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Doença Óssea na cirrose Hepática
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Introdução
A doença metabólica óssea que ocorre em pacientes 
com doença hepática crônica é conhecida como oste-
odistrofia hepática. Inicialmente descrita em pacientes 
com colestase crônica, a doença metabólica óssea é re-
conhecida atualmente como uma complicação que pode 
acometer pacientes com doença hepática de diversas 
etiologias.1 A osteodistrofia hepática está associada a 
ocorrência de fraturas espontâneas ou associadas a 
pequenos traumatismos, com impacto na morbidade e 
na qualidade de vida do paciente.2

O termo osteodistrofia hepática engloba dois processos 
distintos, a osteoporose, caracterizada pela redução da 
massa óssea, e a osteomalácia, desordem caracteriza-
da pela mineralização deficiente do osteóide. Na osteo-
málacia a massa óssea é quantitativamente normal, a 
alteração fundamental é na mineralização óssea, depen-
dente de concentrações adequadas de cálcio, fósforo e 
vitamina D.2 Embora o fígado tenha um papel importante 
no metabolismo da vitamina D, a osteoporose e não a 
osteomalácia é a condição mais comumente observada 
nesses pacientes.1,3,4

A osteoporose é definida como uma doença esqueléti-
ca caracterizada pelo comprometimento da resistência 
óssea, predispondo o indivíduo a risco de fratura.5 A 
densitometria óssea por DEXA (dual energy x-ray ab-
sorptiometry) é o exame padrão ouro para o diagnós-
tico e para o acompanhamento de pacientes com os-
teoporose, pois permite a quantificação da densidade 
mineral óssea. De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde,6 o diagnóstico de osteoporose é baseado no 
resultado de escore T. A presença de escore T menor 
que 2,5 define a presença de osteoporose e significa 

que a densidade mineral óssea está 2,5 desvios padrão 
abaixo da média da população adulta jovem e saudável. 
Um T escore entre -1,0 e - 2,5 caracteriza a presença 
de osteopenia. 
A densitometria também é importante para predizer o 
risco de fratura, que mostra uma relação continua com 
a densidade óssea. A cada diminuição de um desvio-
padrão na densidade mineral óssea, o risco de fratura 
dobra.4,7 

Prevalência de osteoporose e fraturas na cirrose
A prevalência de osteoporose na cirrose hepática é 
variável. Diversos estudos realizados nas últimas dé-
cadas estimam que 12% a 55% dos cirróticos apre-
sentam osteoporose.1,4,8 Essa diferença de prevalência 
pode ser explicada pela heterogeneidade em relação 
a etiologia da hepatopatia, idade, estado nutricional e 
gravidade da doença hepática. Alguns autores demons-
traram que o risco de osteoporose em pacientes com 
cirrose parece ter relação com a gravidade da doença 
hepática,9 porém esses achados não foram confirma-
dos por outros autores.10

Os pacientes com cirrose biliar primária (CBP) apresen-
tam maior prevalência de osteoporose, cerca de 32%, 
devido à presença de fatores de risco adicional para a 
osteoporose, como colestase crônica, predominância 
de sexo feminino e de idade avançada.11-14 Em casuís-
tica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), 83% dos 
pacientes com CBP apresentavam osteoporose, uma 
prevalência maior que a da literatura. Nesse estudo do 
HC-FMUSP não foi observado a ocorrência de fraturas 
em um seguimento de três anos.15
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A prevalência de fraturas nos pacientes com doença he-
pática varia de 6 a 35% ocorrendo mais nas mulheres 
após a menopausa e nos pacientes em uso prolonga-
do de corticosteróide.1,2,4,16-19 As fraturas geralmente 
ocorrem em áreas de osso trabecular, como vértebras 
e costelas, sendo raras em região de pelve e ossos 
longos.8,18

A maior parte dos pacientes submetidos ao transplante 
de fígado apresenta uma rápida redução na densida-
de mineral óssea nos primeiros 3 a 6 meses após o 
transplante, decorrente principalmente de altas doses 
de corticosteróide utilizadas nesse período.20 Fatores 
como imobilização prolongada e os distúrbios do meta-
bolismo mineral também contribuem para perda óssea 
pós-transplante.21 O uso de outros imunossupressores, 
como tacrolimos e ciclosporina, também foram impli-
cados.4 Esse período inicial de rápida perda óssea é 
seguido de um período de estabilização e recuperação 
da massa óssea, que em 2 anos atinge os níveis pré 
transplante.21 Uma pequena redução na densidade mi-
neral óssea após o transplante é suficiente para aumen-
tar o risco de fratura, que ocorre mais nos primeiros 
dois anos após transplante.18,21 

Patogênese da doença óssea na cirrose
A massa óssea depende do balanço entre dois pro-
cessos opostos: a reabsorção pelos osteoclastos e a 
formação óssea induzida pelos osteoblastos. Essa re-
modelação óssea ocorre constantemente e é regulada 
por inúmeros hormônios e fatores de crescimento.22 
Embora fatores genéticos exerçam grande influência 
no metabolismo ósseo, a prática de exercício físico, 
uma boa condição nutricional com ingestão adequada 
de cálcio e vitamina D e um ambiente hormonal normal 
são fundamentais.17,18 
Além dos fatores de risco habituais da osteoporose 
como idade acima de 65 anos, sexo feminino, baixo ín-
dice massa corporal (IMC) e raça branca, diversos fato-
res ligados à doença hepática de base estão envolvidos 
na patogênese da osteoporose. A hiperbilirrubinemia, 
o hipogonadismo, o consumo excessivo de álcool e as 
deficiências nutricionais têm efeito deletério no meta-
bolismo ósseo. O uso de drogas como corticosteróide 
e inibidores da calcineurina (ciclosporina e tacrolimus) 
são especialmente importantes na rápida perda óssea 
observada após o transplante.22,23 
Alguns estudos indicam que a redução na formação ós-
sea é o principal mecanismo envolvido na osteoporose 
em pacientes com doenças hepáticas. A redução de 
fatores tróficos como a IGF-1 (insulin-like growth factor), 
comumente observado em pacientes com cirrose hepá-
tica, reduz da atividade osteoblástica.24 Estudos experi-
mentais mostram que níveis elevados de bilirrubina redu-
zem a capacidade de proliferação dos osteoblastos.25 

O aumento da reabsorção óssea também está implicado 
no desenvolvimento da osteoporose.2,3,23 Os mecanismos 
que levam a maior atividade dos osteoclastos ainda não 
estão totalmente esclarecidos. O hipogonadismo e a de-
ficiência de vitamina D já foram relacionados ao aumento 
do turnover ósseo.2,3,22,23 Pacientes cirróticos apresen-
tam redução dos níveis de osteoprotegerina, proteína da 
família de receptores do fator de necrose tumoral, que 
atua inibindo a maturação e atividade dos osteoclastos. 
Níveis reduzidos dessa proteína estariam associados a 
uma maior reabsorção óssea em cirróticos.26

Outros fatores contribuem para o desenvolvimento de 
osteoporose em pacientes com doença hepática crônica 
como o polimorfismo do gene do receptor da vitamina 
D e do gene do colágeno tipo alfa I.27,28 

Rastreamento da osteoporose
A densitometria óssea é o teste padrão ouro para ava-
liação da massa óssea e para o diagnóstico de oste-
oporose. Os marcadores bioquímicos do metabolismo 
ósseo, como a fração óssea da fosfatase alcalina, oste-
ocalcina e peptídeos do pró-colágeno tipo I, marcadores 
de síntese, e a fosfatase ácida tartarato resistente e os 
produtos da degradação do colágeno, marcadores de 
reabsorção óssea, podem ser utilizados para monitori-
zação de osteoporose, porém sua utilização é limitada 
em pacientes com doença hepática.8,29 
A densitometria óssea deve ser realizada em todo pa-
ciente com diagnóstico de cirrose hepática, nos candi-
datos a transplante de fígado, nos pacientes com diag-
nóstico de CBP e nos pacientes que fazem uso crônico 
corticosteróide, em dose maior que 5 mg de prednisona 
por dia.1 Além dessas indicações, a densitometria de-
verá ser realizada em todas as mulheres com doença 
hepática crônica que estejam na pós menopausa e nos 
pacientes que além da doença hepática apresentam um 
fator de risco adicional para osteoporose como taba-
gismo, etilismo, hipogonadismo masculino, amenorréia 
secundária ou baixo IMC.8

A reavaliação deve ser feita com uma nova densitome-
tria óssea a cada 2 ou 3 anos, se o exame inicial for 
normal. Reavaliações mais freqüentes, com densitome-
tria anual, são necessárias nos pacientes com cirrose 
hepática avançada e naqueles em uso prolongado de 
corticosteróide.1

Tratamento
Os objetivos do tratamento da osteoporose são: reduzir 
o risco de fraturas e reverter a perda óssea. O trata-
mento da osteoporose em pacientes com doenças he-
páticas crônicas é baseado nas recomendações para 
tratamento de mulheres na pós-menopausa, pois são 
poucos os estudos em hepatopatas. O tratamento da 
osteoporose pode ser dividido em tratamento farmaco-
lógico e não farmacológico. 
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Tratamento não farmacológico
Os fatores que contribuem para perda óssea devem ser 
evitados e o paciente deve ser orientado a suspender o 
uso de álcool e fumo e evitar uso excessivo de café. A 
prática de exercício físico regular deve ser incentivada 
e a dose de corticosteróide deve ser reduzida, sempre 
que possível.2 O paciente deve ter uma dieta balance-
ada rica em cálcio e vitamina D. A suplementação de 
cálcio reduz a perda de massa óssea e reduz o risco 
de fraturas em pacientes com osteoporose e, portanto 
todos os pacientes devem receber 1000 a 1500 mg 
de cálcio elementar por dia. Também devem receber 
400 a 800 unidades de vitamina D. Em pacientes com 
deficiência de vitamina D, os níveis devem ser corrigidos 
pela administração de doses maiores de vitamina D. 
Especial atenção deve ser dada a pacientes que utilizam 
colestiramina, pois sua administração reduz a absorção 
intestinal de vitamina D.4,8,17,30 

Tratamento farmacológico
Bifosfonatos
Os bifosfonatos são drogas anti-reabsortivas, que aumen-
tam a massa óssea e reduzem a incidência de fraturas. 
Os compostos contendo nitrogênio como o alendronato, 
risendronato, ibandronato, pamidronato e ácido zoledrô-
nico, são mais potentes que os bifosfonatos não nitro-
genados como o etidronato.5 São drogas seguras, com 
poucos efeitos colaterais e comprovadamente eficazes 
na redução da incidência de fraturas em mulheres na 
pós-menopausa. Existe preocupação em relação à ocor-
rência de esofagite induzida pelos bifosfonatos, o que 
poderia limitar o seu uso em pacientes com hipertensão 
portal e varizes de esôfago17. Embora ainda poucos, os 
trabalhos que avaliaram o uso dos bifosfonatos em he-
patopatas crônicos mostraram que essas drogas são 
eficazes e seguras nessa população de pacientes.2,4 
A tabela 1 mostra os bifosfonatos disponíveis comercial-
mente no Brasil. Desses, o alendronato, o etidronato, 
o pamidronato e o zoledronato já foram avaliados em 
pacientes com hepatopatia crônica.2 O mais utilizado 
é o alendronato na dose de 10 mg via oral uma vez 
ao dia ou 70 mg uma vez por semana. O pamidronato 
e o zoledronato são drogas mais potentes disponíveis 
apenas para administração endovenosa.4

Um estudo recente mostrou que a administração de 
4 mg de zoledronato, por via endovenosa, a cada 3 
meses foi eficaz em prevenir a perda óssea no primeiro 
anos após transplante.31 A necrose de mandíbula é uma 
complicação rara, recentemente descrita em pacien-
tes recebendo terapia com bifosfonatos. Os primeiros 
relatos foram em pacientes com neoplasias em uso 
de pamidronato ou zoledronato venoso, porém alguns 
casos têm sido associados ao uso de alendronato ou 
ibandronato.4,32 

Tabela 1 – Bifosfonatos frequentemente utilizados no Brasil.

Bifosfonato Via de administração Esquema posológico

Etidronato Oral 400 mg/dia 14 dias
4 / 4 meses 

Alendronato Oral 10 mg /dia ou
70 mg /semana

Risedronato Oral 5 mg /dia ou 
35 mg /semana

Ibandronato Oral 150 mg/ mês ou
2,5 mg/ dia 

Pamidronato Endovenosa 30 a 60 mg 
3/ 3 meses

Zoledronato Endovenosa 4 mg 
3/ 3 meses

Terapia de reposição hormonal
Por muitos anos, dados de observação associaram o 
uso da terapia de reposição hormonal com a preven-
ção da osteoporose e redução do risco de fraturas 
em mulheres na pós-menopausa.5 Em pacientes com 
hepatopatia crônica, a administração de estrógenos, 
quando indicada, deve ser realizada preferencialmen-
te por via transdérmica, considerando os riscos e os 
benefícios, principalmente na presença de colestase.3 
Um estudo prospectivo recente mostrou aumento do 
risco de doença cardiovascular e de câncer de mama 
em mulheres que receberam reposição hormonal.33 No 
momento, a partir desse estudo, a reposição hormonal 
deve ser indicada com muita cautela, não sendo con-
siderado tratamento de escolha para pacientes com 
osteoporose.2,4 

Raloxifeno
O raloxifeno é um modulador seletivo do receptor es-
trogênico que tem os efeitos positivos do estrogênio 
sobre o osso, sem efeitos colaterais sobre mama e 
endométrio. Levy e colaboradores mostraram que o 
raloxifeno, na dose de 60 mg por dia durante um ano, 
foi eficaz em prevenir a perda óssea em pacientes 
com CBP.34 

Calcitonina
A calcitonina inibe a reabsorção óssea e tem sido usa-
da por via subcutânea ou intranasal em pacientes que 
apresentam contra-indicação ou que não toleram outras 
drogas anti-reabsortivas. É bem tolerada e o efeito co-
lateral mais observado é a irritação nasal. Sua eficácia 
em pacientes com doença hepática crônica não foi es-
tabelecida.2 



6

 1.  Leslie WD, Bernstein C, Leboff MS. AGA Technical review on osteoporosis in hepatic 
disorders. Gastroenterology 2003;125:041-966.

 2.  Parés A, Guañabens N. Treatment of bone disorders in liver diseases. J Hepatol 
2006;45:445-453.

 3.  Rouillard S, Lane NE. Hepatic Osteodystrophy. Hepatology 2001;33(1):301-307.
 4.  Collier J. Bone disorders in chronic liver disease. Hepatology 2007;46:1271-1278.
 5.  NIH consensus development panel on osteoporosis prevention, diagnosis and the-

rapy. JAMA 2001;285:785-795. 
 6.  World Health Organization. Assessment of fracture risk and its applications to 

screening for postmenopausal osteoporosis. Report of WHO Study Group. World 
Health Organization Technical Report Series 1994;843:1-129. 

 7.  Siris ES, Miller PD, Barret-Connor E, et al. Identification and fracture outcomes of 
undiagnosed low bone mineral density in postmenopausal women: results from the 
national osteoporosis risk assessment. JAMA 2001;286(22):2815-2822.

 8.  Collier JD, Ninkovic M, Compston JE. Guideline on the management of osteoporosis 
associated with chronic liver disease. Gut 2002;50(1):1-19.

 9.  Monegal A, Navasa M, Guanabens N, et al. Osteoporosis and bone mineral me-
tabolism disorders in cirrhotic patients referred for orthotopic liver transplantion. 
Calcif Tissue Int 1997;60:148-154.

10.  Ninkovic M, Love SA, Tom B, et al. High prevalence of osteoporosis in pa-
tients with chronic liver disease prior to liver transplantation. Calcif Tissue Int 
2001;69:321-326. 

11.  Guanãbens N, Parés A, Ros I, et al. Severity of cholestasis and advanced histologi-
cal stage but not menopausal status are the major risk factors for osteoporosis in 
primary biliary cirrhosis. J Hepatol 2005;42(4):573-577. 

12.  Menon KV, Angulo P, Weston S, et al. Bone disease in primary biliary cirrhosis: in-
dependent indicators and rate of progression. J Hepatol 2001; 35(3):316-323.

13.  Guanãbens N, Parés A, Mariñoso L, et al. Factors influencing the develop-
ment of metabolic bone disease in primary biliary cirrhosis. Am J Gastroenterol 
1990;85(10):1356-1362.

14.  Mounach A, Ouzzif Z, Wariaghli G, et al. Primary biliary cirrhosis and osteoporosis: 
a case-control study. J Bone Miner Metab 2008;26(4):379-384.

15.  Farias AQ, Gonçalves LL, Cançado ELR, et al. Bone disease in primary biliary 
cirrhosis: lack of association with distal renal tubular acidosis. J Gastroenterol 
Hepatol 2005;20:147-152.

16.  Diamond T, Stiel D, Lunzer M, et al. Osteoporosis and skeletal fractures in chronic 
liver disease. Gut 1990;31:82-87. 

17.  Hay JE, Guichelaar M. Evaluation and management of osteoporosis in liver disease. 
Clin Liver Dis 2005;9:747-766.

18.  Hay JE. Osteoporosis in liver diseases and after liver transplantation. J Hepatol 
2003;38:856-865.

19.  Ninkovic M, Skingle SJ, Bearcroft PWP, et al. Incidence of vertebral fracture in 
the first three months after orthotopic liver transplantation. Eur J Gastroenterol 
Hepatol 2000;12:931-935.

20.  Guinchelaar M, Malinchoc M, Sibong J, et al. Imunosuppressive and postopera-
tive effects of orthotopic liver transplantation on bone metabolism. Liver Transp 
2004;10:638-647.

21.  Guichelaar M, Kendall R, Malinchoc M, at al. Bone mineral density before and after OLT: 
Long-term follow-up and predictive factors. Liver transpl 2006;12:1390-1402.

22.  Dempster DW, Lindsay R. Pathogenesis of osteoporosis. Lancet 1993; 
341:797-801.

23.  McCaughan GW, Feller RB. Osteoporosis in chronic liver disease: pathogenesis, 
risk factors and management. Dig Dis 1994;12:223-231.

24.  Gallego-Rojo FJ, Gonzalez-Calvin JL, Munoz-Torres M, et al. Bone mineral density, 
serum insulin-like growth factor I and bone turnover markers in viral cirrhosis. 
Hepatology 1998;28:695-699.

25.  Janes CH, Dickson ER, Okazaki R, et al. Role of hyperbilirubinemia in the impair-Role of hyperbilirubinemia in the impair-
ment of osteoblast proliferation associated with cholestatic jaundice. J Clin Invest 
1995;95:2581-2586.

26.  Simonet W, Lacey D, Dunstan CR. Osteoprotegerin: a novel secreted protein involved 
in the regulation of bone density. Cell 1997;89:309-19.

27.  Springer J, Cole D, Rubin LA. Vitamin D-receptor genotypes as independent genetic 
predictors of decreased bone mineral density in primary biliary cirrhosis. Gastro-
enterology 2000;118:145-151.

28.  Pares A, Guanabens N, Alvarez L. Collagen type Ialpha1 and vitamin D recep-
tor gene polymorphisms and bone mass in primary biliary cirrhosis. Hepatology 
2001;33:554-560. 

29.  Guanabens N, Pares A, Alvarez L. Martinez MJ, et al. Collagen –related markers 
of bone turnover reflect the severity of liver fibrosis in patients with primary biliary 
cirrhosis. J Bone Miner Res 1998; 13:731-738. 

30.  Pares A, Guanabens N. Osteoporosis in primary biliary cirrhosis: pathogenesis and 
treatment. Clin Liver Dis 2008;12:407-424. 

31.  Crawford BA, Kam C, Pavlovic J, et al. Zoledronic acid prevents bone loss after 
liver transplantation: a randomized double-blind, placebo-controlled trial. Ann Inter 
Med 2006;144:239-248. 

32.  Woo SB, Hande K, Richardson PG. Osteonecrosis of the jaw and bisphosfonates. 
N Engl J Med 2005;353:99-102.

33.  Grady D, Herrington D, Bittner V. HERS Research Group. Cardiovascular disease 
outcomes during 6,8 years of hormone therapy: Heart and Estrogen/progestin 
replacement study follow up (HERS II). JAMA 2002; 288:49-57.

34.  Levy C, Harnois DM, Angulo P, et al. Raloxifene improves bone mass in osteopenic 
women with primary biliary cirrhosis: results of a pilot study. Liver Int 2005; 
25(1):117-121. 

REFERêNCIAS

Figura 1 – Recomendações da Associação Americana de Gastroenterologia para diagnóstico 
e tratamento da osteoporose em pacientes com doenças hepáticas.

Considerações Finais

A figura 1 mostra as recomendações da 
Associação Americana de Gastroenterolo-
gia para diagnóstico e tratamento da os-
teoporose em pacientes com doenças he-
páticas.1 Pacientes com doença hepática 
crônica e com densitometria normal devem 
receber orientações quanto a medidas pre-
ventivas: praticar regularmente exercício 
físico, manter uma dieta balanceada com 
ingestão adequada de cálcio e vitamina D, 
para de fumar, evitar uso de álcool. Caso 
façam uso crônico de corticosteróides, 
usar sempre a menor dose possível. Nos 
pacientes com osteoporose, além das me-
diadas preventivas deve-se introduzir trata-
mento medicamentoso, preferencialmente 
com bifosfonados. 

Densidade mineral óssea (DMO) avaliada pela DEXA

DMO normal
T escore > -1

Osteopenia
T escore -1 a -2,5

Osteoporose
T escore > -2,5

Medidas 

preventivas

• Medidas preventivas

• Repetir DEXA em 2 anos

• Se uso prolongado de

 corticosteróide considerar

 uso de bifosfonatos e 

repetir DEXA em 1 ano

• Medidas 

preventivas

• Iniciar uso de

bifosfonatos

• Considerar 

outras drogas
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A partir do guideline da American Association for the Study of Liver 
Diseases (AASLD) publicado no Hepatology (julho/2009), que revisou 
o tema Cirrose Biliar Primária (CBP), efetuamos os comentários dos 
aspectos referentes ao diagnóstico de CBP e às formas especiais.

CPB
Foram simplificados os critérios anteriores (2000). Como recomen-
dação geral, a AASLD propõe em 2009, para diagnóstico de CBP, a 
utilização da presença de apenas dois dos seguintes critérios (evidên-
cia IB): 1) colestase bioquímica caracterizada principalmente por ele-
vação de fosfatase alcalina (FA); 2) positividade do anticorpo antimi-
tocôndria (AMA); 3) evidência histológica de colangite não-supurativa 
destrutiva. Assim, deve-se suspeitar de CBP em todos os casos de 
colestase crônica, caracterizada por FA ≥ 1,5X o valor normal e AST 
< 5X o valor normal, após a exclusão de outras causas de doença 
hepática (história clínica e avaliação por imagem obrigatória). A partir 
de alterações colestáticas laboratoriais, confirma-se o diagnóstico 
com a positividade do AMA. A biópsia hepática pode ser utilizada 
como recurso diagnóstico adicional em casos especiais, na vigência 
de AMA negativo e para exclusão de doenças concomitantes, como 
hepatite autoimune (HAI) e esteatoepatite não alcoólica. No entanto, 
a biópsia permite o estadiamento e prediz a resposta ao tratamento. 
A elastografia tissular tem sido estudada com potencial de substituir 
a biópsia para estadiamento na CBP. 

Alterações laboratoriais
O padrão de alterações laboratoriais presente na maioria dos pacien-
tes com CBP caracteriza-se por elevação de FA, alterações discretas 
de ALT ou AST e elevação de imunoglobulinas séricas (principalmente 
IgM). No entanto, alguns pacientes podem apresentar maiores altera-
ções de ALT e AST associadas à elevação de IgG. O padrão de altera-
ções laboratoriais se relaciona com o estágio da doença e a gravidade 
das lesões histológicas. Assim, na ausência de cirrose, a intensidade 
da alteração de FA se relaciona com a gravidade da ductopenia e infla-
mação; aumentos de ALT e IgG refletem a intensidade da inflamação e 
necrose periportal e lobular; a hiperbilirrubinemia relaciona-se com a 
gravidade da ductopenia e necrose. Elevações de BT e gamaglobulinas 
associadas à queda de albumina e plaquetas são indicadores precoces 
de progressão para cirrose e hipertensão portal.

Autoanticorpos
O AMA por imunofluorescência é positivo em 95% dos pacientes. 
Nos pacientes AMA negativos, deve-se considerar ainda como mar-
cadores diagnósticos: o anticorpo antinúcleo (AAN), particularmente 
o anti-GP210 e/ou anti-SP100, podendo ser também marcadores 
prognósticos e o AMA-M2 pesquisado por ELISA ou Western blot. Foi 
citada ainda a grande prevalência (até 50%) de outros anticorpos, 
especialmente, AAN e SMA, em pacientes com CBP. 

Histologia
A CPB caracteriza-se histologicamente por colangite crônica, não 
supurativa, destrutiva, predominantemente dos ductos interlobulares 
e septais. O termo lesão ductular florida se refere à presença de 
infiltrado inflamatório intenso e necrose circunjacente aos ductos 
biliares. O infiltrado consiste em linfócitos, mononucleares e eosi-

nófilos, podendo conter granulomas epitelioides, especialmente nos 
estádios iniciais da doença. As lesões histológicas são classificadas 
em quatro estádios: [I] inflamação portal com ou sem lesão ductular 
florida; [II] evolução do estádio I com hepatite de interface e ducto-
penia; [III] distorção da arquitetura com septos fibrosos; [IV] cirrose 
com nódulos regenerativos. São reconhecidos dois tipos principais de 
hepatite de interface caracterizados como hepatite de interface linfo-
cítica (semelhante à da hepatite autoimune) e hepatite de interface 
biliar, na qual há intensa reação ductular com proliferação ductular, 
edema, infiltração neutrofílica, fibrose periductular e necrose hepa-
tocitária. A gravidade da hepatite de interface é fator preditor forte 
do desenvolvimento de fibrose extensa.

Diagnósticos dos casos especiais
CBP-AMA negativo
Refere-se aos casos com apresentação clínica, bioquímica e his-
tológica idêntica à da CBP na ausência de positividade do AMA. 
Esses pacientes apresentam evolução clínica e resposta bioquímica 
ao tratamento com ácido ursudesoxicólico semelhantes às dos com 
CBP-AMA positivo. Quase todos os pacientes apresentam positi-
vidade para outros autoanticorpos, especialmente o AAN e SMA. 
Abandonou-se o termo colangiopatia autoimune. 

Sobreposição HAI com CBP
Usualmente se refere ao paciente com CBP-AMA positivo que apre-
senta HAI simultaneamente. Não há dados suficientes na literatura 
para esclarecer se esses pacientes apresentam evolução clínica e 
resposta ao tratamento diferente dos com CPB apenas. O termo 
pode também se referir a pacientes com doenças sequenciais CBP/
HAI (publicado em série de casos). É menos frequente o relato de 
pacientes com HAI que desenvolveram CBP.

Formas híbridas CBP/HAI
Têm sido utilizados dois escores na literatura para diagnóstico das 
formas híbridas. São critérios arbitrários, baseados em opinião de 
especialistas e ainda não validados por estudos de longo prazo: 1) 
escore do IAIH-G, que foi originalmente criado para diagnóstico da 
HAI, e 2) escore que utiliza a presença de, no mínimo, dois critérios 
maiores de cada doença para caracterizar a forma híbrida. Assim, 
são necessários, além de dois critérios para CBP, mais dois dentre 
os três seguintes: ALT > 5X o valor superior da normalidade; IgG ≥ 
2X o valor superior da normalidade; inflamação periportal ou peris-
septal moderada a grave. Comenta-se estudo (critérios do IAIH-G) 
que encontrou pior evolução (maior incidência de complicações da 
HP, óbitos e transplante) em pacientes com formas híbridas (N = 26) 
ao comparar com a evolução de pacientes com CPB (N = 135). No 
entanto, não houve padronização do tratamento. 

HAI-AMA positivo
Há pouca informação na literatura. Alguns pacientes com HAI e 
AMA positivo não apresentam alterações biliares à biópsia hepática 
e mostram evolução clínica semelhante à da HAI. O guideline reforça 
a necessidade de melhores estudos de longo prazo caracterizando a 
história natural da HAI, da CBP e formas híbridas. 

AASLD Practice Guidelines: cirrose Biliar Primária

Cláudia Alves Couto
Professora Adjunta do Departamento Clínica 
Médica FM-UFMG.

Coordenadora do Ambulatório de Fígado Clínico 
do IAG- HC, UFMG.



O uso prolongado diminui a progressão 
da CBP e a necessidade de transplante 
hepático1

Estimula a secreção biliar2

         Ação imunomoduladora2

Diminui a evolução para 
o óbito  e melhora os sintomas 
de prurido e fadiga em 4 anos1,2

Referências bibliográfi cas: 1. 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 
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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 
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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 
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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 contra-
Contraindicações: Icterícia obstrutiva e hepatites agudas graves; colecistite, cólicas biliares frequentes, úlcera gastroduodenal em fase ativa; alterações hepáticas eContraindicações: Icterícia obstrutiva e hepatites agudas graves; colecistite, cólicas biliares frequentes, úlcera gastroduodenal em fase ativa; alterações hepáticas

indicado em processos infl amatórios do intestino delgado ou do intestino grosso e em caso de hipersensibilidade aos componentes da fórmula.
, q ç p ; g ; p,q ç p ; g ; p

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 
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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.
çç

Interações medicamentosas: Com antiácidos a 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, 
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podendo chegar a 12 meses. - Prevenção da litíase biliar: 300 mg duas vezes ao dia, por períodos de tratamento de até seis meses. - Sintomas dispépticos: geralmente são sufi cientes doses de 50 mg três vezes ao dia, ou 150 mg duas vezes ao dia. - Cirrose 
çç

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 
çç

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 
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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.: 1.0084.0067z
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