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RESUMO

ABSTRACT

A complicação mais séria da terapia de reposição do fator VIII
(FVIII) nos pacientes com Hemofilia A é o desenvolvimento de
aloanticorpos ou autoanticorpos inibidores. Os anticorpos inibidores
impedem hemostasia efetiva, representando risco real para
episódios hemorrágicos de difícil controle. Esta revisão aborda os
conceitos pertinentes e cobre os seguintes aspectos
farmacogenéticos do desenvolvimento de anticorpos inibidores:
tipos de anticorpos, mecanismos de inibição, diagnóstico, fatores
genéticos e não-genéticos de risco, alternativas de tratamento e
de intervenção.

The most serious complication of factor VIII (FVIII) replacement
therapy in patients with hemophilia A is the development of inhibitory
alloantibodies or autoantibodies. The inhibitory antibodies impair
effective hemostasis, representing real risk for hemorrhagic
episodes difficult to control. This revision addresses the pertinent
concepts, and covers the following pharmacogenetic aspects of
the development of inhibitory antibodies: antibody types, inhibitory
mechanisms, diagnostics, genetic and non-genetic risks factors,
alternatives of treatment and intervention.
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INTRODUÇÃO
A hemofilia A é um distúrbio de coagulação, com herança
recessiva ligada ao cromossomo X, podendo afetar um indivíduo a
cada 10.000 nascidos vivos do sexo masculino. É causada por
mutações no gene F8 que codifica o fator de coagulação VIII
(FVIII), uma glicoproteína essencial à cascata de coagulação
sanguínea. As mutações no gene F8 incluem inversões, deleções,
inserções, mutações sem sentido e de sentido trocado. Elas
ocasionam a deficiência ou disfunção do FVIII. 1 A gravidade da
hemofilia A depende do nível residual do fator VIII presente no
plasma (FVIII:Ag) e de sua atividade funcional (FVIII:C). Assim, é
classificada em hemofilia grave (FVIII:Ag < 0,01 UI/ml; FVIII:C <
1%), na qual podem ocorrer sangramentos espontâneos, hemofilia
moderada (FVIII:Ag >0,01 UI/ml e < 0,05 UI/ml; 1% < FVIII:C <
5%) com fenótipo intermediário e hemofilia leve (FVIII:Ag > 0,05
UI/ml e < 0,40 UI/ml; 5% < FVIII:C < 50%), em que os portadores
sofrem de hemorragia pós-traumas ou pós-cirúrgicas.1 Hemofilia
A dos tipos grave, moderado e leve ocorre com frequências de
50%, 10% e 40%, respectivamente.
As principais manifestações clínicas da hemofilia A são
sangramentos, que podem ocorrer devido a traumas,
procedimentos cirúrgicos ou de forma espontânea. As hemorragias
podem se apresentar sob a forma de hematúria, epistaxe, melena/
hematêmese, mas frequentemente se apresentam como
hematomas e hemartroses (sangramentos intra-articulares).2 A
terapia padrão consiste na infusão intravenosa de FVIII,
proveniente de derivados de plasma ou de produtos
recombinantes.3
Apesar do seu reconhecido benefício para a maioria dos
pacientes, há a possibilidade de resistência à terapêutica.3 Essa
resistência se inicia com a produção de aloanticorpos e é
desencadeada quando a proteína exógena é reconhecida como
antígeno pelo sistema imunológico do paciente. O desenvolvimento
de anticorpos contra o FVIII representa um dos principais desafios
ao tratamento de hemofílicos do tipo A. Diversos fatores intrínsecos
e extrínsecos de risco para o desenvolvimento de inibidores têm
sido identificados. Entre os fatores intrínsecos associados com
maior predisposição estão mutações causadoras de hemofilia A e
alguns polimorfismos em genes da resposta imune. Desta forma,
verifica-se o caráter poligênico que envolve o fenômeno de
desenvolvimento de inibidores. Os fatores extrínsecos são referentes
ao tipo de FVIII administrado na terapia.4 Todos esses agravantes,
combinados ou não, culminam na maior susceptibilidade ao
desenvolvimento de inibidores, que tornam a terapia ineficiente e
de reduzida custo-efetividade para uma significativa parcela dos
pacientes.4
Neste artigo são revisados os conceitos e os seguintes
aspectos farmacogenéticos do desenvolvimento de anticorpos
inibidores: tipos de anticorpos, mecanismos de inibição, diagnóstico,
fatores genéticos e não-genéticos de risco, alternativas de
tratamento e de intervenção.

em cascata envolvendo diversas moléculas. As proteínas
participantes desse processo, comumente designadas de fatores
de coagulação, exercem papel crucial na formação da fibrina,
proteína que é o principal componente do coágulo. 1 Deficiências
desses fatores, seja quantitativas ou funcionais, caracterizam
diversas coagulopatias, ocasionando quadros hemorrágicos.
A cascata de coagulação se inicia com a expressão do
fator tecidual (FT) e sua exposição ao espaço intravascular. FT,
sob condições normais, não é expresso por células do sangue,
como os monócitos e pelas células endoteliais. A sua expressão
ocorre quando há lesões ou em casos de endotoxemia. 5 FT
funciona como receptor para o fator VII (FVII) de coagulação,
formando o complexo FT-FVIIa, que por sua vez cliva os fatores IX
e X, gerando as formas ativas FIXa e FXa, respectivamente.
Subsequentemente há formação de trombina, responsável pela
formação de fibrina, a partir do fibrinogênio.5 Todavia, a quantidade
de trombina gerada é mínima, sendo necessárias outras vias.6 A
trombina gerada nesse processo ativa o fator V (FVa) e o FVIII
(FVIIIa). Essas reações são essenciais para a formação do
complexo tenase intrínseco (FIXa/FVIIIa), que converte o fator X
em FXa, e para a formação do complexo protrombinase (FVa/
FXa), que converte a protrombina em trombina; ambos os
complexos são dependentes de íons Ca2+.7 A ativação do FX é
cerca de 50 vezes maior com o complexo FIXa/FVIIIa do que com
o complexo FT-FVIIa, realçando a importância da via dependente
do complexo tenase. 6 Todos esses eventos ocorrem sobre
membranas fosfolipídicas, principalmente de plaquetas ativadas,
que expressam sítios de ligação para os complexos tenase e
protrombinase. A trombina gerada por ambas as vias converte o
fibrinogênio em fibrina, promovendo agregação plaquetária e
ativação do fator XIII (FXIII), cuja função é estabilizar o coágulo de
fibrina.7
FVIII e sua importância na cascata de coagulação
FVIII é codificado pelo gene F8, com 186kb de
comprimento e 26 exons, e está localizado na região Xq28.8 A
proteína precursora do FVIII consiste de 2351 aminoácidos, sendo
que os 19 primeiros correspondem a uma sequência de peptídeo
sinal. Quando a proteína passa pelo retículo endoplasmático, o
peptídeo sinal é clivado resultando em uma proteína de estrutura
primária de 2332 aminoácidos. A análise dessa estrutura primária
revelou 3 tipos de domínios estruturais diferentes, sendo três
domínios A, com 330 aminoácidos, um domínio B (com 980
aminoácidos) e uma região carboxiterminal com 150 aminoácidos,
divididos em dois domínios C, na seguinte ordem: A1-a1-A2-a2-Ba3-A3-C1-C2.9 Os domínios A possuem homologia de cerca de
30% entre si, além de alta homologia à ceruloplasmina, uma enzima
transportadora de cobre. São limitados por espaçadores curtos
que consistem em regiões ricas em resíduos de ácido aspártico e
glutâmico (regiões a1, a2 e a3). 9 A figura 1 mostra uma
representação tridimensional em fita da estrutura da proteína FVIII
humana sem o domínio B, com os principais resíduos envolvidos
no desenvolvimento de anticorpos inibidores.
O domínio B apresenta vários sítios de glicosilação e
não apresenta homologia com estruturas conhecidas. Sua função

A CASCATA DE COAGULAÇÃO SANGUÍNEA:
ASPECTOS GERAIS
A coagulação do sangue resulta de uma complexa reação
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Figura 1. Representação tridimensional em fita da estrutura da proteína FVIII humana sem o domínio B. Modelo composto por 5 domínios globulares,
baseado no número de acesso 3CDZ do Molecular Modeling Database (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Structure/mmdb/mmdbsrv.cgi?uid=63538) e editada pelo
programa VMD versão 1.8.6.42 Os domínios A1, A2, A3, C1 e C2 estão representados em azul, rosa, verde, laranja e amarelo, respectivamente. Em
destaque e indicados por setas, mutações R593C, Y1786S, Y2105C, R2150H, A2218T e W2229C relacionadas ao risco de desenvolvimento de anticorpos
inibidores.
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ainda não está clara, mas parece estar relacionada à secreção do
FVIII.10,11
Os domínios C1 e C2 apresentam homologia à lectina
discoidina I e ao ligante de lipídeos de aglutinina. O domínio C2
contém sítios de ligação para fosfolipídios e para o fator Von
Willebrand (FvW).12
FVIII é produzido principalmente pelos hepatócitos. Sua
maturação e secreção envolvem diversas modificações póstraducionais. Após passar por N-glicosilações no retículo
endoplasmático, sofre processos de sulfatação e O- glicosilações
em resíduos específicos, além de passar por clivagens proteolíticas
entre os domínios B e A3, e em outros sítios do domínio B. Dessa
forma, FVIII é dividido em duas porções distintas, consistindo em
uma cadeia leve (a3-A3-C1-C2) e outra pesada (A1-a1-A2-a2-B)
contendo fragmentos heterogêneos do domínio B.13 FVIII
secretado é um heterodímero, cujas cadeias se mantém ligadas
através de interações não covalentes entre os domínios A1 e A3,
juntamente a íons Cu+2.9
O heterodímero do FVIII, após secreção, interage com
o FvW via domínios C2 e a3,14 que além de transportar o FVIII no
plasma aumenta sua estabilidade para uma meia vida que varia
entre 12-16 horas. Além disso, o FvW favorece a clivagem do FVIII
pela trombina.14
FVIII apresenta atividade procoagulante máxima após
ativação pela trombina. Sua ativação é resultante da clivagem nos
resíduos Arg372 e Arg740 da cadeia pesada e Arg 1689 da cadeia
leve.12 Essas clivagens geram um heterotrímero A1/A2/A3-C1C2, cujas cadeias permanecem associadas por interações entre
os domínios A1 e A3. Mediante esse processamento a afinidade
com o FvW é reduzida, e o FVIIIa fica livre. 15 FVIIIa forma o
complexo tenase, juntamente ao FIXa e às membranas fosfolipídicas
carregadas negativamente e íons cálcio. Esse complexo converte
o FX para sua forma ativa, este por sua vez convertendo a
protrombina em trombina, levando à formação de fibrina.6
FVIII é rapidamente inativado por duas vias distintas.
Uma delas é a dissociação espontânea. Sua instabilidade intrínseca
pode ser atribuída à baixa força de interação entre o domínio A2 e
o dímero A1/A3-C1-C2. A outra via de inativação do FVIII é a
degradação proteolítica, que envolve clivagens na cadeia pesada
em Arg336 e Arg562. Essas clivagens podem ser realizadas pelos
fatores IXa, Xa e proteína C ativa, PCA.16

conhecido como ensaio de inibidor de Bethesda, descrito
inicialmente por Kasper e cols. em 1975 e recentemente modificado
pelo protocolo de Nijmegen, sendo o mais utilizado e recomendado
pela Federação Mundial de Hemofilia.18 Esse método consiste na
adição à amostra do paciente de um mesmo volume de pool de
plasma normal contendo como tampão e estabilizador o imidazol.
Por esse teste, os inibidores podem ser quantificados e descritos
em número de unidades Bethesda (UB). Uma UB corresponde à
quantidade de anticorpos inibidores capaz de neutralizar 50% da
atividade de FVIII plasmático.18 Assim, quanto maior o número de
unidades Bethesda maior a quantidade de inibidores presentes no
plasma do paciente. Indivíduos com >5UB são considerados
portadores de alto título de inibidores. Valores inferiores são
considerados de baixo título.20 Pode haver variação com o decorrer
do tempo na quantidade de inibidores, os mesmos podendo chegar
a desaparecer por completo dentro de semanas ou meses sem
novas reposições. Apesar do largo uso e aceitação, esse método
de quantificação e detecção de inibidores apresenta limitações.
Níveis baixos de inibidores são dificilmente detectados, além de
não existirem padrões de referência para a dosagem de anticorpos,
devido à alta variabilidade interlaboratorial. 19
Imunologia e natureza dos anticorpos inibidores
Observações oriundas de estudos prospectivos 21-24
demonstram os seguintes fatos em relação ao surgimento de
anticorpos inibidores:
(a) Inibidores ocorrem com maior frequência em pacientes com
hemofilia A severa, isto é, em pacientes com níveis basais de
FVIII <0.01 U/mL;
(b) Inibidores se desenvolvem com maior frequência poucos dias
(mediana de 9 a 11) após exposição ao FVIII;
(c) Inibidores se desenvolvem mais frequentemente durante a
infância;
(d) Alguns pacientes são muito respondedores e apresentam
resposta anamnéstica rápida e enérgica ao FVIII, enquanto outros
são pouco respondedores e desenvolvem baixos níveis de
inibidores.
A produção de inibidores do FVIII é iniciada quando as
células apresentadoras de antígenos endocitam o FVIII exógeno e
o degradam em peptídeos, que por sua vez se ligam a moléculas
do complexo maior de histocompatibilidade humano (HLA) de classe
II, sendo exibidos na superfície das células apresentadoras de
antígenos e assim apresentados às células T CD4+. 25 Em adição,
fragmentos peptídicos do FVIII endógeno produzidos em pequena
escala pelo paciente hemofílico podem ser apresentados às células
T CD8+ via HLA classe I, induzindo ativação e expansão clonal do
linfócito T ativado. Células T estimulam os linfócitos B a produzir
anticorpos inibidores do FVIII. Os inibidores do FVIII pertencem
principalmente à subclasse IgG4, com síntese direcionada por
células T CD4+ específicas. Secundariamente são encontradas
subclasses de IgG1 e IgG2 sugerindo que o fenômeno de formação
de inibidores envolve uma associação de respostas Th1 e Th2.26
As citocinas secretadas Th2 (como a IL-4 e a IL-10) promovem a
síntese de anticorpos pelos linfócitos B.

Diagnóstico de inibidores
Os anticorpos inibidores ocorrem em cerca de 20 a 30%
dos portadores de hemofilia A grave e de 10 a 15% dos portadores
da forma leve ou moderada da doença.4,17
A presença de inibidores manifesta-se clinicamente pelo
aumento da tendência ao sangramento, ocorrência de episódios
hemorrágicos de difícil controle, redução da resposta ou eficácia
do tratamento habitual e aumento do consumo do concentrado do
FVIII.18 Em crianças, o diagnóstico é mais difícil, pois os sinais são
menos evidentes.18
Os inibidores surgem após as primeiras infusões em até
150 dias de exposição ao FVIII exógeno.19 A presença de inibidores
é usualmente detectada pelo teste de coagulação sanguínea
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anticorpos inibidores.32,33 Outros estudos têm relatado associação
entre a mutação Tyr2105Cys no exon 22 do domínio C1 e
Arg2150His do exon 23 também no domínio C1, com a produção
de anticorpos.33,34

Mecanismos de inibição por anticorpos anti-FVIII
A resposta imune ao FVIII é policlonal.26 Os anticorpos
exercem sua atividade inibitória pelo bloqueio ou neutralização
funcional do FVIII infundido. Embora os mecanismos de inibição
da proteína exógena ainda não tenham sido completamente
elucidados, existem proposições e estudos revelando parte do que
ocorre. Anticorpos que se ligam ao domínio A2 do FVIII causam
impedimento estérico do sítio de clivagem pela trombina, reduzindo
o nível de FVIIIa. Anticorpos dirigidos contra o domínio A3 impedem
a ligação do FVIIIa ao FIXa.27 Os que se ligam ao domínio C2
impedem a ligação do FVIII aos fosfolipídios de membrana, bem
como ao FvW, visto que esse domínio apresenta sítios para ambas
as ligações.28 A ligação normal entre o FVIII e o FvW pode formar
epítopos e consequentemente se tornar alvo de inibidores. Esses
anticorpos impedem a dissociação de ambos os fatores quando o
FVIII é clivado pela trombina, diminuindo a quantidade de FVIIIa
livre. Também há relatos de anticorpos IgG anti-FVIII com atividade
FVIII-proteolítica.29 Na hemofilia adquirida, os inibidores são autoanticorpos anti-FVIII endógeno.29

Influência de polimorfismos em genes da resposta imune
O Complexo Maior de Histocompatibilidade Humano
(HLA) exerce um importante papel na apresentação de antígenos,
e consequentemente na formação de anticorpos. 34 Diversos
estudos têm procurado correlacionar polimorfismos no HLA com a
ocorrência de inibidores. Entretanto, essas associações não têm
apresentado significância estatística.
Polimorfismos no gene para o fator de necrose tumoral
alfa (TNF), comumente associados a diversas doenças auto-imunes
mediadas por anticorpos, também têm sido estudados em relação
à produção de inibidores. Entre eles, o alelo -308A do SNP na
região promotora TNF . Indivíduos com genótipo -308A/A são
propensos ao desenvolvimento de inibidores. 35
IL-1 é uma citocina pró-inflamatória multifuncional.
Associações entre a produção elevada de anticorpos e doenças
autoimunes têm sido descritas para polimorfismos no gene IL-1 .
IL-4 é essencial para a formação de células Th2 e para a produção
de IgE. Polimorfismos no gene IL4 estão relacionados a distúrbios
alérgicos e auto-imunes. Outra importante citocina atuante na
resposta inflamatória e na produção de anticorpos é a IL-10. Um
polimorfismo do tipo microssatélite perto da região promotora IL10
está relacionado a uma maior concentração de auto-anticorpos na
miastenia gravis, granulomatose de Wegener e no lúpus eritematoso
sistémico e com a concentração de imunoglobulinas em vários
tipos de mielomas.36 Dentre os polimorfismos nestes genes, o que
tem sido associado com maior significância ao desenvolvimento de
anticorpos inibidores na hemofilia A grave é o alelo (CA)19 na
região promotora do gene IL10.36
Outra proteína importante na resposta imune é a CTLA4 (Cytotoxic T-lymphocyte associated protein-4), que regula a
ativação de células T através de sua ligação a moléculas da família
B7, que são expressas em células apresentadoras de antígenos.37
Polimorfismos no gene CTLA-4 têm sido associados à modulação
da resposta imune, influenciando a produção de anticorpos em
doenças auto-imunes. O alelo -318C na região promotora do gene
da CTLA-4 tem sido referido como fator de proteção ao
desenvolvimento de inibidores do FVIII.37,38

Fatores de risco
Diversos fatores têm sido associados ao risco de
desenvolvimento de inibidores. Os mais frequentemente citados
são: tipo de mutação no gene F8, polimorfismos em genes da
resposta imune, histórico familiar, fatores étnicos, fatores
relacionados ao tratamento, como o tipo de FVIII administrado.30
Tipo de mutação no gene F8 e o desenvolvimento de inibidores
É importante levar em consideração que a própria
mutação causadora da hemofilia está relacionada ao
desenvolvimento de inibidores. As mutações em que é maior a
frequência de inibidores são as que levam a grandes alterações
funcionais na proteína FVIII ou à sua completa ausência, tais como
mutações sem sentido, grandes deleções ou inversões. Entre 30 e
40% dos pacientes com largas mutações sem sentido ou com
grandes deleções, respectivamente, desenvolvem inibidores.31 A
inversão envolvendo o intron 22, a causa mais frequente de
hemofilia A, constitui a terceira classe de mutações mais
frequentemente associadas com a produção de inibidores. Na
hemofilia A das formas leve e moderada causadas por mutações
de sentido trocado (missense mutations), a prevalência de inibidores
é de 5%. Essas mutações são causadas por polimorfismos de um
único nucleotídeo (SNPs) e são as mais comuns nessas formas de
hemofilia.31
Estudos têm demonstrado a presença de epítopos
imunodominantes nos domínios A2, A3, C2 e na região ácida
entre os domínios A1 e A2 do FVIII. Mutações em regiões do gene
F8 que decodificam esses domínios da proteína FVIII,
principalmente em C2 que apresenta dois epítopos
imunodominantes, podem aumentar o risco para a produção de
inibidores. Mutações de ponto nos domínios A2 e C2 aumentam o
risco de formação de inibidores em cerca de 4 vezes, comparado
a pacientes com mutações fora desses domínios. Algumas dessas
mutações, como Arg593Cys do domínio A2, Ala2218Thr e
Trp2229Cys do domínio C2 e Tyr1786Ser do domínio A3 foram
relatadas como possíveis fatores de risco de desenvolvimento de

Diversidade genética das populações e o
desenvolvimento de inibidores
A prevalência de inibidores do FVIII é duas vezes maior
em pacientes negros de descendência africana do que em
brancos.39 O mecanismo responsável por esse fato ainda é
desconhecido. Em estudo realizado com 137 indivíduos saudáveis
e pertencentes a 7 grupos de origens geográficas distintas foram
identificados 4 SNPs, cujos haplótipos (combinações alélicas)
decodificam 6 proteínas de FVIII distintas, designadas de H1 a
H6.40 Tais haplótipos ocorrem com frequências variadas nos
diferentes grupos. Em indivíduos brancos foram encontrados
apenas os haplótipos H1 e H2. Em negros, não foi observado o
haplótipo H6. O haplótipo H6 foi encontrado apenas em chineses.
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também se verificou que dois produtos de FVIII recombinante,
muito utilizados no tratamento de episódios hemorrágicos,
correspondem aos haplótipos H1 e H2.40 Em estudo realizado
recentemente no Brasil não houve correlação entre a presença de
haplótipos H1-H6 e a produção de inibidores em negros, 41
possivelmente refletindo diferenças na origem africana dos negros
do Brasil e da América do Norte.
A existência de diferentes haplótipos FVIII implica que
produtos derivados de plasma podem conter diferentes haplótipos.
Assim, durante a terapia de reposição, há a possibilidade de um
indivíduo receber uma proteína exógena cujo haplótipo é divergente
de seu próprio fator. Nesta situação hipotética, haplótipos FVIII
distintos podem ser reconhecidos como moléculas estranhas ao
organismo (antígenos), induzindo a produção de anticorpos
inibidores.40 Mas ainda são necessários mais estudos, pois tal
cenário seria válido apenas para hemofílicos com presença de
FVIII endógeno. Contudo a divergência entre haplótipos não deve
ser um fator causal preponderante visto que aproximadamente
70% dos pacientes sob terapia de reposição não desenvolvem
inibidores. Dessa forma, é preciso levar em consideração os demais
aspectos que envolvem a terapia.40

A administração de FVIIa-r apresenta baixo tempo de
ação requerendo assim várias doses a cada 2 - 4 horas. Esses
produtos são mais caros e de limitada disponibilidade.
Nos pacientes com baixos títulos de inibidores também
podem ser administrados concentrados de FVIII em altas doses.
Em hemofilia A leve com inibidores pode ser empregada a
desmopressina, que é uma substância análoga ao hormônio
antidiurético, que promove a liberação de FVIII e de FvW de seus
sítios de armazenamento intracelulares.3,18
Perspectivas de tratamento e novos estudos
Pesquisas atuais têm explorado variáveis genéticas da
resposta imune e da via de coagulação sanguínea para
compreender melhor o processo de formação de inibidores. Esses
estudos auxiliam a evolução de dois caminhos. Em um, a busca de
marcadores genéticos que poderiam identificar indivíduos
susceptíveis à formação de inibidores, possibilitando uma alteração
prévia no tratamento para minimizar ou eliminar o risco de
desenvolvimento dos mesmos, e no outro, o desenvolvimento de
novos produtos resistentes aos inibidores, de forma a tornar a
terapia mais efetiva.
Apesar de existirem medidas terapêuticas que aumentem
a eficácia durante a reposição do fator VIII em presença de
inibidores, ainda não é possível a neutralização específica dos
anticorpos inibidores. Duas alternativas promissoras incluem (a)
tornar o sistema imunológico do paciente tolerante ao FVIII
exógeno, por intermédio de infusões contínuas do mesmo 3 e (b)
o tratamento com peptídeos sintéticos que mimetizam os epítopos
reconhecidos pelos inibidores do FVIII, substratos competitivos do
FVIII.16

Fatores relacionados ao tratamento
Há controvérsias sobre se o tipo de FVIII administrado
aumenta a propensão ao desenvolvimento de inibidores. O foco
da discussão é o FvW, que é responsável por manter a estabilidade
do FVIII na circulação. FvW está presente nos derivados de plasma,
mas ausente no FVIII recombinante, o que poderia deixá-lo exposto
à degradação e inativação por anticorpos inibidores. 31 Outro
aspecto é a inativação viral do FVIII usado no tratamento, pois o
número de relatos de desenvolvimento de inibidores parece ter
aumentado após o advento dessas técnicas. 4 Estudos que
comparam o FVIII recombinante e o derivado de plasma não têm
apresentado diferenças estatísticas significativas, quanto ao
desenvolvimento de inibidores, apesar de ser notória a maior
ocorrência em pacientes que utilizam o FVIII recombinante.4
Resultados inconclusivos também são encontrados
quanto ao modo de administração dos produtos. Apesar de a
infusão contínua diminuir a quantidade de FVIII necessária durante
a terapia, questiona-se se esta forma pode ou não favorecer o
desenvolvimento de inibidores.4
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