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RESUMO 

 

CARACTERIZAÇÃO CLÍNICA, EPIDEMIOLÓGICA E SOBREVIDA DE 
PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE C EM UM SERVIÇO REFERÊNCIA DE 
TERESINA, PI. Yara Vanessa Trindade Xavier. Orientadora: Profa. Dra.	 Maria 
Elisabete Amaral de Moraes. Dissertação de Mestrado. Programa de Pós-
Graduação em Farmacologia. Mestrado Profissional em Farmacologia Clínica. 
Departamento de Fisiologia e Farmacologia, UFC, 2015. 

A hepatite C é atualmente a principal causa de hepatopatias crônicas, cirrose e 
carcinoma hepatocelular. Tratou-se de um estudo descritivo, transversal, 
quantitativo, retrospectivo (2000 – 2014) de pacientes com infecção crônica pelo 
HCV, originários da consulta de ambulatório do HEMOPI, PI. Foram recolhidos os 
dados do paciente com diagnóstico confirmado de hepatite C, de 155 prontuários 
para o atendimento médico com o objetivo de caracterizá-los quanto aos aspectos 
clínicos, epidemiológicos e a sobrevivência. Depois foram relacionados os critérios 
encontrados por gênero e faixa etária, obtendo-se como resultados: Nos homens é 
maior a negativação da carga viral e dos que permanecem em avaliação; o genótipo 
3 aparece como predominante , seguido do 1b e do 2; na identificação do sitio de 
contagio prevalece o uso de complexo vitamínico e de droga endovenosa; é maior o 
grau de fibrose no fígado F1-fibrose portal  e F3  e atividade histopatológica A1-leve 
e A4-severa; e maior carga viral média. Nas mulheres é identificado maior numero 
de óbitos; o genótipo 1a; transfusão sanguínea e cirurgias como forma de contagio; 
fibrose no fígado F2- fibrose portal com rara fibrose septal, F4 ou F0-ausência de 
fibrose e atividade histopatológica A2- moderada e A0-ausente. Na faixa etária 
situada entre 29 – 59 anos de idade é maior o índice de abandono do tratamento; o 
genótipo predominante é o 3, seguido do 1a; em relação ao sitio de contagio, por 
transfusão e uso de droga endovenosa; ao grau de fibrose do fígado, F3 e F4 e F0-
ausência de fibrose; na análise da atividade inflamatória do fígado A3- severa, e 
também A0-ausente. Nos pacientes com 60 anos de idade ou mais se identifica o 
maior numero de óbitos e os que ficam em avaliação após tratamento; o genótipo 
predominante é o 1b seguido do 2; a forma de contagio pelo uso de complexo 
vitamínico e realização de alguma cirurgia; é maior o grau de fibrose no fígado F1-
fibrose portal e apresenta atividade histopatológica A1-leve e A2-moderada; e 
apresenta carga viral média maior. A busca dos resultados revela dificuldades 
encontradas no registro manual das informações relacionadas ao tratamento, que 
leva a reflexão da importância em monitorar adequadamente o acompanhamento 
dos pacientes, pois alguns não curam, recorrem ao transplante ou recidivam, 
aumentando ainda mais os gastos públicos com a saúde. 

Palavras-chave: VHC, HEMOPI, carga viral, genótipo, forma de contagio, fibrose, 
fígado, atividade inflamatória. 

 

 



	
	

 

 
ABSTRACT 

CHARACTERIZATION CLINICAL, EPIDEMIOLOGICAL AND SURVIVAL OF 
PATIENTS WITH HEPATITIS C PATIENTS IN A SERVICE REFERENCE OF 
TERESINA , PI .Yara Vanessa Trindade Xavier.Master Advisor: Dra..	Maria 
Elisabete Amaral de Moraes Master’s Dissertation. Graduate Program in 
Pharmacology. Department of Physiology and Pharmacology, UFC, 2015. 

Hepatitis C is currently the leading cause of chronic liver disease, cirrhosis and 
carcinoma hepatocelular.Tratou is a descriptive, cross-sectional, quantitative, 
retrospective (2000 - 2014) in patients with chronic HCV infection originating 
outpatient consultation of HEMOPI , PI. Patient data were collected with a confirmed 
diagnosis of hepatitis C, of 155 medical records for medical care in order to 
characterized them for clinical, epidemiological and survival. Then they were related 
criteria found by gender and age group, obtaining the following results: In men is 
greater the negative viral load and that remain under assessment; genotype 3 appear 
as the predominant, followed by 1b and 2, the site of infection identification prevails 
the use of vitamin and intravenous drug, the greater is the degree of fibrosis portal 
fibrosis F1-F3 and liver and histopathologic activity A1- light and A4-severe, and 
higher mean viral load. In women it is identified greater number of deaths; genotype 
1a; blood transfusion and surgery as a form of contagion; F2 fibrosis in the liver 
portal fibrosis with rare septal fibrosis F0-F4 or absence of fibrosis and histological 
activity and moderate A2-A0 absent. In the age group of between 29-59 years of age 
is higher the dropout rate of treatment; the predominant genotype is 3, followed by 
1a; in relation to the site of contagion, transfusion and intravenous drug use; the 
degree of liver fibrosis, and F4 and F3-F0 no fibrosis; in the analysis of inflammatory 
activity of severe liver A3, and also A0-away. In patients 60 years of age or older 
identifies the highest number of deaths and staying in treatment assessment; is the 
predominant genotype 1b followed by 2; the form of contagion by the use of vitamin 
and performing some surgery; It is greater the degree of fibrosis in liver fibrosis, 
portal F1 and histopathological features activity A1-A2-light, moderate and has a 
higher average viral load. The search results reveal difficulties encountered in 
manual recording information related to treatment, which leads to reflection of the 
importance of adequately monitor the follow-up of patients because some do not 
heal, they resort to transplantation or relapse, further increasing public spending on 
health. 

Keywords: HCV, HEMOPI, viral load, genotype, form of contagion, fibrosis, liver 
inflammatory activity 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Hepatite C 

O HCV é um problema de Saúde Pública mundial em função de sua                

alta prevalência (estima-se que 2% da população brasileira esteja infectada.                

No mundo varia entre 0,84% e 3,4%), elevada risco de evolução para cirrose, 

falência hepática e desenvolvimento de hepatocarcinoma (ACRAS et al., 2004). 

Uma das características mais importantes do HCV é sua heterogeneidade 

genética, resultante da pressão imunológica gerada pelo sistema imune humoral do 

hospedeiro e que determina a caracterização dos diversos genótipos com diferentes 

subtipos, que têm associação com a severidade da hepatite e influenciam alguns 

aspectos relativos à infecção como distribuição geográfica, patogenia e resposta ao 

tratamento (PAIXÃO et al., 2001; MEHTA et al., 2008). 

A hepatite C caracteriza-se por ser assintomática e ter curso clínico 

indolente. O HCV é transmitido principalmente por via parenteral. Fatores de risco 

associados com esta infecção são uso de drogas injetáveis, injeção terapêutica não 

estéril e transfusão sanguínea (WASLEY; ALTER, 2000). Antes da seleção rigorosa 

dos doadores de sangue, em 1991, o HCV era a maior causa de hepatite pós-

transfusional e ainda permanece como tal em casos esporádicos (CONTE, 2000). 

Outras formas de transmissão são controversas e menos frequentes 

como exposição ocupacional, perinatal e sexual ou a contaminação por meio de 

procedimentos como, realização de tatuagem, piercing, acupuntura, entre outros.             

No entanto, em cerca de 40% dos casos a forma de transmissão permanece 

desconhecida (WASLEY;  ALTER, 2000). 

1.2 Estrutura viral e história natural do HCV 

O vírus da hepatite C (HCV) pertence ao gênero Hepacivirus da família 

Flaviviridae e seu genoma é constituído por uma fita simples de RNA (FERREIRA, 

SILVEIRA, 2004). 
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 O HCV é um pequeno vírus com cerca de 30 a 60nm de diâmetro                   

e apresenta um genoma de RNA linear com hélice única e positiva. Seu genoma 

contém 9.400 nucleotídeos, possuindo uma única fase de leitura aberta (open 

reading frame), que codifica uma poli proteína de pouco mais de 3.000 aminoácidos, 

contendo uma região estrutural e uma não estrutural (ARAÚJO et.al, 2011). 

 Estas regiões são clivadas por proteases celulares e virais em 3 

proteínas estruturais (core, E1 e E2) e 7 (NS) polipeptídios não estruturais (P7, NS2, 

NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B). Estas proteínas possuem diferentes papéis 

funcionais no ciclo de vida do vírus: E1 e E2 são as glicoproteínas que formam o 

envelope funcional que facilita a entrada do vírus nas células hospedeiras e induz            

a proliferação de anticorpos neutralizantes; as proteínas NS são necessários para            

a constituição do complexo replicar-se, a montagem, lançamento de partículas 

infecciosas e propagação viral (STRAUSS, 2001; REZENDE, 2008). 

A presença de duas regiões hipervariáveis (HVR) no envelope, a falta de 

capacidade de revisão e à elevada taxa de geração de novas variantes virais 

durante a infecção pelo HCV permite ao vírus evoluir de forma contínua, adaptar-se 

e escapar das respostas imunológicas do hospedeiro (ARAÚJO, et al., 2011). 

FIGURA 1-Representação do vírus e genoma do HCV 

 

Fonte: http://www.malatidireni.it/hcv.htm 
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O HCV, por ser um vírus de RNA, apresenta uma alta taxa de mutação 

espontânea. Os genótipos do HCV são determinados pelo sequenciamento de 

nucleotídeos do genoma inteiro seguido por uma composição da árvore filogenética. 

Este é, atualmente, o padrão-ouro para a detecção e identificação dos diferentes 

genótipos do HCV (ARAÚJO et.al, 2011). 

Outros métodos de genotipagem são baseados em técnicas sorológicas e 

moleculares. A reação em cadeia da polimerase (PCR) com métodos de 

genotipagem incluem o uso de primers para amplificação, análise de hibridização 

reversa, usando sondas específicas para uma região do HCV e por análises da 

técnica de restriction fragmentlength polymorphism (RFLP) (ARAÚJO et.al, 2011). 

Estudos dos genótipos do HCV por estas técnicas levaram a sua 

classificação em 6 tipos ou genótipos e aproximadamente 100 subtipos, designados 

com os números de 1 a 6 e com as letras minúsculas do alfabeto (a-f), respectivamente. 

Existem, subclasses descobertas (7 a 11), até hoje, onde pesquisadores propuseram 

que estes, devem ser considerados variantes do grupo 6 e classificados num único 

genótipo, tipo 6 (REZENDE, 2008). 

Uma das características do HCV é a capacidade de evadir-se do sistema 

imunológico do hospedeiro. Os casos de viremia crônica ocorrem entre 85 a 90% 

dos indivíduos infectados, que podem em sua maioria, desenvolver alguma lesão 

hepática crônica que potencialmente progride para cirrose e carcinoma hepatocelular. 

Porém, existem casos de pacientes que tem infecção persistente por 50 anos                

ou mais e não apresentam lesão significativa do fígado (LARSON; CARITHERS, 

2001). 

HCV é conhecido por ser uma das principais causas de doença hepática 

crônica em ambos os países industrializados e em desenvolvimento. Após seis 

meses de persistência do HCV RNA no sangue a infecção é definida como uma 

desordem crônica. A transição de aguda a hepatite C crônica é normalmente sub-

clínica. Na Europa, as soroprevalências aumentam com a idade, com um pico de 

prevalência ocorrendo em pacientes com 55-64 anos de idade (WESTBROOK; 

DUSHEIKO, 2014). 
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Em contraste, algumas pessoas podem progredir para cirrose e carcinoma 

hepatocelular rapidamente dentro de 10 a 15 anos. Normalmente, aproximadamente 

20% dos indivíduos com infecção crônica pelo HCV desenvolvem cirrose em                  

20 anos (LARSON; CARITHERS, 2001). 

 No geral, uma vez estabelecido o quadro de cirrose hepática, há um  

risco anual de 1-5% de evoluir para carcinoma hepatocelular e um risco anual de 

descompensação hepática de 3-6% (WESTBROOK; DUSHEIKO, 2014) 

Devido a vários fatores como escassez de estudos prospectivos, frequente 

imprecisão dos dados sobre a época da contaminação, curso longo e assintomático 

da doença, fatores de confusão tanto ambientais como etilismo crônico e coinfecções, 

ou fatores do hospedeiro, entre eles os aspectos imunológicos dificultam a 

determinação da história natural da hepatite C (STRAUSS, 2001; VASCONCELOS 

et al., 2006). 

1.3 Aspectos epidemiológicos 

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) está estimada em mais de 200 

milhões de pessoas em todo o mundo, correspondendo a mais de 3% de toda a 

população mundial grande parte destas assintomáticas e sem conhecimento do 

estado de portador do HCV (ARAÚJO et al., 2011; MARINHO, et al., 2014; GHANY 

et al., 2009). 

A prevalência do HCV é mais elevada na África e no Oriente Médio, onde 

o Egito, Camarões, Arábia Saudita, Iraque e Síria são responsáveis pela maioria dos 

casos e prevalência varia de 2% a 15% (PAIXÃO  et al., 2001). 

No Egito, o país com a mais alta prevalência de HCV, há evidências de 

uma distribuição relacionadas com a idade de infecção: Estudos mostram intervalos 

de soro prevalência de HCV de 19% em indivíduos com menos de 18 anos para 

mais de 50% na faixa etária de 30 anos de idade. As elevadas taxas de infecção 

pelo HCV encontradas no Egito demonstram elevado risco passado e presente para 

a transmissão deste vírus (PAIXÃO  et al., 2001). 
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FIGURA 2 – Prevalência de hepatite C no mundo 

 

Fonte:http//www.who.int/csr/disease/hepatites. 

Nos Estados Unidos são registrados cerca de 8.000 a 10.000 mortes por 

ano em consequência de doença hepática crônica causada pelo HCV. Estima-se 

que 4 milhões de americanos são cronicamente infectados pelo HCV, sendo a 

grande maioria de jovens, com chance de evolução nos próximos 10 a 20 anos para 

complicações da doença hepática. Na França, a soro positividade para anti-HCV é 

em torno de 1,1% com 500.000 a 650.000 pessoas afetadas; sendo que, em 1997, 

foram atribuídas 1.800 mortes ao vírus C (PAIXÃO  et al.,  2001). 

Pesquisas estimam que 2,5% a 4,9% da população brasileira estão 

infectadas pelo HCV, destes, 70% - 85% desenvolvem uma infecção crônica.                    

A infecção do vírus da hepatite C (HCV) alcançou proporções epidêmicas, mais de 

um milhão de novos casos da infecção são relatados anualmente, acredita-se ser mais 

prevalente do que a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) (REZENDE et al 2008). 

 Aproximadamente 75% - 85% das pessoas infectadas com HCV irão 

desenvolver hepatite crônica, 60% - 70% vai desenvolver esteatose hepática ou 

fibrose, 5% - 20% irão desenvolver cirrose e em 1% - 5% de doença vai progredir 

para risco de vida complicações e carcinoma hepatocelular (HCC), dentro de                  

20 anos a partir de infecção aguda (ANSALDI et al., 2014). Vários Trabalhos 

(WESTBROOK; DUSHEIKO, 2014) demonstram que as taxas de eliminação do vírus 

do HCV variam de 0 a 80% com média de 26% e os pacientes do gênero feminino 

foram mais propensos ao clareamento viral do que os homens (40% vs. 22%). 
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1.4 Ciclo Replicativo do HCV 

Os hepatócitos são as principais células-alvo, mas já foi descrito a 

presença da infecção em células do sistema imune, linfócitos, monócitos e células 

dendríticas (MACPARLAND et al., 2009; HANNO et al., 2014). 

 Devido à falta de um modelo eficiente para a compreensão do 

mecanismo de replicação do HCV é preciso basear-se, principalmente, em analogias 

sobre a caracterização de proteínas recombinantes do vírus (BARTENSCHLAGER; 

LOHMANN, 2005). 

De acordo com Rezende et al (2008), o período de incubação do HCV 

varia de 5 a 10 semanas, embora tenha sido observado períodos mais curtos                   

(2 semanas) e mais prolongados (4 meses). A infecção de células distantes do sítio 

de inoculação depende de receptores específicos ou de enzimas tecidos-específicas 

que influem no chamado tropismo teciduais dos vírus.  

O vírus penetra na célula por endocitose, o ácido nucléico é liberado, 

entra em replicação e passa a comandar os principais mecanismos de síntese da 

célula. Ocorre a síntese da fita negativa do RNA viral, com posterior síntese da nova 

fita positiva para que a replicação tenha continuidade. A tradução do genoma viral 

ocorre dentro dos ribossomos e as proteínas são processadas no retículo 

endoplasmático; a montagem do vírus se faz no citoplasma, onde seu ácido nucléico 

é envolto pelas proteínas do core e reunido às proteínas do envoltório; estão 

formados os vírions (REZENDE  et al., 2008). 

Sua saída pode ocorrer após a morte da célula ou por exocitose.                      

A disseminação do vírus se faz por via sanguínea, sendo liberados livres na 

circulação, onde são envoltos por um complexo lipoprotéico. Causam uma infecção 

persistente, com síntese contínua e eliminação de vírus, produzindo a chamada 

infecção lenta ou arrastada, com lesões celulares cumulativas que demoram a ter 

expressão clínica (REZENDE  et al., 2008). 

A maioria dos pacientes continua a produzir quantidades significativas de 

vírus por um longo período. Este estado de portador segue uma infecção 

assintomática resultando numa doença crônica (REZENDE  et al., 2008). 
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1.5 Subtipos do HCV 

 Cepas de HCV isoladas em todo o mundo foram classificadas em seis 

genótipos diferentes (1 a 6), cada uma compreendendo vários subtipos (a, b, c, etc.) 

(FERREIRA, SILVEIRA, 2004; MARTINS et al., 2006).  

Dentro de um mesmo subtipo e genótipo é possível ter variações do HCV, 

que são denominadas quasispecies. Isso ocorre devido a erros de replicação do 

vírus, que leva ao surgimento de pequenas e constantes mutações (STRAUSS, 2001). 

Os genótipos do HCV podem ser determinados diretamente por técnicas 

moleculares por meio da amplificação de regiões definidas do genoma (MELLO 

BRANDÃO  et al.,  2001; MARTINS  et al.,  2006). 

A determinação do genótipo é um parâmetro relevante na resposta ao 

tratamento antiviral uma vez que o genótipo 1 está associado a uma menor resposta 

virológica sustentada em comparação com os genótipos 2 e 3. Além disso, os vários 

genótipos apresentam distintas distribuições geográficas (MARTINS  et al.,  2006). 

1.6. Modo de transmissão e Fatores de risco 

A infecção pelo HCV tem uma distribuição universal e a sua alta taxa               

de prevalência está diretamente relacionada com os chamados fatores de riscos.  

Os indivíduos considerados de risco são aqueles que receberam transfusões de 

sangue e/ou hemoderivados antes de 1992, usuários de drogas endovenosas, 

pessoas com tatuagens e/ou “piercings”, alcoólatras, portadores de HIV, transplantados, 

hemodialisados, hemofílicos, presidiários, múltiplos parceiros sexuais e profissionais 

da área da saúde (REZENDE  et al., 2008). 

Até 1991, a transfusão sanguínea foi a principal fonte de contaminação da 

hepatite C, quando, em 1992, a pesquisa de anticorpos reativos passou a fazer parte 

da rotina da vigilância do sangue (REZENDE  et al., 2008). 

O uso de drogas injetáveis é o principal modo de transmissão da Hepatite 

C atualmente, por meio de seringas compartilhadas ou equipamentos contaminados, 

utilizados no preparo da mesma. A prevalência estimada de HCV para esse               
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grupo populacional varia em torno de 50 a 90%, fazendo com que a infecção                  

seja considerada um caso de saúde pública (REZENDE,  et al.,  2008; NELSON; 

MATHERS; COWIE, 2011; NEGRO, ALBERTI, 2011; DEGENHARDT; WHITEFOR; 

FERRARI, 2013). 

Estudos mostram que a principal via de transmissão do vírus da hepatite C 

é parenteral, porém alguns trabalhos tentam identificar outras formas de transmissão 

como a sexual e a vias intradomiciliares. A transmissão da hepatite C no 

relacionamento sexual anal desprotegido aumenta o risco de transmissão do vírus 

C, provavelmente, por micro traumatismos e passagem de sangue, assim como                 

o vírus foi encontrado no sangue menstrual de mulheres infectadas, nas secreções 

vaginais e no sêmen em concentrações baixas e de forma inconstante,                   

não suficiente para manter a cadeia de transmissão e a disseminação da doença 

(ALMEIDA; MARTINS, 2015). 

A relevância da transmissão sexual do vírus da hepatite C até o momento 

é cercada de polêmica e contradição, mas na população geral e entre casais 

monogâmicos heterossexuais onde um dos cônjuges apresentou infecção pelo           

vírus C, a literatura apresenta números que vão de 0% a 27%, embora a maioria dos 

trabalhos afirmar que as chances de transmissão são baixas ou quase nula de modo 

que foi enfatizado que a transmissão intradomiciliar é fortemente considerada e 

mencionada como fator de confusão quando se menciona transmissão entre casais, 

pois deve considerar que o compartilhamento de utensílios de higiene pessoal como 

lâmina de barbear, escova de dente, alicates de  manicure e cortadores de unhas 

atuam como fatores de risco importantes para a transmissão do vírus C dentro do 

domicílio (ALMEIDA; MARTINS, 2015). 

A utilização de complexos de vitamínicos injetáveis e estimulantes – uma 

prática relatada como comum por indivíduos envolvidos em atividades há algumas 

décadas - poderia ser responsável para a disseminação do vírus da hepatite C 

(HCV), uma vez que o uso de seringas e agulhas contaminadas é um dos principais 

meios conhecidos de transmissão deste agente (PASSOS et a.l, 2008). 

Em um ensaio Clínico no decorrer do levantamento de dados, observou-

se um fato curioso: uma considerável parte dos pacientes do sexo masculino acima 
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dos 45 anos é originária do município de Picos. Tal constatação fomenta um 

episódio peculiar àquela região, que para muitos se tornou uma lenda urbana:                 

em meados da década de 60, rapazes que residiam na cidade em questão,                  

após torneios de futebol, seguidos de festas, compartilhavam seringas para a 

administração de glicose e vitamina B, com o pretexto de curar a “ressaca”, fato 

este, confirmado por um dos pacientes do programa, que afirmava ser integrante          

do grupo em questão. Caracterização da hepatite C em pacientes assistidos pelo 

Programa de Medicamentos de Dispensação em caráter excepcional (MOURÃO               

et al., 2008). 

No Brasil existem poucos estudos que relacionam o uso de injeções              

com seringas reutilizadas com a infecção pelo HCV. Paraná et al postularam que 

seu uso seria responsável por cerca de 2% dos casos de infecção por este agente, 

sendo apontado como um dos fatores para uma maior disseminação do genótipo 3 

em Salvador o uso de complexos vitamínicos injetáveis (CVI) , principalmente por 

jovens e jogadores de futebol entre as décadas de 60 e 70,com objetivo de melhor 

rendimento atlético e sexual é relatada como a forma pela qual as seringas de vidro 

eram utilizadas (ROCHA, 2010). 

Outro estudo, do mesmo autor, descreveu três casos de ex-jogadores de 

futebol do mesmo clube, todos infectados pelo HCV com o mesmo genótipo (1a) que 

apresentaram como único fator de risco o compartilhamento de seringas para 

aplicação de “fortificantes” para melhorar o rendimento antes dos jogos. Dois outros 

estudos em São Paulo e Mato Grosso, também mostraram a prevalência de hepatite 

C entre ex-atletas (ROCHA, 2010). 

1.6.1 Infecção Aguda do HCV 

O período de incubação da infecção do HCV é de 15 a 150 dias e 

normalmente a infecção aguda não se apresentam icterícia ou outros sintomas, mas 

podem ocorrer sintomas inespecíficos como de uma gripe leve, anorexia, mal estar  

e fadiga (LARSON; CARITHERS, 2001). 

Por ser assintomática, é pouco provável que a vigilância para a infecção 

aguda pela hepatite C possa ser realizada, principalmente por não haver marcador 
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sorológico confiável para esta fase da infecção e por ser difícil diferenciar, do ponto 

de vista clínico, infecção aguda de uma exacerbação de infecção crônica. Mas,                 

a confirmação da infecção crônica pode ser investigada e confirmada por meio de 

exames negativos para o vírus da hepatite A, anti-HBC e teste positivo para anti-

HCV. Alguns pacientes podem apresentar anti-HCV negativo no início dos sintomas 

e somente exames seriados vão evidenciar o diagnóstico (FERREIRA; SILVEIRA, 

2004). 

 Nos estudos que estão disponíveis, é frequentemente afirmado que               

15-40% dos indivíduos resolvem sua doença aguda e não progridem para hepatite 

crônica, resultados amplamente baseados em estudos retrospectivos de hepatite 

pós-transfusional. Porém, fatores como a resposta imune, determinada pela genética 

do hospedeiro, sexo, modo de aquisição, a gravidade da doença aguda, 

apresentação com icterícia, uma resposta imune fraca, imunossupressão com, por 

exemplo, tratamento com corticosteróide, podem afetar o apuramento do HCV, 

assim como co-infecção por HIV, sendo todos esses fatores determinantes da 

resposta aguda (WESTBROOK; DUSHEIKO, 2014). 

1.6.2 Infecção Crônica do HCV 

A infecção crônica pelo HCV evolui de forma lenta, em anos ou décadas, 

apresenta um amplo espectro clínico, desde formas assintomáticas com enzimas 

hepáticas normais até a hepatite crônica ativa, cirrose e hepatocarcinoma. 

Argumenta-se que fatores relacionados ao vírus, como carga viral e genótipo, 

poderiam influenciar a evolução da hepatite crônica pelo HCV (STRAUSS, 2001). 

A progressão da lesão hepática, da hepatite crônica para cirrose, pode 

ainda relacionar-se a fatores do hospedeiro, ou seja, sexo, idade, uso de álcool ou 

concomitância com outros vírus. O mais importante dos fatores do hospedeiro, 

entretanto, parece ser o seu estado imunológico (STRAUSS, 2001). 

 Muitos trabalhos citam estudos que mostram que os principais fatores 

que aumentam o risco de fibrose e cirrose são a idade no momento da infecção, 

sexo masculino, o consumo de álcool, obesidade, resistência à insulina, diabetes 

tipo 2, a co-infecção com hepatite B ou HIV, terapia imunossupressiva e fatores 
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genéticos. As taxas de aumento de progressão fibrose elevam-se significantemente 

com a idade e os dados sugerem que as taxas de progressão podem ser de até 300 

vezes mais elevado em pacientes afetados na sua sétima década de vida em 

comparação com os infectados na sua terceira década de vida (WESTBROOK; 

DUSHEIKO, 2014) 

O sexo masculino aumenta as taxas de fibrose em até dez vezes, 

independente da idade e esteatose hepática estão associada a mais grave em 

atividade inflamatória, progressão mais rápida para fibrose e uma maior incidência 

de carcinoma hepatocecular (WESTBROOK; DUSHEIKO, 2014) 

A infecção pelo HCV tem sido responsável por aproximadamente                 

70% dos casos de hepatite crônica e 40% dos casos de cirrose. A incidência                   

de hepatocarcinoma aumentou aproximadamente duas vezes na última década                  

e avaliações do impacto da hepatite C estimam um aumento da cirrose, do 

hepatocarcinoma e da necessidade de transplante (VASCONCELOS  et al.,  2006). 

Cerca de 40% do total de pacientes curam ou evoluem para uma doença 

crônica de natureza benigna. Os restantes evoluem para a doença crônica com 

lesões necro inflamatórias discretas e fibrose mínima ou ausente. O prognóstico em 

longo prazo é desconhecido, mas sabe-se que, depois de 10 a 20 anos, pode 

ocorrer a evolução para cirrose hepática, com indicação de transplante (CONTE 

2000). 

Em relação à prevalência do HCV em pacientes com doença hepática 

crônica, observamos altas taxas em todas as regiões do Brasil, variando de 17% a 

58,25%, o que confirma a importância da infecção por este agente viral na 

etiopatogenia da doença hepática crônica por este vírus (FONSECA; LOBATO; 

FARIAS, 1999). 

1.7 Diagnóstico clínico 

Os quadros clínicos agudos das hepatites virais são muito diversificados. 

Nos casos sintomáticos, o período de doença aguda se caracteriza pela presença de 

colúria, hipocolia fecal e icterícia. Mesmo não sendo específicas para nenhuma das 

hepatites, as aminotransferases são marcadores sensíveis de lesão do parênquima 
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hepático e na fase aguda da doença podem elevar-se até dez vezes acima do limite 

dos valores de referência. Outras alterações comumente encontradas nos quadros 

clínicos agudos são elevação de bilirrubinas, fosfatase alcalina e discreta linfocitose 

(BRASIL, 2008). 

As hepatites crônicas são assintomáticas na grande maioria dos casos e 

as manifestações clínicas aparecem em fases adiantadas, sendo que muitas vezes 

o diagnóstico é feito ao acaso (BRASIL, 2008). Portanto, um dos maiores desafios 

concernentes à investigação de casos por HCV refere-se à subnotificação.  

Em decorrência de ser uma doença de natureza assintomática, pela idade 

avançada dos pacientes e pelo baixo número de indivíduos infectados que recebem 

terapia antiviral, acaba sendo negligenciada pela população. Faz-se necessária a 

adoção de medidas de controle e conscientização da população acerca dos modos 

de transmissão e meios de diagnóstico e tratamento da patologia (AFDHAL; 

ZEUZEM; SCHOOLEY, 2013; VIEIRA; VENTURA; SOUSA, 2014). 

A infecção crônica pelo vírus da hepatite C é conhecido por causar 

diversas manifestações extra-hepáticos como líquen plano, diabetes tipo 2 e linfoma 

não-Hodgkin, têm sido relatados. Outras consequências clínicas da infecção pelo 

vírus da hepatite C incluídas são crioglobulinemia mista, vasculite sistêmica, 

neuropatia periférica, Fenômeno de Raynaud, e glomerulonefrite membranoproliferativa.             

(WESTBROOK; DUSHEIKO, 2014). 

1.8 Diagnóstico laboratorial 

Os testes de função hepática, especialmente os níveis séricos da 

ALT/TGP e AST/TGO, apesar de serem indicadores sensíveis do dano do 

parênquima hepático, não são exclusivos para hepatites, havendo a necessidade de 

se realizar exames específicos para cada tipo de infecção (BRASIL, 2013). 

A disponibilidade dos ensaios de diagnóstico molecular tem melhorado a 

compreensão das manifestações clínicas e história natural das infecções pelas 

hepatites além de ter facilitado a monitorização da resposta ao tratamento 

(CONJEEVARAM; LOK, 2003). 
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1.9 Diagnóstico laboratorial do HCV 

A detecção de anticorpos contra o antígeno específico do HCV é a 

maneira mais frequentemente empregada para identificar a infecção. Para este fim, 

são utilizados testes com alta sensibilidade, testes suplementares e testes com 

maior especificidade para confirmar a doença (MELLO BRANDÃO et al.,  2001). 

O diagnóstico de infecção por hepatite C é normalmente obtida através da 

detecção de anticorpos anti-HCV. A reatividade anti-HCV por testes de rastreio pode 

indicar um passado, hepatite aguda ou crônica e, apesar da alta especificidade dos 

ensaios (> 99%) resultados positivos falsos não são raros, especialmente em 

alguma situação clínica como em mulheres grávidas (ZHU; CHEN; 2013). 

Duas diretrizes principais [Associação Europeia para o Estudo do Fígado 

(EASL) e Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC)] atualmente 

recomendam a detecção de anticorpos anti-HCV juntamente com determinação 

molecular de HCV-RNA para o diagnóstico da infecção pelo HCV. Muitos testes 

sorológicos podem ser usados como ferramenta diagnóstica por meio da detecção de 

anticorpos anti-HCV por imunoensaios enzimáticos (EIA), por ensaios imuno-

cromatográficos, que permite uma rápida detecção de anticorpos anti-HCV, ensaio 

de immunoblot e outros ensaios de imunotransferência recombinante, que são 

comumente usados para confirmar um resultado reativo (ZHU; CHEN; 2013). 

 Quanto aos testes moleculares para detecção de RNA do HCV o Teste 

de ácido nucleico utilizado para detectar e quantificar o RNA-VHC caracteriza o 

padrão de ouro para o diagnóstico de HCV e pode ser realizado por meio de reação 

em cadeia da polimerase (PCR), amplificação de DNA ramificado sinal (bDNA)                   

e amplificação mediada transcrição (MELLO BRANDÃO et al., 2001; GABE; LARA, 

2008). 

Atualmente, todas os testes de ácido nucleico para detectar e quantificar 

níveis de VHC-RNA são normalizados mediante a utilização da OMS International 

Standard e os resultados de HCV-RNA são expressos em Unidade Internacional             

(UI / ml) (ZHU; CHEN; 2013). 
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FIGURA 3 – Algoritmo para diagnostico laboratorial da hepatite C 

 

 Fonte: http://www.scielo.br/scielo.php 

1.9.1 Detecção do genótipo do HCV 

Na prática clínica, o genótipo de HCV pode ser determinado por técnicas 

disponíveis comercialmente baseados em PCR em tempo real com o genótipo 

específicos sondas / iniciadores, sequenciação semi-automática e automática de 

hibridização reversa que analisam a região 5 'NC do genoma de HCV, que representa 

a mais conservada (ZHU; CHEN; 2013). 

O padrão de ouro de genotipagem é a sequenciação da região NS5B, 

capaz de atribuir o genótipo de forma precisa, com a vantagem de que                      
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a sequência obtida pode ser utilizada para a análise filogenética para fins 

epidemiológicos (ZHU; CHEN; 2013). 

1.9.2 Biópsia Hepática 

O prognóstico e o manejo da hepatite C crônica, assim como das outras 

causas de doença crônica do fígado passa, obrigatoriamente pela necessidade de 

quantificação, avaliação da progressão e regressão da fibrose hepática. 

O diagnóstico histológico revela-se importante para a tomada da decisão 

terapêutica, pois permite avaliar a presença e intensidade da lesão hepática e 

também, fornece subsídios quanto à confirmação da etiologia da infecção pelo HCV 

(STRAUSS, 2001). 

A biópsia hepática é o exame padrão-ouro para a avaliação da fibrose 

hepática. Pode ser realizada com diferentes técnicas e tipos de agulha. Além disso, 

é útil no diagnóstico de outras doenças hepáticas concomitantes com hepatite 

crônica viral – como a doença gordurosa, que impacta de maneira significativa                    

a evolução dos casos e o manejo dos pacientes. Entretanto, a biópsia hepática 

considerada é um procedimento invasivo, que requer uma estrutura apropriada 

(BRASIL, 2015). 

1.9.3 Elastografia hepática 

A Elastografia Hepática Transitória (EHT) foi proposta para avaliar a 

elasticidade tissular em pacientes com doenças hepáticas crônicas e estimar o            

grau de fibrose. O FibroScan  foi o primeiro dispositivo desenvolvido para medir a 

elasticidade hepática  como alternativa à biópsia.  

Realizado por meio de diferentes metodologias, esse procedimento não 

invasivo permite a estratificação dos graus de fibrose. Uma de suas principais 

vantagens é a avaliação de uma área maior do que a avaliada por fragmento de 

biópsia hepática. Outra vantagem – mediante o adequado treinamento do operador –                   

é a obtenção de resultados que reproduzem a real situação do parênquima.                    

A elastografia também apresenta limitações adicionais – como valores de referência 

distintos, variando de acordo com a etiologia da doença hepática e eventual                    
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mau desempenho em casos de obesidade (IMC > 30 KG/m2), com falhas em 

aproximadamente 20% dos casos (BRASIL, 2015). 

FIGURA 4: FIBROSCAN 

 

Fonte:https://www.google.twitter.com 

1.9.4 APRI e FIB4 

Esses métodos são realizados por meio de cálculo matemático simples, 

utilizando os índices apresentados em exames laboratoriais realizados rotineiramente 

no acompanhamento do paciente portador de hepatite C. Os índices APRI e FIB4 

podem ser empregados tanto para identificar a fibrose avançada e a cirrose quanto 

para deferir o tratamento da infecção – após avaliação médica e na ausência                  

de métodos preferenciais como biópsia ou Elastografia (BRASIL, 2015).  

As duas determinações – fibrose avançada e fibrose ausente ou inicial – 

são realizadas por meio de pontos de corte elaborados pela OMS. Os métodos 

estão amplamente validados e recomendados oficialmente pela Organização no 
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Guidelines for the screening, care and treatment of persons with hepatitis C infection, 

publicado em abril de 2014 (BRASIL, 2015). 
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FIGURA 5: CALCULO DE APRI E FIB-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
FONTE: https://www.hepatitisc.uw.edu 
 

1.10 Fibrose e Cirrose Hepática em paciente com HCV 

O processo de fibrose hepática é uma consequência patológica comum 

em longo prazo da hepatite viral, incluindo a hepatite C crônica. Devido a contínuo 

processo de substituição de tecido hepático normal por matriz extracelular, 

resultando em fibrose hepática e distorção progressiva da arquitetura hepática 

normal. Estas mudanças podem evoluir para cirrose. Complicações graves de 

cirrose hepática, incluindo hipertensão portal, ascite, varizes, encefalopatia hepática, 

carcinoma hepatocelular, síndrome hepatopulmonar, síndrome hepato-renal,                      

e distúrbios de coagulação, aumentam o risco de mortalidade em pacientes com 

doença hepática crônica (WU; XU; LU; 2014). 

A identificação de pacientes em quem o processo de fibrose progride 

rapidamente, bem como não-respondedores é crucial para o prognóstico da doença. 

Alguns marcadores definidos como gênero masculino, idade, álcool e obesidade 

podem desempenhar um papel na aceleração fibrose e falha do tratamento.                       

 

AST Level 

               AST (Upper Limit f Normal______ X 100 

                                        Platelet Count (109/ L)        

 

APRI = 

 

               Age (years) x AST (U/L)______  

                                        Platelet Count (109/ L) X  √ALT (U/L) FIB 4 = 
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A previsão da não-resposta aos tratamentos depende de vários fatores associados 

ao vírus e ao hospedeiro, entre esses fatores está o grau de fibrose do fígado. 

(ESTRABAUD  et al.,  2012). 

  O grau de fibrose hepática é muito variável nos pacientes com hepatite C            

e muitas vezes é um dos guias da necessidade de tratamento, resposta terapêutica              

e prognóstica. Segundo o Consenso Nacional sobre hepatite B e C, a princípio, 

devem ser tratados os pacientes que apresentem na histologia atividade 

necroinflamatória moderada ou grave e expansão fibrosa portal e também os que 

apresentem estadiamento igual ou superior a F2 (classificação SBH/SBP ou Metavir) 

e os pacientes aos quais não foi recomendado o tratamento (por não apresentarem 

alterações histológicas mencionadas) devem ser avaliados clinicamente, pelo 

menos, três vezes ao ano e submetidos à biópsia a cada três a cinco anos para 

avaliar se houve progressão da doença (MINCI et al.,  2010). 

FIGURA 4: Quadro Classificação de Metavir 
 

ATIVIDADE 

HISTOLÓGICA 

ATIVIDADE 

HISTOLÓGICA 

FIBROSE FIBROSE 

A0 Ausente  F0 Ausente  

A1 Atividade leve F1 Fibrose portal sem septos 

A2 Atividade moderada  F2 Fibrose portal raros com septos 

A3 Atividade intensa  F3 Numerosos septos sem cirrose  

  F4 Cirrose  

 
 Fonte :https://www.vidacomc.blogspot.com 
 

1.11Tratamentos do HCV 

O tratamento da hepatite C objetiva deter a progressão da doença 

hepática pela inibição da replicação viral (STRAUSS, 2001), mas existem também 

outros objetivos no tratamento hepatite C que inclui primeiramente, e talvez o mais 

importante passo, convencer os pacientes que fazem uso de álcool ou drogas a se 

absterem do uso destes; o próximo objetivo é alcançar a erradicação definitiva do 
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vírus em circulação com a terapia antiviral. Quando isto não for possível, a terapia 

de longa duração deve ser considerada para retardar a progressão da doença. 

Finalmente, o transplante de fígado deve ser considerado em pacientes com cirrose 

descompensada (LARSON; CARITHERS, 2001).  

Pessoas com HCV com cirrose possuem risco de desenvolver doença 

hepática em estágio final, bem como o carcinoma hepatocelular. Em contrapartida, 

quase a metade das pessoas com hepatite C aguda, que se recuperam não estão 

sujeitos a complicações a longo prazo e não precisam de tratamento (GHANY                   

et al., 2009). 

Os principais fatores que influenciam a eficácia dos tratamentos antivirais 

contra a infecção do HCV são divididos em duas categorias: fatores virais e fatores 

relacionados ao hospedeiro. A categoria viral inclui o genótipo HCV, carga viral e 

resposta virológica durante o tratamento, e categoria relacionada ao hospedeiro 

inclui a idade, sexo, raça, hábitos de beber, a obesidade, o grau de fibrose hepática, 

e polimorfismos do gene IL28B (ZHU; CHEN, 2013). 

O genótipo do HCV desempenha um papel importante na previsão da 

resposta aos tratamentos com pegIFN e ribavirina e na determinação do tratamento 

antiviral adequada. A resposta dos pacientes com infecção pelo VHC genótipo 

1/4/5/6 é pior do que a de pacientes com infecção pelo genótipo 2/3. Medicamentos 

antivirais de ação direta (DAAS) são utilizados principalmente para o tratamento da 

infecção por HCV genótipo 1, quando há falha do tratamento padrão de atendimento 

(ZHU, CHEN, 2013; NAKAMOTO et al., 2015). 

Entre os fatores relacionados ao hospedeiro, o polimorfismo do gene 

IL28B está associado com a eficácia do tratamento da hepatite C. Em um modelo de 

regressão multivariada, o polimorfismo IL28B foi o melhor preditor da resposta ao 

tratamento, sendo melhor do que a origem étnica, a carga viral de base, o grau de 

fibrose hepática, o jejum nível de glicose, IMC e outros preditores. Assim, o gene 

IL28B tem um valor preditivo melhor no que diz respeito não só as terapias com 

pegINF e ribavirina mas também as usando as DAAS. No entanto, novas pesquisas 

mostram-se necessárias para confirmar essas observações (ANSALDI  et al.,  2014; 

ZHU, CHEN, 2013). 
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A esteatose hepática e outros preditores negativos: O valor da esteatose 

como um preditor negativo da resposta à terapia anti-HCV foi confirmado em dois 

grandes ensaios clínicos, que mostraram que a presença de esteatose reduz a 

probabilidade de obtenção de resposta virológica rápida e RVS em pacientes 

infectados genótipo-1. Em outro estudo, os resultados mostraram que a esteatose 

afeta negativamente RVS em pacientes genótipo do HCV não tipo 3. No ano de 

2012, os novos dados mostrando que a esteatose também era um preditor 

independente de recaída no genótipo 3 foram publicadas.Outros factores preditivos  

que afetam a eficácia do tratamento de HCV incluem cirrose do fígado, ≥ idade de             

40 anos, a resistência à insulina e síndrome metabólica (ZHU, CHEN,  2013).  

Cirrose e hipertensão portal são considerados fatores determinantes que 

prejudicam RVS (resposta virológica sustentada) em doentes tratados com IFN. 

Estudos e meta-análise concluíram que erradicação de HCV com a terapia antiviral 

reduz o risco de HCC (carcinoma hepatocelular) em pacientes com hepatite C 

crônica, independente da fase fibrose. Sugeriu-se que a obtenção de uma RVS            

em doentes com cirrose fornece uma taxa de redução de 20% na incidência de 

carcinoma hepatocelular (WESTBROOK; DUSHEIKO, 2014). 

Segundo o Ministério da Saúde, os medicamentos utilizados no 

tratamento padrão da Hepatite C  são interferon α-2a recombinante, interferon α-2b 

recombinante, interferon peguilado α-2a, interferon peguilado α-2b e ribavirina. 

Esses medicamentos são indicados para pacientes que tenham realizado exames 

nos últimos 24 meses, com biópsia hepática onde tenha sido evidenciada atividade 

necro-inflamatória de moderada a intensa e/ou presença de fibrose hepática 

(BRASIL, 2008). 

O uso de interferon peguilado α foi o tratamento de escolha aprovado no 

início de 1990 e apenas 12% dos pacientes tiveram resposta virológica sustentada. 

Prolongar a duração da terapia para 24 meses aumentou a taxa de resposta 

virológica sustentada nos pacientes. O interferon peguilado α quando administrado 

como uma injeção uma vez por semana aumentou a taxa de RVS. Muitos estudos 

clínicos comparam as taxas de RVS em pacientes que recebem diferentes pegIFN-α 

(por exemplo, IFN-α-2a e IFN-α-2b) (ZHU; CHEN, 2013). 



36 
	

O estudo ideal, que incluiu 3070 pacientes com hepatite C, mostrou que  

a taxa de RVS em pacientes com infecção por HCV genótipo 1, dado em doses 

diferentes de pegIFN-α-2b  não foi diferente do que em pacientes que receberam 

pegIFN -α-2a. Recentemente, o tratamento da combinação pegIFN-α com RBV foi  o 

regime padrão de atendimento mais amplamente utilizado (NAKAMOTO et al., 

2015). 

A terapia combinada com interferon e ribavirina tem mostrado de forma 

significativa uma melhora da resposta ao tratamento de pacientes com infecção 

crônica pelo HCV. No início de 2000, o polietilenoglicolinterferon-α (pegIFN-α), 

combinado com a ribavirina (RBV) tornou-se o padrão de atendimento para HCV, 

que mostrou um resposta virológica sustentada (RVS) que foi associada principalmente 

com o genótipo do vírus (ANSALDI et al., 2014; LARSON, CARITHERS,  2001). 

Mais recentemente, novas alternativas de tratamento com o uso de 

medicamentos que apresentam ação direta contra o HCV com atividade de inibidores 

de protease, como o boceprevir e o telaprevir estão sendo utilizados para o 

tratamento desta infecção com bons resultados. Ambos devem ser utilizados em 

associação com o interferon peguilado α e ribavirina, constituindo assim uma terapia 

tripla. Porém, os primeiros estudos reportam a utilização desses medicamentos para 

indivíduos monoinfectados pelo HCV, genótipo 1, com fibrose avançada ou cirrose 

hepática compensada (BRASIL, 2013). O uso desta nova terapia nos coinfectados 

somente foi liberado em situações especificas, tendo apresentado resultados bastante 

favoráveis, devendo ser avaliado os riscos e benefícios desta recomendação. 

Em 2011, os primeiros medicamentos antivirais de ação direta (DAAS), 

telaprevir e boceprevir, foram aprovados nos Estados Unidos pelo Food and Drug 

Administration (FDA). Combinado com pegIFN-α e RBV, estes DAAS resultou numa 

taxa de RVS elevada em pacientes com HCV genótipo 1 (ANSALDI et al., 2014; 

ZHU, CHEN, 2013; NAKAMOTO et al., 2015).  

O padrão de tratamento para pacientes genótipo 1 é a terapia tripla com  

a adição de inibires da protease (boceprevir e telaprevir) ao interferon peguilado 

(Peg-IFN) mais ribavirina (RBV). Para doentes genótipo não-1, o tratamento ainda é 

pegIFN e RBV (ESTRABAUD et al., 2012). . 
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As principais classes de DAAS são os inibidores da protease NS3 e os 

inibidores da NS5A. No primeiro grupo, encontram-se drogas tais como telaprevir e 

boceprevir. O Telaprevir, o primeiro DAAS aprovado, em uso combinado com 

pegIFN-α e RBV (terapêutica tripla), mostraram que a terapia tripla com telaprevir 

durante 24 semanas rendeu uma taxa mais elevada de RVS do que o padrão de 

atendimento. No tratamento de pacientes com fibrose/ cirrose, a terapia tripla com 

telaprevir apresentou melhor taxa de RVS do que os pacientes que foram tratados 

com interferon peguilado e ribavirina sozinha. Resultados semelhantes aos 

encontrados com a terapia tripla com telaprevir também foram encontrados em 

estudos usando o boceprevir no lugar do telaprevir na terapia tripla (ZHU, CHEN, 

2013; NAKAMOTO et al., 2015). 

Simeprevir pertence a segunda geração de inibidores da protease NS3. 

Ensaios clínicos de Fase II comparou a eficácia de simeprevir, pegIFN-α e RBV com 

o tratamento padrão de atendimento, encontrando que entre os doentes não 

tratados previamente, os doentes tratados com a terapia tripla com diferentes doses 

de simeprevir durante 12 ou 24 semanas e, em seguida, com pegIFN-α e ribavirina, 

para um curso total do tratamento de 24 ou 48 semanas, obtiveram uma proporção 

mais elevada RVS comparada com a de pacientes tratados com o padrão de 

atendimento. E mais uma vez, pacientes com cirrose apresentavam uma menor 

chance de um RVS do que não cirróticos (60% versus 84%), que era ainda maior do 

que a taxa de RVS em comparação com aqueles que foram tratados com 

peginterferon e ribavirina (34% versus 55%, respectivamente) (ZHU, CHEN, 2013; 

NAKAMOTO et al, 2015). 

Quanto aos inibidores da NS5A, temos um estudo que compara a ação de 

dois fármacos desta classe em combinação, daclatasvir e asunaprevir (tratamento 

de duas drogas), com ou sem a adição de pegIFN-α e ribavirina para o tratamento  

de pacientes com VHC genótipo 1. Os resultados mostraram que a resposta 

virológica sustentada no pós-tratamento do tratamento de dois fármacos foi de 36% 

e que a resposta virológica sustentada no pós-tratamento de 12 semanas e 24 

semanas com as quatro drogas eram 100% e 90%, respectivamente. Uma análise 

de subgrupo indicou que as taxas de RVS em pacientes com cirrose e naqueles sem 
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cirrose em tratamento combinado com daclatasvir e asunaprevir eram comparáveis 

(91% vs 84%) (ZHU, CHEN, 2013; NAKAMOTO et al., 2015). 

Pho et al (2015) ressaltam que a medicina vem avançando cada vez mais 

nos estudos para desenvolver tratamentos contra a infecção pelo vírus da hepatite C 

, fazendo isso através do uso de terapias eficazes e inovadoras com interferons 

(IFN), dependendo do tipo que esteja envolvido, seja ele na sua forma convencional 

(IFN) ou peguilado (PEG), pode-se obter uma resposta mais favorável, levando-se 

em consideração as taxas de resposta virológica sustentada (RVS) e com o 

desenvolvimento de novas drogas pertencentes ao grupo das DAAS, estas muitas 

vezes usadas em combinação com os interferons e a ribavirina. 

O sofosbuvir, um análogo nucleotídeo que inibe a polimerase do HCV;             

o simeprevir, um inibidor de protease de segunda geração; e o daclatasvir, um 

inibidor da NS5A medicações que atuam diretamente no HCV, interrompendo a sua 

replicação, constituem avanços recentes no tratamento da hepatite C crônica.                  

São novas opções e apresentam outras vantagens, como facilidade posológica; 

tratamento por menor período de tempo e com menos efeitos adversos; menor 

necessidade de exames de biologia molecular para avaliação do tratamento; e 

melhores resultados do que as modalidades de tratamento anteriormente indicadas 

(BRASIL, 2015). 

Os novos medicamentos também permitem que o tratamento de pacientes 

coinfectados com o HIV seja realizado de forma análoga ao de monoinfectados pelo 

HCV, e que pacientes em etapa de pré ou pós-transplante sejam atendidos de forma 

adequada, de modo a proporcionar melhoria na qualidade e na expectativa de vida 

(BRASIL, 2015). 

1.12 Justificativa 

Este estudo será importante para melhorar a qualidade do atendimento 

aos pacientes portadores de hepatite C em tratamento no serviço de referência para 

o Estado do Piauí, que é o HEMOPI (Centro de Hematologia e Hemoterapia do 

Piauí). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Realizar um estudo das características clínicas e epidemiológicas de 

pacientes com hepatite C em tratamento ambulatorial no HEMOPI no período                  

de 2000 a 2014. 

2.2 Específicos 

• Caracterizar os pacientes com hepatite C em relação aos aspectos 

epidemiológicos; 

• Avaliar estes pacientes com hepatite C em relação aos aspectos 

clínicos de acordo com gênero e faixa etária; 

• Conhecer os pacientes com hepatite C em relação à sobrevivência 

após o tratamento. 
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3 METODOLOGIA 

3.1Tipo de estudo 

Foi realizado um estudo descritivo, transversal, de natureza quantitativa, 

retrospectivo no período de 2000 a 2014 em pacientes com infecção crônica pelo 

HCV, originários da consulta do ambulatório, no HEMOPI, que é a referência no 

tratamento de hepatite C no Estado do Piauí. 

3.2 Local do estudo 

Esse estudo foi realizado no Ambulatório, localizado no 2° andar  do 

prédio onde funciona o hemocentro coordenador ,o Centro de Hematologia e 

Hemoterapia do Piauí, HEMOPI na cidade de Teresina capital do Estado do Piaui. 

3.3 População do estudo 

Foram recolhidos os dados do paciente com diagnóstico de hepatite C de 

342 prontuários físicos, solicitados em formulário especifico (ANEXO B), utilizados 

pelo ambulatório do HEMOPI para o atendimento médico no período de 2000 a 

2014. Foram avaliados nesta pesquisa 155 prontuários de pacientes com diagnostico 

confirmado para hepatite C, nos quais foi possível obter maiores informações. 

3.4 Desenho do estudo (variáveis analisadas) 

Como variáveis foram incluídas informações clínicas (sítio de contágio; 

genotipagem; carga viral; atividade histopatológica e grau de fibrose) e epidemiológicas 

como gênero, faixa etária e sobrevivência dos pacientes (alta, abandono, óbito).                

A indisponibilidade de dados foi usada como critério de exclusão. 

3.5 Análise estatística 

Utilizou-se a ficha de coleta de dados (APENDICE I) e posteriormente 

transferiram-se estas informações para uma planilha Microsoft Excel 2007. Os dados 

foram processados no programa IBM SPSS Statistics 23 que apresentou os 
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resultados em forma de tabelas. A análise estatística foi construída pela leitura das 

frequências absolutas (Nº) e relativas (%) para as variáveis categóricas e pela média 

para as variáveis quantitativas. O teste de associação utilizou a distribuição χ2         

(qui-quadrado) com nível de significância α de 5%. 

3.6 Aspectos éticos 

O estudo foi aprovado pela Plataforma Brasil, parecer (ANEXO A).                  

Os pacientes atendidos no Ambulatório do HEMOPI, também assinaram um termo 

de consentimento livre e esclarecido, no qual autorizam o uso das informações 

relativas aos seus tratamentos, desde que assegurado o anonimato (ANEXO C). 
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4 RESULTADOS 
 

Dos 155 pacientes, em 84 foi feito o cruzamento do sitio de contagio do 

vírus HCV por gênero, sendo 58 do sexo masculino e 26 femininos (Tabela 1): uso 

de complexo vitamínico injetável em 35,71%,sendo 43,10% masculino e 19,25% 

feminino; por transfusão sanguínea em 20,24%, sendo 13,79% masculino e 34,62% 

feminino; droga endovenosa em 15,48%,sendo 18,97% masculino e 7,69% feminino; 

em cirurgia 13,10%%, sendo 6,90%  masculino e 26,92% feminino. 

Tabela 1. Sítio de contágio dos pacientes por gênero no HEMOPI, 2000 - 2014. 
 
 GÊNERO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

SÍTIO  DE 
CONTÁGIO 

(*) 

TRANSFUSÃOSANGÜINEA 8 13,79 9 34,62 17 20,24 

CIRURGIA 4 6,90 7 26,92 11 13,10 

HEMOFÍLICO PORTADOR DE 
DOENÇA – HEMODERIVADO 6 10,34 1 3,85 7 8,33 

FAZ HEMODIÁLISE 3 5,17 2 7,69 5 5,95 

TATUAGEM 5 8,62 5 19,23 10 11,90 

UTILIZAÇÃO DE MANICURE OU 
BARBEIRO 5 8,62 1 3,85 6 7,14 

DROGA ENDOVENOSA 11 18,97 2 7,69 13 15,48 

DROGAS INALADAS 6 10,34 1 3,85 7 8,33 

USO DE COMPLEXO 
VITAMÍNICO INJETÁVEL 25 43,10 5 19,23 30 35,71 

PROFISSIONAL DE SAÚDE - - - - - - 

TOTAL 58 100,00 26 100,00 84 100,00 

N = 84 pacientes. (*) Soma mais de 100%, um paciente pode apresentar mais de um sítio. 
 

Para 155 pacientes temos o cruzamento do sitio de contagio do vírus 

VHC por faixa etária, identificado em 68 dos pacientes, 44 de 20 a 59 anos e 22 de 

60 anos ou mais Conforme apresentado na Tabela 2: Uso de complexo vitamínico 

injetável em 33,82%,sendo 27,27% na faixa etária entre 20 a 59 e 50,00% em 60 ou 

mais. Por transfusão sanguínea em 20,59%, sendo 25,00% na faixa etária entre 20 a 

59 e 13,64% em 60 ou mais. Droga endovenosa em 17,65%,sendo 13,64% na faixa 
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etária entre 20 a 59  e 22,73% em 60 ou mais. Em cirurgia 11,76%, sendo 11,36% 

entre 20 a 59 e 13,64% em 60 ou mais. 

Tabela 2. Sítio de contágio dos pacientes por faixa etária no HEMOPI, 2000 – 2014. 
 
 FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 19 20 A 59 60 ou mais Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

SÍTIO DE 
CONTÁGIO 

(*) 

TRANSFUSÃOSANGUÍNEA - - 11 25,00 3 13,64 14 20,59 
CIRURGIA - - 5 11,36 3 13,64 8 11,76 
HEMOFÍLICO PORTADOR DE 
DOENÇA - HEMODERIVADO - - 3 6,82 3 13,64 6 8,82 

FAZ HEMODIÁLISE - - 5 11,36 - - 5 7,35 
TATUAGEM - - 8 18,18 - - 8 11,76 
UTILIZAÇÃO DE MANICURE 
OU BARBEIRO 1 50,00 3 6,82 1 4,55 5 7,35 

DROGA ENDOVENOSA 1 50,00 6 13,64 5 22,73 12 17,65 
DROGAS INALADAS 1 50,00 5 11,36 - - 6 8,82 
USO  DE COMPLEXO 
VITAMÍNICO INJETÁVEL - - 12 27,27 11 50,00 23 33,82 

PROFISSIONAL DE SAÚDE - - - - - - - - 

TOTAL 2 100,00 44 100,0
0 22 100,00 68 100,00 

N – 68 pacientes (*) Somam mais de 100%, um paciente pode apresentar mais de um sítio. 
 
Para 155 pacientes temos o cruzamento da genotipagem por gênero, 

identificado em 140, sendo 98 do sexo masculino e 42 do sexo feminino. Conforme 

apresentado na Tabela 3: Genótipo 3 em 38,57%,sendo 38,78% masculino e 

39,10% feminino. Genótipo 1b em 33,57%, sendo 34,69% masculino e 30,95% 

feminino. Genótipo 1a em 25,00%,sendo 22,45% masculino e 30,95% feminino. 

Genótipo 2 em 2,86%, sendo 4,08% masculino. 

 
Tabela 3. Genotipagem do vírus no paciente por gênero no HEMOPI, 2000 - 2014. 
 
 GÊNERO 

MASCULINO FEMININO Total 
Nº % Nº % Nº % 

GENOTIPAGEM 

1a 22 22,45 13 30,95 35 25,00 
1b 34 34,69 13 30,95 47 33,57 
2 4 4,08 - - 4 2,86 
3 38 38,78 16 38,10 54 38,57 
4 - - - - - - 
5 - - - - - - 
6 - - - - - - 
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TOTAL 98 100,00 42 100,00 140 100,00 

N – 140 pacientes. 
Não houve associação estatística entre genotipagem com gênero. Para 

155 pacientes temos o cruzamento de genotipagem por faixa etária, identificado               

em 123, sendo 84 de 20 a 59 anos e 37 de 60 anos ou mais de idade. Conforme 

apresentado na Tabela 4: Genótipo 3  em 41,46%,sendo 42,86%na faixa etária entre 

20 a 59 e 37,84% em 60 ou mais. Genótipo 1b em 33,33%, sendo 29,76% na  faixa 

etária entre 20 a 59 e 43,24% em 60 ou mais. Genótipo 1a em 23,58%, sendo            

26,19 % entre 20 e 59 e 16,22% em 60 ou mais. Genótipo 2 em 1,63%, sendo 

1,19% entre 20 e 59 e 2,70% em 60 ou mais. 

 
Tabela 4. Genotipagem do vírus no paciente por faixa etária no HEMOPI, 2000-2014. 
 
 FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 19 20 A 59 60 OU MAIS TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

GENOTIPAGEM 

1a 1 50,00 22 26,19 6 16,22 29 23,58 

1b - - 25 29,76 16 43,24 41 33,33 

2 - - 1 1,19 1 2,70 2 1,63 

3 1 50,00 36 42,86 14 37,84 51 41,46 

4 - - - - - - - - 

5 - - - - - - - - 

6 - - - - - - - - 

Total 2 100,00 84 100,00 37 100,00 123 100,00 
N = 123 pacientes. 

 
Não houve significado estatístico entre genotipagem com faixa etária. 

Relação do valor da carga viral media por gênero na Tabela 5: No gênero masculino 

o valor médio de 1.152.301 cópias/ml e no feminino de 1.013.920 cópias/ml. 

 
Tabela 5. Carga viral média nos pacientes por gênero no HEMOPI, 2000 – 2014. 
 

CARGA VIRAL 

 Média 

GÊNERO 

MASCULINO 1.152.301UI/mL 

FEMININO 7.013.920UI/mL 

TOTAL 2.967.512UI/mL 
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Relação do valor da carga viral media por faixa etária na Tabela 6:                   

Na faixa etária ate 19 anos temos o valor médio de 790.192 cópias/ml. Na faixa 

etária de 20 a 59 anos 967.008 cópias/ml e de 60 anos ou mais 1.019.933 cópias/ml. 

Tabela 6. Carga viral média nos pacientes por faixa etária no HEMOPI, 2000 – 2014. 
 

CARGA VIRAL 

 MÉDIA 

FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 19 790.192UI/mL 

20 A 59 967.008UI/mL 

60 OU MAIS 1.019.933UI/mL 
 

Para 155 pacientes temos o cruzamento da atividade histopatológica                

do fígado por gênero, de acordo com a Classificação de METAVIR identificado em 63, 

sendo 46 do sexo masculino e 17 do sexo feminino. Conforme a Tabela 7: moderada 

(A2) em 39,68%,sendo 28,26% em homem e 70,59% em mulher. Leve (A1)                   

em 31,75%, sendo 41,30% em homem e 5,88% em mulher. Severa (A3) em 25,40%, 

sendo 28,26% em homem e 17,65% em mulher. Ausente (A0) em 3,17%, sendo 

2,17%em homem e 5,88% em mulher.  

 
Tabela 7. Atividade histopatológica no fígado dos pacientes por gênero no HEMOPI, 

2000 - 2014. 

 
 GÊNERO 

MASCULINO FEMININO Total 

Nº % Nº % Nº % 

ATIVIDADE 
HISTOPATOLÓGICA 

A0-AUSENTE 1 2,17 1 5,88 2 3,17 

A1-LEVE 19 41,30 1 5,88 20 31,75 

A2-
MODERADA 13 28,26 12 70,59 25 39,68 

A3-SEVERA 13 28,26 3 17,65 16 25,40 

TOTAL 46 100,00 17 100,00 63 100,00 

N = 63 pacientes. 
 
 

Para 155 pacientes temos o cruzamento da atividade histopatológica do 

fígado, de acordo com a Classificação de METAVIR por faixa etária, identificado em 

50, sendo 34 entre 20 e 59 anos e 15 de 60 anos ou mais. Conforme a Tabela 8: 

Moderada (A2) em 38,00%, sendo 36,24%na faixa etária entre 20 a 59 e 40,00%  
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em 60 ou mais. Severa (A3) em 30,00%, sendo 35,29% na faixa etária entre 20 a 59 

e 13,33% em 60 ou mais. Leve (A1) em 28,00 %, sendo 20,59 % entre 20 e 59 e 

46,67% em 60 ou mais. Ausente (A0) em 4,00%, sendo 5,88% entre 20 e 59. 

Tabela 8. Atividade histopatológica no fígado dos pacientes por faixa etária no 

HEMOPI, 2000 – 2014. 

 
 FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 19 20 A 59 60 OU MAIS TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

ATIVIDADE 
HISTOPATOLÓGICA 

A0-AUSENTE - - 2 5,88 - - 2 4,00 

A1-LEVE - - 7 20,59 7 46,67 14 28,00 

A2-MODERADA - - 13 38,24 6 40,00 19 38,00 

A3-SEVERA 1 100,00 12 35,29 2 13,33 15 30,00 

TOTAL 1 100,00 34 100,00 15 100,00 50 100,00 

N = 50 pacientes. 
 

 

Para 155 pacientes temos o cruzamento do grau de fibrose do fígado,            

de acordo com a Classificação de METAVIR, por gênero, sendo 45 do sexo masculino 

e 19 do sexo feminino, identificados em 64 dos pacientes. Conforme apresentado  

na Tabela 9: Fibrose portal com rara Fibrose Septal (F2) em 34,38%, sendo 28,89% 

em homem e 47,37% em mulher. Fibrose Portal (F1) em 31,25%, sendo 33,33%           

em homem e 26,32% em mulher. Número de Septos com Fibrose F3 em 18,75%, 

sendo 24,44% em homem e 5,26% em mulher. Fibrose F4 em 4,69%, sendo 4,44% 

em homem e 5,26% em mulher. Ausência de Fibrose (F0) em 10,94%,sendo 8,89% 

em homem e 15,79% em mulher. 

 
Tabela 9. Grau de fibrose no fígado dos pacientes por gênero no HEMOPI, 2000 – 

2014. 

 
 GÊNERO 

MASCULINO FEMININO Total 

Nº % Nº % Nº % 

FIBROSE 

F0-AUSÊNCIA 4 8,89 3 15,79 7 10,94 

F1-FIBROSE PORTAL 15 33,33 5 26,32 20 31,25 

F2-FIBROSE PORTAL COM 
RARA FIBROSE SEPTAL 13 28,89 9 47,37 22 34,38 
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Nº SEPTOS COM CIRROSE F3 11 24,44 1 5,26 12 18,75 

CIRROSE F4 2 4,44 1 5,26 3 4,69 

TOTAL 45 100,00 19 100,00 64 100,00 

N = 64 pacientes=580 

Quando se cruzou fibrose portal com gênero não observamos nenhuma 

significância estatística, sugerindo que nesta população estudada não podemos 

dizer que fibrose sofre alguma influência do gênero, P > 0,05.  

Para 155 pacientes temos o cruzamento do grau de fibrose do fígado por 

faixa etária, expressos de acordo com a Classificação de METAVIR identificado em 

50, sendo 36 entre 20 e 59 anos e 14 com 60 anos ou mais.  

Conforme a Tabela 10: Fibrose Portal com rara Fibrose Septal (F2) em 

36,00%,sendo 36,11%  na faixa etária entre 20 a 59 e 35,71% em 60 ou mais. 

Fibrose Portal (F1) em 30,00%, sendo 22,22% entre 20 e 59 e 50,00% em 60                 

ou mais.  

Número de Septos com Fibrose F3 em 20,00% sendo 22,22% entre 20 e 

59 e 14,29% em 60 ou mais. Fibrose F4 em 4,00%, sendo 5,56% entre 20 a 59.                

F0-Ausência em 10,00%%,sendo 13,89 % entre 20 e 59. 

Tabela 10. Grau de fibrose dos pacientes por faixa etária no HEMOPI, 2000 - 2014. 

 
 FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 19 20 A 59 60 OU MAIS Total 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

FIBROSE 

F0-AUSÊNCIA - - 5 13,89 - - 5 10,00 
F1-FIBROSE 
PORTAL - - 8 22,22 7 50,00 15 30,00 
F2-FIBROSE 
PORTAL COM 
RARA FIBROSE 
SEPTAL 

- - 13 36,11 5 35,71 18 36,00 

Nº SPTOS COM 
FIBROSE F3 - - 8 22,22 2 14,29 10 20,00 

FIBROSE F4 - - 2 5,56 - - 2 4,00 
TOTAL - - 36 100,00 14 100,00 50 100,00 

N = 50 pacientes=0,054 
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Neste cruzamento fibrose portal com faixa etária como se adotou um               

p< 0,05 como nível de significância, encontramos 0,054 o que poderíamos dizer que 

se tivemos um N maior ou p para 10% talvez a faixa etária maior de 60 anos 

estivesse estatisticamente relacionada com a fibrose portal.  

Para 155 pacientes temos o cruzamento da sobrevivência dos pacientes 

por gênero, identificados em 138 dos 155 pacientes, destes 94 são do sexo 

masculino e 44 do sexo feminino. 

Conforme mostra a Tabela 11: Negativaram em 31,88%, sendo 27,72% 

masculino e 38,64% feminino; Abandonaram o tratamento 21,74%, sendo 21,28% 

masculino e 22,73 feminino; óbitos em 3,62%, sendo 3,19% masculino e 4,55% 

feminino; em avaliação 8,70%, sendo 10,64% masculino e 4,55% feminino.  

 
Tabela 11 – Sobrevivência dos pacientes por gênero no HEMOPI, 2000-2014. 
 

 GÊNERO 

MASCULINO FEMININO TOTAL 

 Nº  % Nº  % Nº  % 

SOBREVIDA 

NEGATIVOU 27 28,72 17 38,64 44 31,88 

ÓBITO 3 3,19 2 4,55 5 3,62 

ALTA 6 6,38 2 4,55 8 5,80 

ABANDONOU 20 21,28 10 22,73 30 21,74 

EM AVALIAÇÃO 10 10,64 2 4,55 12 8,70 

OUTROS 28 29,79 11 25,00 39 28,26 

TOTAL 94 100,00 44 100,00 138 100,00 

N – 138 pacientes. P= 0,731 
 

 

Não houve significância estatística no cruzamento de sobrevivência por 

gênero. O cruzamento da sobrevivência dos pacientes por faixa etária foi identificado 

em 120 dos 155 pacientes, sendo 81 na faixa etária entre 20 a 59 anos e 38 com             

60 anos ou mais de idade.  

Conforme a Tabela 12 mostra: negativou em 31,67%,sendo 32,10% na 

faixa etária de 20 a 59 anos e 31,58% de 60 ou mais; abandonaram o tratamento 
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23,33%, sendo 24,69%, 20 a 59  e 18,42% 60 ou mais; óbito em 3,33%, sendo 

1,23%,  20 a 59 e 7,89%, 60 ou mais; em avaliação 9,17%%, sendo 6,17%,  20 a 59 

e 15,79% 60 ou mais. 

 
Tabela 12. Sobrevivência dos pacientes por faixa etária no HEMOPI, 2000-2014. 
 

 

FAIXA ETÁRIA 

ATÉ 19 20 A 59 60 OU MAIS TOTAL 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

SOBREVIDA 

NEGATIVOU - - 26 32,10 12 31,58 38 31,67 

EM TRATAMENTO - - 3 3,70 1 2,63 4 3,33 

NÃO ENCONTRADO - - 1 1,23 1 2,63 2 1,67 

ABANDONOU 1 100,00 20 24,69 7 18,42 28 23,33 

REAV. 6 A 6 MESES - - 2 2,47 1 2,63 3 2,50 

REAVALIADA - - 2 2,47 2 5,26 4 3,33 

NÃO INICIOU 
TRATAMENTO - - - - 1 2,63 1 ,83 

CONTROLE - - 2 2,47 - - 2 1,67 

ESTADO GRAVE - - 1 1,23 - - 1 ,83 

ÓBITO - - 1 1,23 3 7,89 4 3,33 

ALTA - - 5 6,17 2 5,26 7 5,83 

SEM INFORMAÇÃO - - 1 1,23 - - 1 ,83 

TRATAMENTO 
TRÍPLICE - - 2 2,47 - - 2 1,67 

NÃO NEGATIVOU - - - - - - - - 

ACOMPANHAMENTO - - 1 1,23 - - 1 ,83 

NÃO RETORNOU - - - - - - - - 

RECUSOU 
TRATAMENTO - - 1 1,23 - - 1 ,83 

HEMOFÍLICO - - 1 1,23 - - 1 ,83 

AVALIAÇÃO - - 5 6,17 6 15,79 11 9,17 

NÃO ENCONTRADO - - 1 1,23 - - 1 ,83 

ACOMPANHADO - - 4 4,94 1 2,63 5 4,17 

FEZ TRATAMENTO - - - - - - - - 

REAVALIÇÃO - - - - - - - - 

NÃO FEZ 
TRATAMENTO - - 1 1,23 - - 1 ,83 

SUSPENDEU - - 1 1,23 - - 1 ,83 

PLANEJAR 
TRATAMENTO - - - - 1 2,63 1 ,83 
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TOTAL 1 100,00 81 100,00 38 100,00 120 100,00 

N = 120 pacientes. 
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5 DISCUSSÃO 

Nosso estudo relatou como maior forma de contágio o uso de complexo 

vitamínico injetável, seguido do uso de droga endovenosa e cirurgia, mais prevalente 

em homem, já na mulher apresentou a transfusão sanguínea. Na analise do sitio de 

contágio em relação à idade o uso de complexo vitamínico injetável e de droga 

endovenosa, e as cirurgias foi maior em pacientes com 60 anos ou mais. Na faixa 

etária entre 29 e 59 anos predominou a ocorrência de transfusão sanguínea.  

Em estudo realizado com o objetivo de testar a hipótese de que a alta 

prevalência de hepatite C entre ex-atleta da região de Ribeirão Preto, Brasil, está 

associado com a sua utilização no passado de estimulantes injetáveis observou-se 

que o uso anterior de estimulantes injetáveis era uma prática disseminada entre os 

participantes (24,5%), atingindo 50,8% nos profissionais. Dos 208 participantes, a 

grande maioria (200) consistiu de ex-jogadores de futebol profissionais e amadores. 

A idade média foi de 47,1 anos, variando de 37 a 76. 25% dos participantes (51) 

relataram o uso injetável de complexos vitamínicos / estimulantes no passado, 

durante o período em que estavam envolvidos em atividades desportivas (ROEDER 

et al., 2014). 

Em outro estudo a maioria dos pacientes mais velhos não podia definir o 

modo de transmissão do VHC. A principal via de transmissão no grupo ≥ 60 anos foi 

transfusão de sangue (21,9%) seguido por cirurgia (7,6%). Em pacientes mais 

jovens abuso de drogas por via intravenosa foi o mais frequente via de transmissão 

relatada (46,2%) (PASSOS, 2008). 

O genótipo 3 foi o mais prevalente entre os pacientes e nos pacientes             

do sexo masculino .No sexo feminino o genótipo 1a. Em relação a faixa etária 

prevaleceu o tipo 3 e, nos  pacientes entre 29 e 59 anos de idade. Naqueles com            

60 anos ou mais o tipo 1b e o tipo 2. Alguns estudos brasileiros demonstraram que a 

distribuição dos genótipos do HCV foi estatisticamente diferente entre as regiões do 

Brasil. O genótipo 1 foi o mais frequente em todas as regiões, entretanto o genótipo 

2 foi mais prevalente na região Centro-Oeste. Em um estudo realizado na Amazônia, 

foram incluídos 69 pacientes. Para o sexo masculino, observou-se, assim, como 
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para o feminino, a maior prevalência do genótipo 1 (76,1%) e 3 (19,6%) (ARAÚJO, 

et al., 2011). 

A frequência do genótipo 3 foi alta na região Sul. Os genótipos 4 e 5 

foram raramente isolados e todos os casos encontrados foram na região Sudeste. 

Este padrão de distribuição foi semelhante ao encontrado na Europa, onde os 

genótipos 1 e 3, são os mais prevalentes (REZENDE  et al, 2008).  

Estudo realizado em 2008 no Piauí constatou que o genótipo 1 (53 

pacientes), como confirmado na literatura, ainda é o mais expressivo; no entanto, o 

genótipo 3 (40 pacientes) aparece de forma marcante na população estudada 

(MOURÃO et al, 2008). 

Embora os genótipos 1, 2 e 3 pareçam ter uma distribuição mundial, sua 

prevalência relativa varia de uma área geográfica para outra. O genótipo 4 é 

encontrada no Oriente Médio e Norte da África, e os genótipos 5 e 6, na África do 

Sul e Ásia, respectivamente (MARTINS et al., 2006).No Brasil, os genótipos do HCV 

mais frequentes são 1, 2 e 3 (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). 

Para o valor da carga viral apresentada o estudo mostrou uma média 

maior para o sexo masculino e para a faixa etária com 60 anos ou mais. Quanto à 

carga viral basal, muitos estudos têm demonstrado que, independentemente do 

genótipo HCV, uma baixa carga viral basal (antes do tratamento, RNA do VHC 

menor 600.000-800.000 UI / mL) foi um fator preditivo independente do SVR 

(Resposta virológica sustentada) (ANSALDI  et al, 2014; ZHU, CHEN, 2013). 

Em estudo que avaliou a carga viral de HCV antes do tratamento 

estratificada na carga viral de baixa e alta (como definido por um corte de 400.000 IE 

/ mL) não foi significativamente diferente em ambos os grupos etários (ROEDER              

et al., 2014). 

Em relação a atividade histopatológica do fígado presente nos homens foi 

possível observar atividade inflamatória de  leve a severa ,em mulheres prevaleceu 

na forma moderada ou ausente. Na idade de 29 a 59 anos encontramos atividade 

inflamatória de ausente a severa e, leve ou moderada em pacientes com 60 anos ou 

mais. Na análise do grau de fibrose no fígado dos pacientes pudemos observar 
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maior incidência de fibrose portal (F1) e cirrose F3 no sexo masculino, como 

também ausência de fibrose (F0). No sexo feminino foi mais evidenciado a presença 

de fibrose septal (F2) e cirrose F4. 

Em estudo com o objetivo de investigar o impacto do sexo nas taxas                

de resposta virológica no genótipo 1 de doentes com hepatite C crônica (CHC),                  

a fibrose histológica foi mais avançada em pacientes do sexo feminino do que do 

sexo masculino e cirrose compensada foi mais frequente em pacientes do sexo 

feminino do que do sexo masculino pacientes (YU et al., 2011). 

Quando se relacionou o grau de fibrose portal (F1) por faixa etária, não 

houve muita diferença entre os pacientes de 20 a 59 anos e com 60 anos ou mais. 

Com fibrose septal (F2) prevaleceu os maiores de 60. Com grau de cirrose F3 e F4 

e, quando houve ausência de fibrose (F0) os que estavam entre 20 e 59 anos de 

idade. 

Roeder et al (2014) avaliaram o status de fibrose mais profundamente em 

pacientes idosos e biópsias hepáticas foram realizadas mais frequentemente em 

pacientes≥ 60 anos (29,9% vs 16,4%, p <0,001). Biópsias hepáticas exibido fibrose 

hepática mais avançada no grupo mais velho (F3 / 4 31,1% vs 14,0%, p = 0,0003) 

Aproximadamente 30% dos pacientes idosos mostraram significativa fibrose ou 

cirrose (APRI ≥ 1,5) em comparação com 14,2% em a faixa etária mais jovem.  

Na análise da sobrevivência quando cruzamos os dados de gênero com o 

número de pacientes que negativaram verificou-se que este número é maior em 

pacientes do sexo feminino, assim como o número de óbitos. Em relação ao 

abandono de tratamento, não houve diferenças significativas entre os dois sexos. 

Quando cruzamos os dados clínicos de negativação do vírus, abandono 

de tratamento e óbito pela idade dos pacientes foi verificado que na faixa etária de 

29 a 59 anos e de 60 anos ou mais, não houve diferenças significativas. 

Em estudo que teve como objetivo avaliar o efeito da idade sobre o 

tratamento a pacientes com hepatite C crónica (CHC), um total de 314 pacientes 

com CHC tratados com peginterferão e ribavirina foram classificados em três 

categorias de acordo com a idade. A eficácia e segurança dos resultados foram 
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comparados entre os grupos. Os pacientes idosos renderam significativamente 

menor resposta rápida virológica (RVR) e resposta virológica sustentada (RVS) 

(31,3% e 35,4%, respectivamente, P <0,05) as taxas do que os pacientes mais 

jovens. A taxa de abandono dos pacientes com idade ≥ 60 anos foram 

significativamente mais elevada (29,2%, P = 0,004) do que a dos pacientes mais 

jovens (YANG et al, 2016). 

A HCV no Piauí ocorre com um padrão semelhante ao do Brasil. Nosso 

estudo demonstra a necessidade de um melhor procedimento junto aos pacientes 

quanto à investigação clínica e laboratorial como também no que se refere a um 

padrão de informações que possa servir no acompanhamento do tratamento deles. 

A partir desse estudo é fundamental uma reflexão de que a Hepatite C é 

uma doença grave e de notificação obrigatória, portanto é essencial que o poder 

público tenha capacidade de prestar assistência adequada e que, também, possa 

manter e monitorar informações sobre os tratamentos, que necessitam cada vez 

mais de politicas públicas de saúde, pois alguns dos pacientes não curam e tem que 

recorrer ao transplante de fígado ou recidivam. 

Não foi possível recuperar os dados de muitos pacientes atendidos no 

período compreendido nesse estudo, o que indica falhas no registro realizado de 

forma manual e no acompanhamento dos pacientes depois do tratamento. A falta de 

registros nos prontuários, dos medicamentos utilizados no tratamento; resposta 

terapêutica; reações adversas e efeitos colaterais comprometeu significativamente a 

realização de outras análises. 
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6 CONCLUSÃO 

A partir desse estudo foi possível chegar as seguintes conclusões: 

• Sobrevivência: Maioria sexo masculino, porém com baixo índice 

negativação do vírus, abandono de tratamento e óbito para ambos os sexos, maior 

na faixa de idade 20 a 59 anos. 

•  Sitio de contágio: Prevaleceu o uso de complexo vitamínico injetável 

(CVI) para sexo masculino e na faixa de idade de 20 a 59 anos. Para o sexo 

feminino transfusão sanguínea e cirurgia, como também para a faixa etária de 60 anos 

ou mais. 

•  Biópsia hepática: Predomínio do grau de fibrose portal com rara 

fibrose septal (F2), maioria sexo feminino e grau fibrose portal (F1), para maioria na 

faixa de 60 anos ou mais. 

•  Atividade histopatológica fígado: Prevaleceu atividade moderada (A2) 

e sexo feminino e atividade leve (A1) para faixa etária de 60 anos ou mais. 

• Genótipo: O genótipo 3 mais frequente, seguido do 1b e 1a,  em ambos 

os sexos e para a faixa etária de 60 anos ou mais . 

•  Carga viral: Média alta e desfavorável para ambos os sexos e faixas 

etárias.  
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UFC 
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ANEXO B – TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PESQUISA EM PRONTUÁRIO 
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APENDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 

Você está sendo convidado pela Farmacêutica Dra. Yara Vanessa Trindade Xavier como participante 
de uma pesquisa. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações 
abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 
esclarecidos. 

Estamos realizando um estudo com o objetivo de verificar a qualidade de vida e resposta viral 
sustentada ao tratamento da hepatite C em pacientes que realizam o tratamento para esta patologia 
fornecido pela Secretaria Estadual de Saúde de Teresina. Neste sentido, gostaria de convidar o(a) 
Sr(a). para participar da pesquisa onde será acompanhado(a) através de entrevista e responderá 
algumas perguntas sobre o tratamento realizado e sobre sua qualidade de vida. As informações 
individuais levantadas pela pesquisa são confidenciais. Os resultados obtidos serão agrupados e 
expressos através de resultados qualitativos e quantitativos, sem qualquer referência a elementos 
que possam identificar as pessoas que participam do estudo. Mesmo tendo assinado esse 
documento, o(a) Sr(a) poderá retirar-se da pesquisa, em qualquer momento e por qualquer motivo, 
sem que isso lhe traga qualquer prejuízo, basta comunicar a decisão à coordenação do projeto. 
Informo que o(a) Sr(a) não receberá nenhuma remuneração e não terá qualquer despesa financeira 
para participar do projeto de pesquisa. Os profissionais responsáveis pelo estudo estão á disposição 
para o esclarecimento de qualquer dúvida sobre este estudo.  

Endereço da responsável pela pesquisa: 

Nome: Yara Vanessa Trindade Xavier 

Instituição: HEMOPI 

Endereço: R 1 DE MAIO ,S/N - CENTRO,TERESINA –PI(CEP-64.600)  

Telefones para contato: (86)99987-1254/(86)98846-8004 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na pesquisa, 
entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - 
Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8344.  

O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________. declara que é de livre e 
espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu declaro que li 
cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, tive a 
oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a pesquisa, e recebi 
explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, ainda, estar recebendo uma 
via assinada deste termo. 

Teresina, ____/____/___ 
 

Nome do participante da pesquisa                                                                                        Data 

Assinatura 

Nome do pesquisador                                                                                                           Data 

Assinatura 

Nome da testemunha                                                                                                            Data 

Assinatura (se o voluntário não souber ler) 

Nome do profissional                                                                                                            Data 

Assinatura que aplicou o TCLE 
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APÊNDICE B – FICHA DE COLETA DE DADOS DE PRONTUARIOS 
 

INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS DE PRONTUARIOS 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

MESTRADO PROFISSIONAL EM FARMACOLOGIA CLINICA 
 

ESTUDO RETROSPECTIVO PARA CARACTERIZAÇAO CLINICA E EPIDEMIOLOGICA 

DOS PACIENTES COM HEPATITE C ATENDIDOS NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E 

HEMOTERAPIA DO PIAUI-HEMOPI 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Endereço: 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

Gênero: (   )Feminino    (  )Masculino 

Profissao: 

 Data de nascimento:  

 Tempo de diagnóstico: 

Exposição a situações com maior risco de contágio: 

(  ) Transfusão sanguínea 

(  )  Cirurgia: ___________________ 

(  )  Hemofílico/portador de doença que utilize 
hemoderivados 

(  )  Participante de programa de Hemodiálise 

(  ) Tatuagem      

 

(  )  Utilização de serviços de manicures ou barbeiros 

(  )  Uso de drogas endovenosas _________________ 

(  )  Uso de drogas inaladas ____________ 

(  ) Uso endovenoso de complexos vitamínicos com 
seringas não descartáveis 

(  )  Profissional de saúde 

REGISTRO DE EXAMES: 

BIÓPSIA HEPÁTICA: 

Fibrose: 

(  )  Ausência de fibrose – F0 

(  ) Fibrose portal – F1 

(  ) Fibrose portal com rara fibrose septal – F2 

(  )  Numerosos septos com cirrose – F3 

(  ) Cirrose – F4 

Atividade Histológica: 

(  )  Ausência de atividade – A0 

(  ) Atividade leve – A1 

(  ) Atividade moderada – A2 

(  )  Atividade severa – A3 

 

 

Co-morbidades: 

(   ) Nenhuma  (  )  HAS     (  ) Diabetes mellitus   (  ) Outras:_______________________ 

Genotipagem :(  ) 1a  (  )1b   (  ) 2   (  )3    (  )4  (  )5   (  )6 

MONITORIZAÇÃO DE RESPOSTA VIROLÓGICA: 

Data:       

Resultado:       
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HISTÓRICO DE EXAMES LABORATORIAIS 

Exames / Data                 
Hematócrito                 
Hemoglobina                 
Leucócitos                 
Bastões                 
Segmentados                 
Linfócitos                 
Eosinófilos                 
Monócitos                 
Basófilos                 
Plaquetas                 
ALT                 
AST                 
Fosf. Alcalina                 
Gama-GT                 
Bilirrubina Total                 
Bilirrubina direta                 
Proteína Total                 
Albumina                 
TAP / INR                 
TSH / T4                 
Ferritina                 
Creatinina                 
Glicemia                 
Ácido úrico                 
HBsAg                 
Anti-HBc                 
Anti-HBs                 
Anti-HIV                 
Anti-HVAIgG                 
Exames / Data                 
Hematócrito                 
Hemoglobina                 
Leucócitos                 
Bastões                 
Segmentados                 
Linfócitos                 
Eosinófilos                 
Monócitos                 
Basófilos                 
Plaquetas                 
ALT                 
AST                 
Fosf. Alcalina                 
Gama-GT                 
Bilirrubina Total                 
Bilirrubina direta                 
Proteína Total                 
Albumina                 
TAP / INR                 
TSH / T4                 
Ferritina                 
Creatinina                 
Glicemia                 
Ácido úrico                 
HBsAg                 
Anti-HBc                 
Anti-HBs                 
Anti-HIV                 
Anti-HVAIgG                 
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TERAPÊUTICA: 

Drogas utilizadas: 

(  ) Interferon alfa.       Dose: _______Tempo de duração: __________ 

(  ) Peg-interferon        Dose: ______  Tempo de duração: __________ 

(  ) Ribavirina 250mg  Dose: _____    Tempo de duração: __________ 

Efeitos Colaterais: 

(  ) Cefaléia 

(  ) Astenia/Fadiga 

(  ) Depressão 

(  )Ansiedade 

(  ) Irritabilidade 

(  ) Insônia 

(  ) Febre 

(  ) Tontura 

(  ) Dor torácica 

(  ) Dispnéia 

(  ) Dificuldade de concentração 

(  ) Alopecia 

(  )Prurido 

(  ) Ressecamento cutâneo 

(  ) Perda da acuidade visual 

(  ) Alteração no paladar/gosto metálico na boca 

(  ) Estomatite 

(  ) Náuseas/vômitos 

(  ) Anorexia 

(  ) Diarréia 

(  ) Dor abdominal 

(  ) Perda ponderal 

(  ) Mialgia 

(  ) Infecções virais 

(  ) Reações alérgicas cutâneas 

(  ) Hipertireoidismo 

(  )Hipotireoidismo 

(  ) Dispepsia 

(  ) Leucopenia 

(  ) Anemia 

(  ) Plaquetopenia 

(  ) Tosse 

(  ) Faringite 

(  ) Sinusite 

(  ) Comportamento agressivo 

(  ) Aumento da atividade de doenças auto-
imunes 

(  ) Infarto do miocárdio 

(  )Arritmias 

(  )Hipotensão 

(  ) Pneumonia 

(  ) Conjuntivite 

(  ) Lacrimejamento 

Houve interrupção do tratamento: 

(  ) Não 

(  )Sim... Motivo: 

(  ) Por abandono / não adesão 

(  ) Devido aos efeitos colaterais da droga. 

(  ) Por óbito 

Resposta terapêutica: 

(  ) Resposta sustentada 

(  ) Resposta parcial 

(  ) Recidivante 

(  ) Não respondedor 

Se não houve resposta sustentada, qual o desfecho do paciente: 

(  )Hepatite crônica 

(  ) Cirrose 

(  ) Hepatocarcinoma 

(  ) Retratamento (Não Respondedor) 

(  ) Aguardar novas drogas 
 


