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Definição e aspectos clínicos: hepatite auto-imune

Débora Raquel Benedita Terrabuio
Mestre em Gastroenterologia Clínica pela Universidade de São Paulo; Médica Assistente do Serviço de Gastroenterologia 
Clínica da Faculdade de Medicina da USP; Médica Assistente do Departamento de Gastroenterologia Clínica do Hospital
do Servidor Público Estadual de São Paulo.

Introdução
A hepatite autoimune (HAI) é doença necroinflamatória crônica do 
fígado, cujos agentes desencadeantes ainda não estão estabelecidos. A 
fisiopatogenia da doença é pouco conhecida; provavelmente, decorren-
te da interação entre predisposição genética e agente desencadeador 
externo (infecciosos, drogas ou toxinas). O background genético afeta 
a ocorrência, o quadro clínico e a resposta terapêutica.
Apresenta ocorrência universal e sua prevalência mundial permane-
ce desconhecida. No Brasil, apesar dos poucos estudos realizados, 
é responsável por 5-19% das doenças hepáticas dos principais cen-
tros, 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)1. 

Há nítido predomínio no sexo feminino, na casuística de 268 pacientes 
do HCFM-USP a proporção foi de 5,7:1, com acometimento de todas 
as faixas etárias, sendo a idade média do diagnóstico de 29,1 anos2.
A apresentação típica da doença, em 50% dos casos, é de paciente 
com início insidioso (semanas a meses) de letargia e astenia, com 
alterações laboratoriais e achados de exame físico sugestivos de hepa-
topatia crônica ou mesmo cirrose estabelecida. Metade desses pacien-
tes refere episódio prévio de icterícia ou estão ictéricos. Em 30-40%, 
principalmente em pacientes mais jovens, a doença se apresenta de 
forma aguda, mimetizando hepatite viral ou tóxico-medicamentosa. For-
mas assintomáticas são pouco frequentes (15-20%), com aumento de 
aminotransferases detectado em exames de rotina ou durante acom-
panhamento de doenças extra-hepáticas. A forma de apresentação ful-
minante é pouco frequente, mais comum nos pacientes com HAI-22-4.
Doenças autoimunes extra-hepáticas concomitantes são comuns e 
sua frequência varia de acordo com a casuística. No HC-FMUSP, 
28% de 268 pacientes apresentaram-nas, mais comumente doen-
ças tireoidianas e artrite reumatoide2. Essa porcentagem é menor 
que a relatada em literatura (40-50%), refletindo a menor idade na 
apresentação da doença e diferenças na predisposição genética4,5.

Achados laboratoriais e histológicos
Caracteriza-se por aumento das aminotransferases cujos níveis po-
dem atingir valores acima de 50 vezes o limite superior da normali-
dade. Nos casos de doença hepática mais avançada ou com menor 
atividade necroinflamatória à biópsia, pode ser encontrada elevação 
menor ou igual a cinco vezes o normal. Os valores da fosfatase alca-
lina, por outro lado, são normais ou discretamente elevados. A hiper-
gamaglobulinemia é policlonal, com aumento dos níveis de imunoglo-
bulina G, que são mais altos na HAI tipo 1 (HAI-1) quando comparada 
à HAI tipo 2 (HAI-2) e à HAI sem marcador. Podemos notar graus 
variáveis de disfunção hepática, caracterizada por hiperbilirrubinemia, 
alargamento do tempo de protrombina e hipoalbuminemia (tabela 1).
Os autoanticorpos rotineiramente pesquisados na prática clínica são 

tabela 1. exames laboratoriais ao diagnóstico da Hai em 268 pacientes no 
HC-FMUSp. 

EXaME laboratorial Média ± dp

aST (X lSN*) 22 ± 18,1

alT (X lSN) 18,2 ± 17,4

FalC** (X lSN) 1,97 ± 1,17

Gama GT (X lSN) 4,95 ± 4,42

rNi 1,78 ± 1,01

albumina (g/dl) 3,14 ± 0,7

Bilirrubinas (mg/dl) 8,28 ± 8,85

Gamaglobulina (g/dl) 2,16 ± 0,9 

igG 3.477,8 ± 2.061,3
* limite superior da normalidade.
** fosfatase alcalina.

antinúcleo (ANA), antimúsculo liso (SMA), antimicrossoma de fígado 
e rim tipo 1 (ALKM-1), anticitosol hepático (anti-LC1) e antimitocôn-
dria (AMA). Os pacientes com HAI apresentam títulos significativos 
de autoanticorpos, maiores ou iguais a 1/40 nos testes com imuno-
fluorescência indireta em cortes de tecidos de roedores. Todavia, os 
títulos de autoanticorpos não refletem a extensão da resposta imune 
e a gravidade da doença e podem estar ausentes em até 10% dos 
casos e negativar com o tratamento6. 
O perfil de positividade 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 SMA e/ou ANA. Na HAI-2, observa-se positividade 
para ALKM-1 associada ou não à presença do anti-LC17. Um terceiro 
tipo de HAI, definido pela presença do anticorpo antiantígeno hepático 
solúvel/antifígado pâncreas (anti-SLA/LP), tem sido sugerido, mas 
não foi aceito pelo Grupo Internacional de Hepatite Autoimune 
(IGAIH), já que o anticorpo pode ser encontrado em 10-30% dos 
casos, mais comumente na HAI-1 e, dependendo da técnica de sua 
pesquisa, na HAI-2. Contudo, é detectado em 20-30% dos casos 
sem marcadores6,7. ANA é o anticorpo mais inespecífico da HAI e 
os padrões na IFI mais comumente encontrados são o homogêneo 
e o pontilhado, encontrado como marcador isolado em 20% dos 
pacientes ou em associação com o SMA em até 50%6,7. O SMA é 
o principal marcador da HAI, presente em 70% dos pacientes em 
associação com o ANA ou de forma isolada (em cerca de 30%). 
Rotineiramente, é pesquisado por IFI em cortes de estômago e rim 
de roedores e classificado em padrões de acordo com as estruturas 
fluorescentes: vascular (SMA-V), quando há fluorescência apenas em 
vasos; glomerular (SMA-G) em vasos e glomérulos e tubular (SMA-T) 
em vasos, glomérulos e fibrilas de células tubulares. A reatividade 
em musculatura do estômago é observada independentemente do 
padrão obtido em cortes de rim. Os padrões SMA-T e SMA-G em altos 
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títulos (> 1/80) estão associados ao diagnóstico de HAI e apresentam 
especificidade para a actina filamentosa, que é o principal componente 
dos microfilamentos. A pesquisa do anticorpo antimicrofilamentos 
(AMF), também denominado anticorpo antiactina, é realizada em 
cultura de fibroblastos, apresentando menor sensibilidade e maior 
especificidade que a pesquisa do SMA6,7.O ALKM-1 é o marcador 
mais importante da HAI-2, presente em cerca de 90% dos casos. É 
marcador de cerca de 10% dos casos de HAI. O anti-LC1 é o segundo 
marcador da HAI-2 em aproximadamente 30-40% em associação 
ou raramente como marcador isolado (10% dos casos de HAI-2), 
sendo raro em pacientes acima dos 40 anos6,7. Pacientes com HAI-
2 são mais jovens ao diagnóstico, apresentam maiores níveis de 
aminotransferases e bilirrubinas, menores níveis de gamaglobulinas 
quando comparados àqueles com HAI-1. O quadro clínico é mais 
grave, com maior frequência de hepatite fulminante e progressão 
mais rápida para cirrose hepática. Contudo, não há diferenças na 
indicação do tratamento, na medicação utilizada ou na resposta ao 
tratamento3,4,6,7.
O AMA é o marcador clássico da cirrose biliar primária (CBP). De 
acordo com os critérios do IGAIH, a sua positividade acarreta perda 
de quatro pontos no escore, para melhor diferenciação entre aquela 
doença e a HAI8. Entretanto, a positividade do AMA pode ocorrer em 
pacientes com quadro clínico, bioquímico e histológico de hepatite e 
com resposta terapêutica idêntica às formas clássicas de HAI; ca-
racterizando, para alguns, forma variante da HAI3,4,6,7.No HC-FMUSP, 
78,4% dos casos foram classificados como HAI-1, 7,1% como HAI-2, 
8,9% não apresentaram marcadores e 5,6% apresentavam o AMA 
como marcador da doença2. 
Em relação aos achados histológicos, embora não sejam patogno-
mônicos, alguns aspectos são característicos da HAI; entre eles, a 
hepatite de interface com presença de infiltrado linfoplasmocitário 
– com predomínio de plasmócitos – que agride a placa limitante e 
invade o parênquima hepático, bem como a presença de rosetas 
hepatocitárias. Casos mais graves, com falência hepática, apresen-
tam maior grau de hepatite de interface, desarranjo lobular, necrose 
hepatocitária, necrose submaciça e menos fibrose que os casos de 
evolução arrastada. O achado de fibrose é quase universal7,8.
A cirrose hepática está presente em frequência variável na apresentação 
da doença; em geral, mais de 30% dos pacientes têm cirrose na biópsia 
inicial e em crianças esse número pode atingir 50%9,10. Nos estudos in-
ternacionais, a frequência de cirrose hepática na biópsia inicial variou de 
acordo com a população estudada, por influências genéticas na forma 
de apresentação e evolução da doença e certamente pela forma em 
que foi determinada. Os pacientes japoneses apresentam as menores 
taxas de CH, ao redor de oito a 10%, provavelmente por diferenças na 
predisposição genética da doença (HLA DR4)9,10. 
No HC-FMUSP, o estudo histológico inicial estava disponível em 
80,6% dos pacientes; a cirrose hepática foi diagnosticada em 45,1% 
dos casos, mais frequentemente naqueles com idade de início da 
doença mais precoce. A frequência de cirrose hepática por biópsia foi 
subestimada, pois alguns pacientes sem cirrose hepática na biópsia 
inicial ou sem biópsia apresentavam sinais indiretos de hipertensão 
portal (exame físico, EDA ou ultrassonografia), aumentando a 
porcentagem de cirrose hepática ao diagnóstico para 62,3% da 
casuística2. Estudos prévios já demonstraram maior agressividade 
da doença relacionada à positividade do HLA DR13 nos pacientes 
com HAI-1, tanto nos pacientes brasileiros quanto argentinos, quando 
comparados a populações com HLA DR13 negativo, o que pode ter 
contribuído para o achado de maior porcentagem de cirrose hepática 
em nossa casuística5,11-13.

Suscetibilidade genética
A suscetibilidade genética para HAI-1 está associada aos HLAs DR3 
e DR4 em pacientes caucasianos e orientais9,10. Na América do Sul 
(Brasil, Argentina e Venezuela), entretanto, a suscetibilidade está re-

lacionada primariamente ao HLA DR13, com importância do HLA 
DR4 apenas em argentinos12,13. No Brasil, em particular, essa sus-
cetibilidade está relacionada apenas aos pacientes com reatividade 
para o anticorpo antimicrofilamentos, não sendo observada relação 
com o ANA12. 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 HLA DR7 e ao DR3 nos pacientes com 
DR7 negativos12.

dIAgnóStIco
A HAI não apresenta características patognomônicas e não tem mar-
cadores com sensibilidade e especificidade suficientes para definir o 
seu diagnóstico isoladamente. Apesar da positividade dos autoanti-
corpos 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. 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 IGAIH 
estabeleceu um sistema de escore diagnóstico que permitiu ca-
racterizar a HAI como provável ou definitiva (tabela 2)8. O paciente 
apresenta diagnóstico definitivo quando pontua mais do que 15 no 
período pré-tratamento e mais do que 17 após avaliação da respos-
ta ao tratamento. É importante mencionar que o uso de algumas 
drogas pode provocar lesão hepática mimetizando HAI e, nesses 
casos, o paciente recebe pontuação negativa no escore. Algumas 
dessas drogas são alfametildopa, nitrofurantoína, propiltiouracil e 
atorvastatina. Esse escore apresenta sensibilidade de 97-100% e 
especificidade de 60%, porém é falho para diagnosticar as formas 
híbridas (HAI + CEP e HAI + CBP).
Em 2008, Hennes et al. sugeriram novo sistema de escore simplifi-
cado, utilizando somente quatro variáveis independentes: histologia, 
autoanticorpos, níveis de IgG e exclusão de hepatite viral (tabela 3), 
sendo o diagnóstico provável quando a soma for 6 e definitivo ≥ 7, 
com 81% de sensibilidade e 99% de especificidade. Entretanto, esse 
escore ainda não foi validado em estudos prospectivos14.

trAtAMEnto
A HAI não tratada apresenta mau prognóstico, com taxas de sobre-
vida em cinco e 10 anos de 50% e 10%, respectivamente15. Até 
40% dos pacientes com doença grave não tratada evoluem para 
óbito dentro de seis meses do diagnóstico e há evolução para cirrose 
hepática em ao menos 40% dos sobreviventes7. A sobrevida dos 
pacientes responsivos ao tratamento é semelhante à da população 
normal e excede 80% em 20 anos7,15,16.
De acordo com as recomendações da Sociedade Americana para 
o Estudo das Doenças Hepáticas (AASLD), 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 aminotransfe-
rases associados ao nível de gamaglobulinas maior que duas vezes o 
valor normal ou achados histológicos de necrose em ponte ou necro-
se multiacinar7. A tendência atual é tratar a maioria dos pacientes, 
pesando-se os riscos e os benefícios advindos da imunossupressão 
em longo prazo. O tratamento deve ser questionado nos casos de cir-
rose hepática descompensada sem atividade inflamatória importante 
e em pacientes em lista de transplante, pelo risco de mortalidade por 
causa infecciosa associada à imunossupressão7,15-17.
O tratamento convencional consiste de prednisona (PD) em mono-
terapia, na dose de 60mg/d, ou na dose de 30mg/d associada à 
azatioprina (AZA) 1-2mg/kg/d, ambos com taxas semelhantes de 
resposta. A opção por esses tratamentos é baseada em estudos 
controlados realizados há três décadas, que indicaram o efeito be-
néfico do corticoide no tratamento da HAI, aumentando a sobrevida, 
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melhorando a sintomatologia e reduzindo ou normalizando as altera-
ções laboratoriais e histologia hepática7,15-17.
O tratamento combinado associa-se à menor ocorrência de efeitos 
colaterais, 10%, quando comparado com a prednisona em monote-
rapia, 44%, particularmente em pacientes cirróticos (25% x 8%)7. De 
forma semelhante, pacientes idosos e mulheres na menopausa apre-
sentam maior risco de ocorrência de complicações relacionadas ao 
uso do corticoide. O corticosteroide, isoladamente, é a melhor escolha 
nos casos de alterações hematológicas (citopenias), antecedente de 
doença maligna e em mulheres no início da gestação7,15-17. A despeito 
do tratamento, 9% dos pacientes apresentam deterioração clínica, 
13% resposta parcial e 13% intolerância ao tratamento habitual. Os 
efeitos colaterais do corticoide são mais evidentes após 18 meses de 
tratamento contínuo, com doses maiores ou iguais a 10mg/dia; os 
da azatioprina parecem ser dose-dependentes, ocorrendo em menos 
de 10% dos pacientes que recebem 50mg diariamente. Citopenias 
graves por hipersensibilidade são complicações no início do trata-
mento e devem ser criteriosamente pesquisadas7,15-17. A rotina do 
ambulatório no HC-FMUSP é iniciar o tratamento com AZA 50mg e 
PD 30mg/d. A PD é reduzida e a AZA é aumentada mensalmente, de 
acordo com a resposta ao tratamento, até se atingir a normalização 
bioquímica, dose com a qual o paciente permanece por pelo menos 
18 meses, até a realização da biópsia hepática de controle para 
avaliar a remissão histológica (figura 1). Nas citopenias graves, tra-
tamento durante a gestação, presença de ascite ou antecedente pes-
soal de neoplasia, optamos pela monoterapia com prednisona. Nos 
pacientes com ascite, associamos norfloxacin na dose de 400mg/d 
para profilaxia primária de peritonite bacteriana espontânea.
Em literatura, a taxa de resposta completa (normalização bioquímica 
e remissão histológica) é de cerca de 80% após três anos de trata-
mento, com 50-86% de recidiva após sua suspensão7,15,16. O tempo 
de tratamento até a realização da biópsia hepática de controle, os cri-
térios de remissão histológica e de recidiva ainda são pouco definidos.
Em relação ao tempo de tratamento, sabe-se que deve ser es-
tendido pelo menos seis meses após a normalização bioquímica7.

tabela 2. Sistema de escore revisado para o diagnóstico de Hai de acordo com 
o Grupo internacional de Hai, 1999.

parâmetros Escore
Sexo feminino +2

Fosfatase alcalina: ast/alt (número de x acima do normal)

< 1,5 +2

1,5-3,0  0

> 3,0 -2

globulinas, gamaglobulinas ou igg (número de x acima o normal)

>2,0 +3

1,5-2,0 +2

1,0-1,5 +1

<1,0 0

autoanticorpos (títulos pela iFi, em cortes de ratos)
adultos: aan, aaMl, aaMFr-1
> 1/80 +3

1/80 +2

1/40 +1

< 1/40 0

antimitocôndria -4

Marcadores virais

anti-VHa igM, agHBs ou anti-HBc igM positivo -3

anti-VHC e rNa do VHC positivo -3

anti-VHa igM, agHBs, anti-HBc igM ou anti-VHC negativos +3

História de 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 +3

rosetas +1

infiltrado inflamatório acentuado e predominantemente de 
plasmócitos +1

Nenhuma das alterações acima -5

alterações biliares sugestivas de CBp e Cep -3

outra alteração sugestiva de outra etiologia -3

autoanticorpos auxiliares em pacientes com aan, aaMl ou aaMFr-1 
negativos

antiantígeno hepático solúvel, anticitosol hepático tipo 1, 
antifígado e pâncreas, antiproteína específica hepática, 
antirreceptor de asialoglicoproteína, antiantígeno de 
membrana plasmática de hepatócito humano ou antifração 
glicoesfingolipídea da membrana plasmática de hepatócito: 
positivo/negativo

+2/0

Hla Dr3 ou Dr4 em caso de negatividade para os 
autoanticorpos (pode ser adaptado a variações geográficas)

+1

resposta terapêutica
Completa/recidiva durante ou depois da retirada do tratamento 
após resposta completa inicial +2/+3

Diagnóstico definitivo

antes do tratamento > 15

após o  tratamento > 17

diagnóstico provável

antes do tratamento 10-15

após o  tratamento 12-17

tabela 3. Critérios simplificados para o diagnóstico de HAI, 2008.

variável resultado pontuação
aNa ou SMa ≥ 1/40 1
aNa ou SMa

lKM
Sla

≥ 1/80
2≥ 1/40

positivo

igG
> limite superior da normalidade 1

> 1,1x limite superior da 
normalidade 2

Histologia hepática* Compatível com Hai # 1
Típica de Hai& 2

Hepatite viral ausente 2
Interpretação – Diagnóstico provável = 6 / Diagnóstico definitivo ≥ 7

* Condição necessária – evidência de hepatite.
# Achados histológicos de hepatite crÿnica com infiltrado linfocitário sem todos os achados con-
siderados típicos.
& Achados histológicos simultâneos de hepatite de interface, infiltrado portal linfocitário/linfoplas-
mocitário com extensão para o lóbulo, emperipolese e rosetas.

Figura 1. protocolo de tratamento inicial da Hai no HCFM-USp.
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Alguns estudos sugerem que a chance de remissão sustentada após 
suspensão do tratamento seja maior em pacientes que receberam 
imunossupressão por quatro anos quando comparados aos que re-
ceberam por dois anos ou menos (67% x 17% x 10%) e alguns 
autores recomendam tratamento por toda vida para os adultos e 
crianças com cirrose hepática ao diagnóstico, particularmente aque-
las com HAI-27,15,16. No HC-FMUSP, o critério de remissão histológica 
é a presença de atividade periportal 0 ou 1 na biópsia hepática, de 
acordo com o Consenso Nacional Sobre a Classificação das Hepa-
tites Crônicas da Sociedade Brasileira de Anatomia Patológica18. 
Há estudos mostrando que a normalização das enzimas hepáticas, 
gamaglobulinas e dos níveis de IgG resultam em menor taxa de reci-
diva que na ausência de normalização16,19-21.
Em relação à recidiva, os critérios da AASLD consideram aumento de 
enzimas hepáticas acima de três vezes o valor superior da normalida-
de e os critérios do IGAIH aumento acima de duas vezes7,8. Estudos 
mais recentes sugerem que o desfecho desejado no tratamento deva 
ser a normalização das enzimas hepáticas. Cinquenta a 60% dos 
pacientes com ALT maior do que duas vezes o limite superior da 
normalidade, ainda apresentam hepatite crônica ativa ao exame his-
tológico contra 5-20% naqueles com aminotransferases normais21. 
Pacientes que mantiveram aminotransferases abaixo de duas vezes 
o limite normal em mais de 50% dos controles laboratoriais durante 
o tratamento apresentaram 90% de chance de desenvolverem cir-
rose hepática16; ao contrário, na persistência de enzimas normais, o 

risco de cirrose/recidiva foi de 40%17. Logo, o critério de remissão 
adotado em nosso serviço é a normalização das aminotransferases 
e o de recidiva, aumentos de enzimas hepáticas acima de duas vezes 
o valor normal.
No HC-FMUSP, a taxa de remissão histológica foi de 36,2% em tempo 
médio de cinco anos. A recidiva após a suspensão do tratamento 
ocorreu em 58,7%, 75% dos casos nos seis primeiros meses2. A res-
posta completa ao tratamento foi menor que a descrita em literatura, 
apesar do tratamento por maior tempo e com doses mais altas de 
imunossupressão. Essa menor taxa de resposta pode ser atribuída a 
diferenças regionais e raciais na resposta ao tratamento5,10,17 e por 
variações genéticas no metabolismo dos agentes imunossupressores 
utilizados (farmacocinética do corticoide e da azatioprina). Interagin-
do com esses fatores, existem particularidades socioeconômicas e 
culturais de cada região, que ainda devem ser investigadas. Estudo 
prévio comparando brasileiros e norte-americanos com HAI eviden-
ciou que os níveis de AST pré-tratamento eram mais altos e os níveis 
de albumina mais baixos nos brasileiros5. Czaja et al., em estudo com 
pacientes com HAI-1 sem HLA DR3 e DR4 (13% dos portadores 
de HAI-1 do serviço), observaram que a falha de tratamento ocor-
reu mais comumente e que as taxas de recidiva após suspensão do 
tratamento foram menores nesses indivíduos do que em pacientes 
com HLA DR3/DR4. No subgrupo HLA DR3/DR4 negativo, 54% 
dos pacientes eram portadores do HLA DR13, HLA semelhante ao 
da HAI-1 no Brasil11. 
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Colestase por drogas

Themis Reverbel da Silveira

Introdução
As manifestações clínicas induzidas por drogas variam desde a au-
sência de sinais e sintomas até a insuficiência hepática aguda ful-
minante. Reações adversas a medicamentos são responsáveis por 
cerca de 3 a 8% das hospitalizações1 e o fígado, como o principal ór-
gão no metabolismo e na excreção das drogas, é atingido com gran-
de frequência. Mas a real prevalência da hepatotoxicidade, porém, 
não é conhecida. Costuma-se classificar as alterações hepáticas em 
dois grandes grupos: causadas por hepatotoxicidade direta (ou pre-
visível) – a lesão, nessa condição, é geralmente dose-dependente; 
e a determinada de forma indireta (ou idiossincrática) – quando os 
pacientes são suscetíveis devido à alteração própria, de hipersensibi-
lidade, no processamento do fármaco. São reconhecidos como pre-
ditores de risco para hepatotoxicidade: idade avançada (mais de 60 
anos), co-infecção HIV e HVC/HVB, fatores genéticos relacionados 
ao citocromo P-450 e ao sistema HLA. A influência de obesidade, 
sexo feminino, etilismo, cor negra e desnutrição, que já foram consi-
derados importantes fatores de risco para hepatotoxicidade, estão 
sendo reavaliados.
O diagnóstico não é fácil e por várias razões: não há teste diagnóstico 
comprobatório; é comum o uso de combinação de drogas; as lesões 
causadas pelos fármacos podem mimetizar praticamente todos os 
agravos do fígado; as próprias doenças para as quais os pacientes es-
tão sendo medicados podem ser a causa das alterações hepáticas; e, 
finalmente, a informação dos pacientes, não raramente, é pouco pre-
cisa. Há escalas para avaliação das eventuais reações adversas dos 
medicamentos em relação ao fígado: os sistemas MV2 e RUCAM3.
Dependendo da droga, a apresentação clínica pode ser semelhan-
te à hepatite viral aguda, lesão puramente colestática ou mista. Na 
forma colestática, geralmente há prurido e icterícia. Os testes de 
(dis)função hepatocelular são normais ou muito pouco alterados, há 
marca da elevação de gamaglutamiltransferase e fosfatase alcalina 
e, frequentemente, dos níveis séricos de bilirrubinas. Na prática, o 
padrão é definido pelo esquema a seguir:

Na terapêutica, além da imediata suspensão das drogas causadoras 
de colestase, podem ser utilizados, dependendo das circunstâncias, an-
tioxidantes, corticosteroides, N-acetilcisteína e ácido ursodesoxicólico. 
As drogas que mais frequentemente determinam colestase estão 
na tabela 1.

lesão alt Fosfatase alcalina alt/fosfatase alcalina

Hepatocelular 	2 x lSN Normal ↑ (> 5 )

Colestática Normal 	2 x lSN ↓ (< 2)

Mista > 2 x lSN > 2 x lSN 2-5
alT = alanina aminotransferase; lSN = limite superior da normalidade.

tabela 1. Medicamentos que podem originar quadros clínico-laboratoriais 
de colestase.

anabolizantes e contraceptivos 

analgésicos e antirreumáticos: alopurinol, colchicina, diclofenaco, 
ibuprofeno, naproxeno, penicilamina, piroxicam, probenecida

antineoplásicos e imunossupressores: azatioprina, clorambucil, 
cisplatina, mitomicina

uso cardiovascular: amiodarona, captopril, espironolactona, metildo-
pa, nifedipina, papaverina, procainamida, verapamil, varfarina

uso gastroenterológico: cimetidina, cisaprida, ranitidina, mesalazina, 
sulfasalazina

uso endocrinológico: clofibrato, clorpropamida, glibenclamida, lovas-
tatina, metilmazol, propiltiuracil

uso em infecção e parasitoses: ácido nalidíxico, amoxicilina-ácido 
clavulânico, cefalosporinas, cetoconazol, cloranfenicol, cotrimexazol, 
didanozina, eritromicina, etambutol, ganciclovir, metronidazol, nitrofu-
rantoína, norfloxacin,oxacilina,penicilina, rifampicina, ritonavir, sulfa-
mida, tetraciclina, tiabendazol,trioleandomicina, zidovudina, formol em 
cisto hidático

uso em neurologia e psiquiatria: ácido valproico, amitriptilina, car-
bamazepina, clorpromazina, diazepan, fenobarbital, fenitoína, haloperi-
dol, imipramida, meprobamato, triazolona
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Ursacol®, ácido ursodesoxicólico. Comprimido simples 50, 150 e 300 mg, embalagens com 20 comprimidos. Uso oral - Uso adulto. Indicações: dissolução dos cálculos biliares, 
formados por colesterol que apresentam litíase por cálculos não radiopacos, com diâmetro inferior a 1 cm, em vesícula funcionante ou no canal colédoco; para pacientes que recusaram 
a intervenção cirúrgica ou apresentam contraindicações para a mesma; em casos de supersaturação biliar de colesterol na análise da bile colhida por cateterismo duodenal. Cirrose biliar: 
tratamento da forma sintomática da cirrose biliar primária; alterações qualitativas e quantitativas da bile; colecistopatia calculosa em vesícula biliar funcionante; litíase residual do colédoco 
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colecistite, cólicas biliares frequentes, úlcera gastroduodenal em fase 
ativa; alterações hepáticas e intestinais que interferem com a circulação 
entero-hepática dos ácidos biliares; insuficiência renal grave; pacientes 
em estado terminal de cirrose biliar primária. É contraindicado em 
processos inflamatórios do intestino delgado ou do intestino grosso e em 
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normal), dividida em duas a quatro doses. - Terapia coadjuvante de litotripsia extracorpórea: 8 mg/kg/dia, associada a 7 mg/kg/dia de ácido ursodesoxicólico, por um período de tratamento que 
se inicia 2 a 3 semanas antes da intervenção até 1 mês após o procedimento. Não é necessária a redução posológica na insuficiência renal, uma vez que o ácido ursodesoxicólico é excretado 
predominantemente pela bile e somente uma quantidade muito pequena pela urina. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA. Registro MS.: 1.0084.0067. A PERSISTIREM OS SINTOMAS, O 
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