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INTRODUÇÃO
A colangite esclerosante primária (CEP) é uma hepatopatia 
colestática crônica de etiologia autoimune, caracterizada 
por inflamação e fibrose de ductos biliares intra e extra-
hepáticos, apresentando curso clínico variável e progressão 
lenta para a cirrose hepática. Apresenta associação com 
antígenos HLA-DR3 e DR13 e se associa frequentemente 
com outras doenças autoimunes, tais como doença infla-
matória intestinal (DII), espondilite anquilosante e hepatite 
autoimune (síndrome de imbricamento). 
A prevalência estimada da doença é de 6,3 casos para 
cada 100.000 na Suécia e de dois-sete casos para cada 
100.000 habitantes nos Estados Unidos da América. A 
CEP é relativamente rara no Brasil, sendo responsável por 
menos de 1-5% dos casos de doença crônica parenquima-
tosa de fígado (DCPF) requerendo transplante hepático no 
país. Acomete, preponderantemente, adultos jovens do sexo 
masculino na proporção de 2:1. A doença se associa em 
70-100% dos casos à DII: retocolite ulcerativa idiopática 
(RCUI) (87-98%) ou doença de Crohn (1-13%).
A RCUI nos pacientes portadores de CEP manifesta-se, ca-
racteristicamente, por maior frequência de pancolite, ileíte 
de refluxo e ausência de acometimento retal e é frequen-
temente oligossintomática. Exibe também maior risco de 
evolução para displasia e câncer colorretal.

QUADRO CLÍNICO E LABORATORIAL
 A manifestação inicial da doença varia desde sintomas 
inespecíficos de fadiga, astenia e perda de peso até qua-
dro mais característico de colestase com icterícia, colúria, 
acolia fecal e/ou prurido. Um terço dos pacientes pode 
apresentar, inicialmente, episódios recorrentes de colan-
gite aguda. A frequência das manifestações cardinais da 
CEP está resumida na tabela 1. Vale, no entanto, ressal-
tar que, atualmente, a maioria dos pacientes é diagnos-
ticada por elevação de enzimas hepáticas detectadas em 
exames de rotina.

Tabela 1. Frequência das manifestações clínicas da colangite esclero-
sante primária.

Icterícia      54%

Prurido      48%

Colúria      49%

Dor em hipocôndrio direito    51%

Fadiga      65%

Colangite aguda                                                                  19%

Perda de peso     29%

Hemorragia digestiva    03%

Ascite      07%

Elevação de enzimas hepáticas   16%
Adaptado de Farrant 1991.

Os exames laboratoriais revelam padrão bioquímico coles-
tático com elevação de fosfatase alcalina (FA) e gamaglu-
tamiltranspeptidase (GGT). As aminotransferases também 
estão aumentadas na maioria dos pacientes, usualmente 
duas-três vezes o valor normal. Hipergamaglobulinemia é 
observada em metade dos pacientes, às custas de aumen-
to de IgG. Autoanticorpos, particularmente os anticorpos 
antinúcleo e antimúsculo liso, podem ser detectados em 
títulos baixos. O anticorpo anticitoplasma de neutrófilos com 
padrão perinuclear de padrão atípico (p-ANCA atípico) é ob-
servado mais frequentemente, mas não é mais considerado 
como marcador da doença, pois pode ser encontrado tam-
bém em outras doenças autoimunes do fígado e na DII.

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico de CEP deve ser aventado em todo paciente 
com colestase intra-hepática, principalmente naqueles que 
apresentem colangite aguda de repetição, DII e ausência de 
anticorpo antimitocôndria (AAM). As principais causas de 
colestase que devem fazer parte do diagnóstico diferencial 
estão descritas na tabela 2 e uma proposição de algoritmo 
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diagnóstico, adaptado das recomendações da American 
Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) e da 
European Association for the Study of the Liver (EASL) para 
avaliação diagnóstica do paciente com colestase, está re-
sumida na figura 1.

O diagnóstico da CEP era habitualmente realizado por colan-
giopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE), que pode 
demonstrar as alterações características da doença nas vias 
biliares, tais como presença de irregularidades murais e/
ou múltiplas estenoses difusas na árvore biliar intra e/ou 
extra-hepática alternadas por segmentos normais ou dila-
tados (figura 2). No entanto, por ser invasivo e se associar 
frequentemente, nesses pacientes, a complicações como 
pancreatite aguda, colangite e sepse, esse método não 
deve ser empregado para avaliação inicial do paciente sob 
suspeita de CEP. A colangiorressonância magnética (CPRM) 
pode demonstrar as mesmas alterações de árvore biliar e 
apresenta sensibilidade e especificidade de 80% e 87%, res-
pectivamente, para o diagnóstico da doença. É recomendada 
atualmente como o método de escolha para investigação ini-
cial de CEP. A ultrassonografia endoscópica, caso disponível, 
pode também ser empregada. Nos pacientes sob suspeita 
clínica e/ou histológica de CEP não confirmada por CPRM, a 
CPRE deve, no entanto, ser realizada para estabelecimento 
do diagnóstico ou exclusão da doença.

É importante ressaltar que o aspecto radiológico de CEP 
não é específico e que causas secundárias de colangite 
esclerosante devem ser afastadas em todo paciente sob 
suspeita da doença. As principais causas de colangite escle-
rosante secundária estão descritas na tabela 3. A dosagem 
de IgG4 deve ser realizada para diagnóstico diferencial com 
a colangite associada a IgG4 que pode simular CEP.

Tabela 3. Causas secundárias de colangite esclerosante.

Imunodeficiência familial

Imunodeficiência não definida 

Colangiopatia associada ao vírus HIV: CMV, Criptosporidium, 
idiopática 

Fibrose cística

Histiocitose de células Langerhans

Doença de Hodgkin

Cirurgia ou trauma biliar

Coledocolitíase

Injeção intra-arterial de fluxoridina

Lesão isquêmica de vias biliares (pós-transplante/vasculite)

Colangite/pancreatite associada a IgG4

Tabela 2. Classificação das doenças colestáticas intra-hepáticas.

Agudas intra-hepáticas 

Intra-hepática benigna recorrente

Colestase da gravidez

Medicamentosas

Hepatites colestáticas 

Colestases puras

Colangites 

Induzidas por vírus ou álcool

Miscelânea: congestão passiva crônica, sepse pós-operatória , 
nutrição parenteral total, paraneoplásica  

Crônicas intra-hepáticas 

Medicamentosas 

Intra-hepáticas progressivas

Atresia de vias biliares

Síndrome de Alagille 

Ductopenia do adulto

Doença de Caroli/fibrose cística

Amiloidose/sarcoidose/doenças de depósito

Cirrose biliar primária

Colangite autoimune 

Colangite esclerosante primária

Colangite esclerosante secundária

Colangite associada a IgG4

Doença do enxerto vs. hospedeiro 

Figura 1. Algoritmo para o diagnóstico de colestase (adaptado das 
recomendações da AASLD/EASL).

Figura 2. Aspectos colangiográficos da colangite esclerosante primá-
ria à CPRE: irregularidades murais associadas a estenoses e sacula-
ções da árvore biliar intra e/ou extra-hepática.

História/exame físico/ultrassonografia (US)

AAM / AAN

AAM / AAN -

US normal/ 
Suspeita diagnóstica 

US com dilatação de vias 
biliares/tumor e/ou suspeita 

diagnóstica +

Avaliar causas de 
coléstase  extra-hepática 

(CT/CPRM)Suspeita de coléstase 
medicamentosa

(suspender droga e observar)

Biópsia hepática 
ou CPRM vs. US 

endoscópico
CBP

Estenoses/irregularidades/dilatações 
segmentares de vias biliares intra-hepáticas

Outros achados
(instituir propedêutica 

específica)

Suspeita de CEP CPRE CEP

AAM +/AAN (nuclear dots) +

Elevação de GGT + Bilirrubina total
Confirmação de elevação de FA hepática

Elevação da fostatase alcalina
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A análise histopatológica do tecido hepático é realizada 
para o estadiamento da doença e para a exclusão de ou-
tras enfermidades hepáticas. Os achados histológicos são 
frequentemente inespecíficos, encontrando-se desde graus 
variáveis de hepatite periportal associada a fibrose ductular 
e ductopenia até cirrose de padrão biliar. Fibrose oblitera-
tiva e infiltrado inflamatório mononuclear envolvendo duc-
tos biliares interlobulares – pericolangite – são aspectos 
anatomopatológicos característicos da CEP, presentes, no 
entanto, em apenas 10% a 50% dos casos, na fase inicial 
da doença (figura 3).

Tabela 4. Tratamento da colangite esclerosante primária.

Sintomas Colestiramina 4-16g/dia (evitar uso de quaisquer 
medicações uma hora antes até cinco horas depois 
do uso da droga) ± anti-histamínicos

Rifampicina 150-450 mg/dia (na presença de refra-
tariedade ou intolerância à colestiramina)

Antagonistas opioides ou transplante de fígado em 
casos resistentes ou na presença de prurido incon-
trolável 

Fadiga Aumentar os períodos de repouso durante o dia; 
descartar anemia, hipotireoidismo, disfunção renal e 
adrenal; avaliar e tratar depressão coexistente

Profilaxia de complicações

Osteoporose Densitometria óssea de 2/2 anos; atividade física e 
evitar tabagismo 

Suplementação de cálcio (1,5g/dia) e vitamina D 
(1.000UI/dia) e reposição hormonal em mulheres 
(via transdérmica) se necessário na presença de 
osteopenia; acrescentar bifosfonados na presença 
de osteoporose

Sangramento Rastreamento de varizes de esôfago

Varicoso Na presença de varizes de esôfago, proceder com 
profilaxia primária de sangramento varicoso

Terapia Específica

Uso de ácido ursodesoxicólico visando melhora 
bioquímica e quimioprevenção de câncer colorre-
tal nos portadores de DII é controverso e não pode 
ser recomendado de forma generalizada para todo 
paciente com CEP

Uso de imunossupressão (prednisona ± azatioprina) 
restrito aos pacientes com síndrome de imbricamen-
to CEP/hepatite autoimune

Tratamento endoscópico de estenoses dominantes 
(controverso)

Transplante 
de fígado

Alternativa terapêutica que deve ser avaliada preco-
cemente para todo paciente com CEP

Pacientes portadores de DII com CPRE e/ou CPRM normais 
exibindo os marcadores histológicos descritos acima podem 
ser classificados como portadores de colangite esclero-
sante de pequenos ductos. Esta entidade tem prognóstico 
relativamente melhor do que a sua forma clássica com 
menor frequência de progressão e de colangiocarcinoma. 
Cerca de 20% dos pacientes, no entanto, evoluem para 
CEP acometendo grandes ductos.

HISTÓRIA NATURAL
O curso evolutivo da doença é variável e a sobrevida média 
após o diagnóstico é de 12 anos. O quadro clínico pode 
ainda ser complicado pela ocorrência de surtos intermiten-
tes de colangite e de colangiocarcinoma. Esta neoplasia 
tem incidência de 10 a 15% dos casos, geralmente no 
primeiro ano do diagnóstico de CEP. O diagnóstico preco-
ce de colangiocarcinoma em paciente com CEP é difícil. 
Não existe método adequado para seu rastreamento. A 
presença de deterioração clínica acelerada, estenose bi-
liar dominante à colangiografia e/ou de níveis elevados e 
ascendentes de CEA e CA19-9 devem suscitar a suspeita 
de colangiocarcinoma em pacientes com CEP. Carcinoma 
hepatocelular e carcinoma de vesícula biliar podem acome-
ter 2% dos pacientes com CEP. Para seu rastreamento é 
indicada ultrassonografia abdominal a cada seis-12 meses. 
Existe também risco aumentado de carcinoma colorretal 
em pacientes com CEP e DII. Como a doença inflamatória 
intestinal pode ser assintomática, está indicada realização 
de colonoscopia em todo o paciente com CEP. Naqueles 
pacientes portadores de pancolite, colonoscopia com bi-
ópsias deve ser repetida a cada um a dois anos para 
rastreamento de displasia e/ou câncer.

TRATAMENTO
Não existe tratamento específico satisfatório para a CEP. O trata-
mento de suporte é voltado para o controle dos sintomas e das 
complicações da colestase, tais como: prurido, fadiga, osteopo-
rose e deficiência das vitaminas hidrossolúveis (tabela 4). 
Pacientes com colangites agudas intercorrentes devem ser 
agressivamente tratados com antibióticos e avaliados para 
elegibilidade de transplante de fígado. Na presença de es-
tenoses dominantes, tratamento endoscópico, preferencial-
mente com dilatação sem colocação de prótese biliar, pode 
ser tentado após exclusão de colangiocarcinoma.
O ácido ursodesoxicólico (AUDC) – droga com ações coleré-
ticas, citoprotetoras e imunomoduladoras – foi avaliado em 
vários estudos clínicos. Estudo clínico randomizado (RCT) 
inicial (Lindor et al. 1997) empregando dose de 13-15mg/
kg/dia da droga em 105 pacientes com CEP seguidos por 
dois anos identificou melhora bioquímica nos pacientes 
tratados, sem alteração nos sintomas da doença ou na 
sua sobrevida. Estudos subsequentes empregando doses 

Figura 3. Aspectos histológicos da colangite esclerosante primária: colangi-
te destrutiva associada a pericolangite (cortesia do Prof. Luiz A.R. Freitas).
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maiores de AUDC 20-30mg/kg/dia revelaram melhora 
bioquímica e histológica, além de impacto na sobrevida 
projetada empregando o modelo prognóstico da Mayo 
Clinic. No entanto, dois RCTs recentes não demonstra-
ram o mesmo tipo de benefício. Olsson et al. (2005) 
investigaram o efeito do AUDC (17-23mg/kg/dia) em 
219 pacientes escandinavos com CEP seguidos por cinco 
anos. Não foi observada influência significante da droga 
nos sintomas e na sobrevida da doença nos pacientes 
tratados. Recentemente, Lindor et al. (2009) avaliaram o 
uso de AUDC (28-30mg/kg/dia) em 150 pacientes com 
CEP seguidos por cinco anos. Os autores demonstraram 
melhora bioquímica significante nos pacientes tratados 
com AUDC. No entanto, maior risco de desenvolvimento 
de varizes e de necessidade de transplante de fígado fo-
ram observados no grupo de pacientes tratados. Diante 
destes dados, consenso recente europeu não recomen-
dou o uso da droga de forma generalizada para pacientes 

com CEP, sugerindo seu uso para pacientes selecionados, 
com DII e alto risco de câncer colorretal, devido ao efeito 
protetor do AUDC contra o desenvolvimento de displasia 
nesse grupo de pacientes. 
O tratamento definitivo para a doença é o transplante 
hepático, que proporciona atualmente sobrevida em torno 
de 85% em cinco anos. As indicações para transplante 
hepático, além das usuais para qualquer doença crôni-
ca do fígado, incluem a presença de prurido refratário, 
colangites agudas graves de repetição e icterícia pro-
gressiva. Existem modelos prognósticos complexos que 
estabelecem curvas de sobrevida calculadas a partir 
de variáveis clínicas e laboratoriais, utilizadas para o 
estadiamento da doença. Estes modelos ainda não estão 
adequadamente validados e não são usualmente empre-
gados para a indicação de transplante. Cerca de um 
terço dos pacientes apresenta recorrência da doença 
após o transplante de fígado.
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O vírus da hepatite C é a principal causa de hepatopatias 
crônicas e consequente maior indicação de transplantes 
hepáticos no mundo inteiro. A combinação de Interferon 
peguilado e ribavirina traz as melhores respostas susten-
tadas (RS), sendo referidas RS de 80% nos genótipos 2 
e 3. No genótipo 1, as chances de RS estão ao redor de 
50% após tratamento. 
Considerando que grande parcela de indivíduos não respon-
de ao tratamento e, conforme descrito na última atualiza-
ção da AASLD, existem dificuldades em prever em quais 
pacientes a fibrose hepática evoluirá mais rápido, poten-
cializando riscos de cirrose e carcinoma hepatocelular, 
surge grande interesse em alternativas terapêuticas. O 
tratamento é contra-indicado para: receptores de trans-
plantes renais e pulmonares, depressão não controlada, 
HAS severa, ICC, coronariopatia significativa, DM des-
compensado. Os pacientes expostos à história natural da 
hepatite C atingem proporções elevadas e preocupantes 
já que a evolução é incerta. 
O ácido ursodeoxicólico (AUDC) melhora a bioquímica 
hepática e reduz indicação de transplantes hepáticos nos 
pacientes com Cirrose Bilia Primária.  Na tentativa de 
extrapolar benefícios do AUDC para outras hepatopatias 
crônicas, diversos estudos vêm sendo conduzidos. 
Em estudo multicêntrico, duplo cego, Omata e colabora-
dores rastrearam 882 portadores de hepatite crônica C 
para uso de AUDC. Inicialmente eram observados por 8 
semanas, sendo sido incluídos se ALT >≥61UI/l na semana 
4. Foram excluídos os que receberam Interferon nas 20 se-
manas que precederam a observação ou se tratados com 
corticosteróides, imunossupressores, ácido glycyrrhizico, 
colestiramina ou outras drogas capazes de afetar função 
hepática ou interferir no metabolismo do ácido ursodeoxi-
cólico neste período. Foram também excluídos se: cirrose 
descompensada, hepatites por outros vírus, doenças auto-
imunes hepáticas, hepatopatias alcoólicas ou medicamen-
tosas, câncer, biliopatias, hepatite fulminante, gestação ou 
em amamentação, necessidade de internação.   
O sangue era coletado de 4/4 semanas desde o início 
da observação até o final do período de administração 

Dra. Liliana Sampaio Costa Mendes
Doutora em gastroenterologia (HC-FMUSP)
Especialista em Hepatologia (TE SBH)
Especialista em Gastroenterologia (TE FBG)
Preceptora de Gastroenterologia (HBDF-Brasília) 

da droga e foram avaliados: ALT, AST, GGT, hemograma, 
Fosfatase alcalina, LDH, Proteínas, albumina, bilirrubinas, 
Colesterol, sódio, potássio, cloro, uréia, creatinina. Análise 
de ácidos biliares e RNA VHC foi realizada no início e final 
do tratamento.
Foram randomizados 596 pacientes para uso de AUDC 
por 24 semanas. Houve formação de três grupos, sendo 
as doses diárias fracionada em três tomadas. As doses de 
placebo administradas em condições duplo-cegas eram, em 
aparência, iguais às das doses da droga testada. Então, 
199 pacientes usaram 150mg/dia (grupo A), 200 pacien-
tes receberam 600 mg/dia (grupo B) e 197 pacientes 
receberam 900 mg/dia (grupo C).  As enzimas foram 
avaliadas em 586 pacientes na semana 24. Após 24a. se-
mana, 280 pacientes foram acompanhados até 52a-104a. 
semana para avaliar doses de 600 mg/dia ou 900 mg/dia 
e destes, 247 puderam ter os dados analisados. 
Tanto ALT, AST quanto GGT reduziram 4 semanas após 
início do tratamento e permaneceram constantes durante 
administração do AUDC. As variações médias de ALT fo-
ram: -15.3, -29.2 e -36.2% respectivamente nos grupos 
A, B e C. A AST também decresceu mais nos grupos B e 
C, com variações médias de -13.6, -25.0 e -29.8% nos 
grupos A, B e C. Similarmente, o decréscimo médio da 
GGT foi -22.4, -41.0  -50.0% nos grupos A, B e C.  En-
quanto variações de ALT e AST não diferiram entre doses 
de 600mg/dia e 900 mg/dia de AUDC, os níveis de GGT 
foram significativamente menores com 900 mg, sobretudo 
se GGT basal >80 UI/l. Não houve significância estatística 
de variação da carga viral durante o estudo.    
Os autores sugerem que as reduções de AST e ALT tradu-
zem menores danos hepatocelulares e como foi similar a 
queda enzimática nas doses de 600 e 900 mg de AUDC, 
indicam doses de 600 mg/dia. Para aqueles com maiores 
GGT basais, são sugeridas doses de 900mg/dia.
O estudo é de grande valia para não respondedores ao 
tratamento para hepatite C ou para os que não podem 
submeter-se ao tratamento pois o AUDC é uma droga sem 
grandes efeitos colaterais e com potenciais benefícios a 
longo prazo. 
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O uso prolongado diminui a progressão 
da CBP e a necessidade de transplante 
hepático1

Estimula a secreção biliar2

Diminui a evolução para 
o óbito  e melhora os sintomas 
de prurido e fadiga

Poupon RE, Poupon R, Balkau B. Ursodiol for the long-term treatment of primary biliary cirrhosis; The UDCA-PBC Study Group. N Engl J Med. 1994;330:1342-7. 2. Bula do produto. Ursacol®. 
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 ou recidivas após intervenção sobre as vias biliares; síndrome dispéptico-dolorosas das colecistopatias com ou sem cálculos e pós-colecistectomia; discinesias das vias biliares e síndrome associada; alterações lipêmicas por aumento 
do colesterol e/ou triglicérides; terapêutica coadjuvante da litotripsia extracorpórea.

Contraindicações: Icterícia obstrutiva e hepatites agudas graves; colecistite, cólicas biliares frequentes, úlcera gastroduodenal em fase ativa; alterações hepáticas 
e intestinais, que interferem com a circulação entero-hepática dos ácidos biliares; insufi ciência renal grave; pacientes em estado terminal de cirrose biliar primária. É 
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contraindicado em processos infl amatórios do intestino delgado ou do intestino grosso e em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
Precauções e advertências: - Gerais: Os cálculos radiotransparentes, que melhor respondem ao tratamento litolítico, são aqueles pequenos e múltiplos em vesícula biliar funcionante; um eventual controle da composição biliar, para verifi car a 
saturação em colesterol, representa importante elemento de previsão para um êxito favorável do tratamento. - Gravidez e/ou lactação: Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica. Informe imediatamente 
seu médico em caso de suspeita de gravidez. Não há estudos que confi rmem ou não a eliminação através do leite materno e, portanto, não é recomendado a mulheres que estejam amamentando.

Interações medicamentosas: Com antiácidos à base de alumínio, colestiramina, clofi brato e neomicina.
Reações adversas: Diarreia, dores estomacais, náusea a vômito, constipação intestinal, dor de cabeça, indigestão ou gosto metálico na boca. Posologia e administração: A dose diária deve ser administrada em 2 ou 3 vezes ao dia, após 
as refeições. Metade da dose diária poderá ser administrada após o jantar. A ingestão antes de deitar aumenta a efi cácia do medicamento. - Dissolução de cálculos biliares: 5 a 10 mg/kg de peso corporal, dividida em duas ou três tomadas, 
por períodos de 4 a 6 meses, pelo menos, podendo chegar a 12 meses. - Sintomas dispépticos: geralmente são sufi cientes doses de 50 mg três vezes ao dia, ou 150 mg duas vezes ao dia. - Cirrose biliar primária estágio I a III: 12 a 15 mg/
kg/dia, dividida em duas a quatro doses, por um período de 9 meses a 2 anos de tratamento. - Cirrose biliar primária estágio IV com bilirrubinemia normal: 12 a 15 mg/kg/dia, dividida em duas a quatro doses, por um período de 9 meses a 2 
anos de tratamento, devendo ser realizado controle periódico da função hepática. - Cirrose biliar primária estágio IV com bilirrubinemia elevada: 6 a 8 mg/kg/dia (metade da 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 insufi ciência renal, uma vez que o ácido ursodesoxicólico é excretado predominantemente pela bile e somente uma quantidade muito pequena pela urina. VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.
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 Registro MS.: 1.0084.0067. Se persistirem os 

sintomas, o médico deverá ser consultado.

SAC Zambon: 0800-0177011 - www.zambon.com.br
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