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CICLOSPORINA
O que precisa saber
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Autores

Ana Valido
Maria João Saavedra

MONITORIZAÇÃO

A Ciclosporina pertence a um grupo de 
fármacos denominados imunossupressores;

Possui efeitos favoráveis em doenças 
imunomediadas, ou seja, induzidas por 
produção excessiva de anticorpos contra 
as próprias células ou tecidos do corpo;

Estes fármacos suprimem também a 
resposta natural do nosso organismo a 
tecido transplantado, permitindo que um 
órgão transplantado não seja rejeitado  
e sobreviva.

INDICAÇÕES  
DA CICLOSPORINA

• Artrite Reumatóide severa ativa; 

• Psoríase e Artrite Psoriática; 

• Inflamação intraocular - uveíte intermedia ou posterior 
ativa, de etiologia não infeciosa;

• Síndroma nefrótico cortico-dependente  
e cortico-resistente (doença renal caracterizada  
por edema e pela presença de proteínas na urina);

• Lúpus Eritematoso sistémico (especialmente quando 
associado a glomerulonefrite membranosa);

• Outras - Polimiosite/Dermatomiosite, Doença de Still, 
Pioderma gangrenoso, Síndrome de Sjogren; Dermatite 
atópica.

• Prevenir ou tratar a rejeição de órgãos transplantados  
e na prevenção ou tratamento da doença  
enxerto-contra-hospedeiro.

Monitorizar periodicamente os níveis sanguíneos 
de creatinina, função hepática, magnésio, 
potássio, ácido úrico e  perfil lipídico. 

Monitorizar tensão arterial de 2/2 semanas 
durante 3 meses e depois mensalmente.

Os doentes tratados com ciclosporina 
não devem receber concomitantemente 
irradiação ultravioleta B ou 
fotoquimioterapia com PUVA.

Devem ser evitados substitutos  
do sal contendo potássio;

Evitar toranja ou sumo de 
toranja (a toranja pode aumentar 
significativamente os níveis séricos 
deste fármaco)

Vinho tinto pode reduzir os níveis de 
ciclosporina, devido ao aumento do 
metabolismo, por isso deve evitar o 
vinho tinto.

Durante o tratamento com ciclosporina, 
a vacinação pode ser menos eficaz. 
Deve ser evitada a utilização de 
vacinas vivas atenuadas.

RECOMENDAÇÕES  
GERAIS
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• Linfomas e outras malignidades: Aumenta o risco de 
desenvolvimento de linfomas e outras neoplasias, 
particularmente as da pele. Deve ser evitada a 
exposição excessiva à luz ultravioleta.

• Infeções: bacterianas, fúngicas, parasitárias e virais, 
frequentemente com patogénios oportunistas;

• Nefrotoxicidade aguda e crónica: pode aumentar a 
creatinina e ureia séricas durante as primeiras semanas 
de tratamento com ciclosporina.

• Hepatotoxicidade e lesões no fígado: A ciclosporina é 
extensivamente metabolizada pelo fígado. Pode causar 
aumentos dose-dependentes e reversíveis da bilirrubina 
sérica e das enzimas hepáticas. 

• Idosos: A função renal dos pacientes idosos deve ser 
monitorizada com atenção especial. 

• Crianças: A experiência com ciclosporina em crianças 
ainda é limitada.

• Aleitamento: É excretada no leite materno; deverá ser 
evitada durante o período de amamentação.

• Gravidez: Não há estudos adequados em mulheres 
grávidas e, portanto, não deve ser usado na gravidez a 
menos que o benefício esperado para a mãe supere o 
risco potencial para o feto. 

• Hipertensão: É necessário o controlo regular da pressão 
arterial. 

• Aumento de lipídios sanguíneos: A ciclosporina pode 
induzir um aumento reversível dos lipídios sanguíneos, 
aconselha-se a realização de determinações de 
lipídios antes do tratamento e após o primeiro mês de 
terapêutica.

• Hipercaliemia, Hipomagnesemia e Hiperuricemia

• Vacinas de vírus vivo-atenuado: A vacinação pode ser 
menos eficaz; o uso de vacinas de vírus vivo-atenuado 
deve ser evitado.

COMO TOMAR/
ADMINISTRAR?

Administração oral: cápsulas de 25, 50, 100mg.  
Gotas oftálmicas 0,05%

ARTRITE REUMATÓIDE

Primeiras 6 semanas de tratamento: 3 mg/kg por dia,  
por via oral, em 2 tomas. 

Manutenção: a dose deverá ser ajustada individualmente  
de acordo com a tolerabilidade. 

A ciclosporina pode ser administrada concomitantemente 
com doses baixas de corticosteroides e/ou AINEs.  
Pode ser usada em associação com metotrexato. 

PSORÍASE

Indução da remissão: 2,5 mg/kg por dia, por via oral, 
divididos em 2 tomas. 

O tratamento deverá ser interrompido caso não tenha sido 
obtida uma resposta satisfatória das lesões psoriáticas num 
prazo de 6 semanas. 

Uma vez conseguida uma resposta satisfatória,  
a administração de ciclosporina pode ser interrompida  
e uma recaída subsequente tratada com a reintrodução  
de ciclosporina na dose eficaz anterior.

UVEÍTE INTERMÉDIA OU POSTERIOR

Indução da remissão: 5 mg/kg por dia, por via oral,  
em 2 tomas, até se atingir a remissão da inflamação  
uveal ativa e a melhoria da acuidade visual. 

Manutenção: a dose deverá ser reduzida lentamente até  
ao nível mínimo eficaz que, durante as fases de remissão.

PRECAUÇÕES SÍNDROME NEFRÓTICO

Indução da remissão: 5 mg/kg por dia em adultos ou     
6 mg/kg por dia em crianças, por via oral, divididos em     
2 tomas. 

Em doentes com alterações da função renal, a dose inicial 
não deve exceder 2,5 mg/kg por dia. Recomenda-se a 
associação com doses orais baixas de corticosteróides 
caso a resposta terapêutica não seja satisfatória. Na 
ausência de eficácia após 3 meses de tratamento deverá 
interromper-se a terapêutica com ciclosporina. 

Manutenção: a dose deve ser gradualmente reduzida 
até à dose eficaz mais baixa. 

XEROFTALMIA NO SÍNDROME DE SJOGREN

Duas vezes por dia em doentes com secura ocular severa. 
Pode demorar 4-12 semanas a reduzir inflamação.

A dose diária total não pode nunca exceder 5 mg/kg, 
exceto em doentes com uveíte endógena ameaçadora 
da visão e em crianças com síndrome nefrótico.

Para alcançar o nível máximo de eficácia podem ser 
necessárias até 12 semanas de tratamento.

EFEITOS SECUNDÁRIOS

DOENÇAS DO SISTEMA NERVOSO

DISTÚRBIOS VASCULARES

DISTÚRBIOS GASTROINTESTINAIS

Muito Frequentes Tremor, cefaleias

Muito Frequentes Hipertensão

Muito Frequentes Náuseas, vómitos, desconforto 
abdominal, diarreia

Frequentes Convulsões, parestesia

Frequentes Rubor

Frequentes Úlcera péptica, anorexia, 
hiperplasia gengival

Muito Raro Edema do nervo ótico

DISTÚRBIOS HEPATOBILIARES

DISTÚRBIOS DA PELE E TECIDO SUBCUTÂNEO

DISTÚRBIOS RENAIS E URINÁRIOS

DISTÚRBIO DO SISTEMA REPRODUTIVO E DAS MAMAS

OUTROS

Frequentes Hepatotoxicidade

Muito Frequentes Hirsutismo

Muito Frequentes Disfunção renal

Frequentes Mialgias, cansaço

Frequentes Acne, rash

Raro Distúrbios menstruais

Pouco Frequentes Aumento de peso, fraqueza 
muscular, desenvolvimento  
de tumores malignos

DISTÚRBIOS DO SISTEMA SANGUÍNEO E LINFÁTICO

DOENÇAS DO METABOLISMO E NUTRIÇÃO

Muito Frequentes Leucopenia

Muito Frequentes Anorexia, hiperlipidemia, 
hiperglicemia.

Frequentes Aumento do ácido úrico e potássio

Pouco frequentes Anemia, trombocitopenia
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