤ 15 - 10: provável,
Após tratamento: > 17: diagnóstico definitivo, ≤ 17 - 12: provável

+1

+2
+3
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Anexo 2 - Estadiamento das hepatites crônicas de acordo com os
critérios de da Sociedade Brasileira de Patologia. Adaptado de Gayotto (109).
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Anexo 3 - Aprovação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de
Pesquisa (CAPPesq)
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Anexo 4 - Participantes com remissão histológica prévia ao estudo que
recidivaram após suspensão da imunossupressão
Imunossupressão prévia com respectiva dose (mg/dia)
PCT

Randomização atual para
uso de AZA e PD

PCT

Randomização atual para
uso de CQ e PD

1

AZA 125 + PD 12,5

13

AZA 100 + PD 10

2

AZA 75 + PD 15

14

AZA 150 + PD 12,5

3

AZA 100 + PD10

15

AZA 62,5 + PD 5

4

AZA 100 + PD 10

16

AZA 75 + PD 7,5

5

AZA 100 + PD 10

17

AZA 75 + PD 7,5

6

AZA 125 + PD 10

18

AZA 75 + PD 15

7

AZA 75 + PD 5

19

AZA 75 + PD 10

8

AZA 75 + PD 10

20

AZA 75 + PD 10

9

AZA 100 + PD 12,5

21

AZA 125 + PD 12,5

10

AZA 150 + PD 5

22

AZA 75 + PD 10

11

AZA 125 + PD 10

23

AZA 125 + PD 12,5

12

AZA 75 + PD 10

24

AZA 75 + PD 10

AZA: azatioprina, CQ: difosfato de cloroquina, PCT: paciente, PD: prednisona

Anexos

70

Anexo 5 - Classificação da reação adversa a medicamento, de acordo
com o Common Terminology Criteria for Adverse events (CTCAE).
Identificação

Classificação

Descrição

1

Leve

Assintomática ou sintomas leves, somente
observação clínica, não requer intervenção

2

Moderada

Intervenção mínima

3

Grave

Clinicamente
significativo,
mas
não
ameaçador a vida. Provoca hospitalização ou
prolongamento da internação já existente,
incapacitante e limitante.

4

Ameaçador a vida

Intervenção urgente

5

Fatal

Morte
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