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RESUMO 

 

A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) representa um grave problema de saúde 

pública devido ao alto custo envolvido no tratamento desta doença e suas complicações. Os 

distúrbios metabólicos vêm sendo reconhecidos com uma importante classe de manifestações 

extra-hepáticas deste vírus. O HCV está relacionado ao desenvolvimento de resistência à 

insulina (RI), que, por sua vez, está associada a um grau mais elevado de fibrose hepática, 

progressão mais rápida da doença e redução na taxa de resposta virológica sustentada. O 

interferon (INF) usado para o tratamento destes pacientes também está associado à ocorrência 

de distúrbios metabólicos, especialmente doença autoimune tireoidiana (DAT).  O objetivo do 

presente estudo foi determinar a prevalência dos distúrbios metabólicos em uma população de 

portadores do HCV com e sem cirrose. Tratou-se de um estudo de abordagem quantitativa, 

analítico e transversal, onde foram incluídos 57 pacientes acompanhados em um ambulatório 

de referência no nordeste do Brasil, selecionados de forma aleatória no período entre janeiro e 

julho de 2014. Para o grupo controle, foram selecionados aleatoriamente 95 voluntários com 

sorologia negativa para o HCV.  Os pacientes foram submetidos à avaliação médica, exame 

físico e coleta de amostras de sangue em jejum. Foi calculado o HOMA-IR para inferir a RI. 

Os dados foram submetidos à análise estatística através do programa SPSS versão 15.0, sendo 

realizadas análises bivariadas e multivariadas para se tentar caracterizar a ocorrência de 

distúrbios metabólicos em relação à presença de HCV e cirrose, com nível de significância 

estatística de 5% (p<0,05). Os portadores de HCV apresentaram uma maior prevalência de 

DM2, RI e hipocolesterolemia em comparação com o grupo controle (p<0,05).  Os indivíduos 

cirróticos apresentaram uma maior prevalência de RI e o DM2 em comparação com os 

indivíduos sem cirrose (p<0,05). Observamos ainda uma frequência aumentada de sobrepeso 

e obesidade em todos os grupos.   Os pacientes com HCV apresentaram elevada prevalência 

de DAT, independente da presença de cirrose hepática.  O genótipo 1 foi o mais associado a 

ocorrência de distúrbios endocrinológicos, especialmente RI, DM2 e DAT.  Em conclusão, 

estes dados indicam a elevada prevalência de distúrbios metabólicos entre os pacientes com 

HCV em nosso meio e orientam que é preciso considerar o desenvolvimento de estratégias 

que favoreçam a redução das complicações metabólicas neste grupo susceptível. 

 

Palavras-chave: Hepatite crônica C. Distúrbios metabólicos. Resistência insulínica. Diabetes 

mellitus. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Chronic infection with hepatitis C virus (HCV) is a serious public health problem due to the 

high cost involved in the treatment of this disease and its complications. Metabolic disorders 

have been recognized as an important class of extrahepatic manifestations of this virus. HCV 

is related to the development of insulin resistance (IR) which, in turn, is also associated with a 

higher degree of hepatic fibrosis, more rapid disease progression and reduction in the rate of 

sustained virologic. Interferon (INF) is the standard drug for these patients is also associated 

with the development of other metabolic disorders, especially autoimmune thyroid disease 

(ATD). The aim of this study was to determine the prevalence of metabolic disorders in a 

population of patients with and without HCV cirrhosis. A study of quantitative approach, 

analytical and cross, where 57 patients followed in a referral in hepatology in northeastern 

Brazil, randomly selected between January and July 2014. For the control group were 

included 95 volunteers selected randomly with negative HCV serology. Patients underwent 

medical evaluation, physical examination and collection of blood samples. HOMA-IR was 

calculated to infer IR. Data were subjected to statistical analysis, being used for this purpose, 

SPSS version 15.0. In data analysis, bivariate and multivariate analyzes were performed to try 

to characterize the occurrence of metabolic disorders for the presence of HCV and cirrhosis, 

with statistical significance level of 5% (p <0.05). A higher frequency of T2DM, IR and 

hypocholesterolemia among patients with HCV infection compared with the group control 

(p<0,05). T2DM and IR were also more frequent among individuals with cirrhosis (p <0.05). 

We observed an increased frequency of obesity and overweight in all groups evaluated. 

Patients with HCV have high prevalence of ATD, regardless of whether liver fibrosis. 

Genotype 1 was the most frequently found among individuals diagnosed with metabolic 

disorders. In conclusion, these data indicate a high prevalence of metabolic disorders among 

patients with HCV infection in our country and guide it in the context of public health, we 

must consider the need to develop strategies that promote the reduction of metabolic 

complications in this susceptible group. 

 

Keywords: Chronic hepatitis C. Metabolic disorders. Insulin resistance. Diabetes mellitus. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A infecção crônica pelo vírus da hepatite C (HCV) representa um grave problema de 

saúde pública, devido ao alto custo envolvido no tratamento desta doença e de suas 

complicações (OMS, 2012).   

Estudos epidemiológicos cada vez mais têm demonstrado uma associação entre a 

infecção pelo HCV e distúrbios metabólicos, especialmente a resistência à insulina (RI). O 

mecanismo pelo qual a infecção pelo HCV induz a RI ainda não se encontra plenamente 

esclarecido.  A RI nos pacientes portadores do HCV pode surgir ainda em estágios precoces 

da doença e está implicada em pior resposta ao tratamento antiviral com interferon (INF) na 

progressão da fibrose hepática, na instalação da esteatose e maior risco de carcinoma 

hepatocelula (SOUZA et al., 2011).  

A redução da ação insulínica, por sua vez, está associada a um grupo de alterações 

metabólicas/cardiovasculares que compreende: hipertensão arterial sistêmica (HAS), 

hipertrigliceridemia, redução do HDL colesterol, tolerância diminuída à glicose (TDG), 

obesidade centrípeta, hiperuricemia e doença cardiovascular aterosclerótica. Este conjunto de 

alterações da RI é conhecido como síndrome metabólica.  

O clamp euglicêmico hiperinsulinêmico foi desenvolvido em 1979 e é considerado o 

método padrão outro para a avaliação da sensibilidade à insulina (DEFRONZO;TOBIN e 

ANDRES, 1979). No entanto, trata-se de um teste sofisticado que requer muito tempo, tanto 

do paciente quanto do médico e não está disponível para a maioria dos investigadores.   

O HOMA-IR (do inglês homeostatic model assessment - insulin resistence e em 

português Modelo de avaliação da Homeostase – Resistência à insulina) representa uma 

alternativa mais simples ao clamp e também pode ser usado para estimar a RI. A literatura 

sugere que valores acima de 2,71 podem definir indivíduos portadores de RI (GELONEZE e 

TAMBASCIA, 2006; GELONEZE et al., 2009).  

A RI desempenha papel fundamental na etiologia do pré-diabetes e diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) (DEFRONZO, 2004). Tendo-se em vista que a RI se desenvolve antes do 

aparecimento do DM2, a identificação e o tratamento precoce desses pacientes pode exercer 

importante papel preventivo primário no desenvolvimento do DM2 e outras doenças 

correlatas. 

Atualmente, o diabetes mellitus (DM) representa uma epidemia e um dos maiores 

problemas de saúde pública do mundo, em função do número de pessoas afetadas e pelas 

implicações econômicas envolvidas no controle da hiperglicemia crônica e suas complicações 
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micro e macrovasculares (SELLI et al., 2005). 

Dados recentes da International Diabetes Federation (IDF) revelam que o diabetes 

mellitus (DM) acometeu cerca de 382 milhões de pessoas em 2013. Estes dados estimam 

ainda que existem cerca de 316 milhões de pessoas convivendo com intolerância a glicose e 

risco aumentado de desenvolverem DM. Em 2035, as estatísticas preveem que o número de 

pessoas acometidas pelo DM poderá aumentar para 471 milhões. Este número de pessoas com 

DM está aumentando em todos os países, inclusive na faixa etária de crianças e adolescentes. 

A maioria dos pacientes tem entre 40 e 59 anos e 80% deles vive em países subdesenvolvidos 

(IDF, 2013). 

 Em 2013, o DM causou 5,1 milhões de mortes e um gasto de 548 bilhões de dólares 

com saúde. O Brasil é o quarto país com maior número absoluto de diabéticos no mundo e 

deve permanecer na mesma posição em 2030 (IDF, 2013).  

A doença autoimune da tireoide (DAT) representa a anormalidade endócrina mais 

comumente encontrada em pacientes portadores do HCV, mesmo antes do início do 

tratamento com INF (MOHRAN et al., 2010). O espectro de doenças tireoidianas nestes 

pacientes varia entre produção isolada de anticorpos anti-tireoidianos até a doença clínica 

caracterizada pelo hipotireoidismo por doença de Hashimoto, a doença de Graves e a 

tireoidite destrutiva (ANDRADE et al., 2011). 

O tratamento com Interferon-alfa (IFN-α), que é a droga de padrão para estes 

pacientes, também está associado à ocorrência de distúrbios endócrinos, especialmente a DAT 

(ANDRADE et al., 2011; ANDRADE, 2012).  

Diante do desconhecimento da prevalência dos distúrbios metabólicos na população de 

pacientes portadores de vírus C acompanhados no Hospital Universitário Walter Cantídio 

(HUWC), Fortaleza, Ceará, surgiu a necessidade de realizar este estudo.  

A presente dissertação tem a finalidade de aprofundar o conhecimento a cerca da 

prevalência destes distúrbios na população estudada e tentar identificar possíveis fatores de 

associados para que medidas de prevenção e controle possam ser adotadas de maneira bem 

fundamentada, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e do atendimento aos 

portadores do HCV.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 O vírus da hepatite C 

 

Desde a descoberta do vírus C, em 1989, a hepatite C passou a apresentar especial 

relevância entre as causas de doença hepática crônica no mundo. Atualmente, a hepatite C 

vem sendo reconhecida mundialmente como um dos mais importantes problemas de saúde 

pública nos últimos anos devido a sua evolução silenciosa e crônica para cirrose hepática e 

hepatocarcinoma.   

O HCV é um vírus RNA (Ribonucleic Acid) da família Flaviviridae e é composto por 

um envelope lipídico contendo um genoma RNA de fita simples e polaridade positiva. O seu 

processo de replicação ocorre no citoplasma do hepatócito. Seu genoma possui 9.379 

nucleotídeos, contendo uma região aberta de leitura que codifica um precursor da proteína 

viral com 3.011 aminoácidos. Assim, uma das características mais marcantes do HCV é sua 

heterogeneidade genética, o que determina a formação de sete principais genótipos 

(designados de 1 a 7), 67 subtipos e diversas cepas (SMITH et al., 2014). Esta 

heterogeneidade genômica representa um obstáculo para a elaboração de uma vacina eficaz, 

tem associação com a severidade da hepatite e influencia alguns aspectos relativos à infecção 

como distribuição geográfica, patogenia e resposta ao tratamento (BUKH;MILLER e 

PURCELL, 1995; MARRONE e SALLIE, 1996). 

Manifestações extra-hepáticas têm sido descritas em associação com a infecção 

crônica pelo HCV. A crioglobulinemia representa uma das manifestações extra-hepáticas mais 

comumente associadas ao HCV. Outras manifestações extra-hepáticas menos frequentes são 

glomerulonefrite membranoproliferativa, porfiria cutânea tardia, síndrome de Sjögren, líquen 

plano, linfoma de células B, certos tipos de úlceras de córnea, tireoidite autoimune, fibrose 

pulmonar idiopática, poliarterite nodosa e anemia aplástica (LUNEL e CACOUB, 1999).       

Em sua fisiopatologia, o HCV está relacionado ao desenvolvimento de RI, que por sua 

vez leva ao aparecimento de manifestações metabólicas significativas, tais como pré-diabetes, 

DM2 e esteatose hepática. (ANTONELLI et al., 2009). Recentemente as manifestações 

metabólicas nestes pacientes têm sido cada vez mais conhecidas e compõem um espectro 

importante das manifestações extra-hepáticas HCV relacionadas.   
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2.1.1 Aspectos epidemiológicos 

 

O vírus da hepatite C (HCV) possui distribuição mundial e os países com maiores 

taxas de infecção são Egito (15%), Paquistão (4.8%) e China (3.25%) (OMS, 2012).  De 

acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil é considerado um país de 

endemicidade intermediária para hepatite C, com prevalência da infecção situada entre 2.5% e 

10% (OMS, 2012).  

A cada ano estima-se que 3 a 4 milhões de indivíduos são infectados pelo HCV.  A 

prevalência global desta infecção é estimada em 3%, ou seja, aproximadamente 170 milhões 

de pessoas estão infectadas pelo HCV. Além disso, estima-se que mais de 350 mil pessoas 

morrem a cada ano devido complicações relacionadas à hepatite C (OMS, 2012). 

De acordo com dados do Ministério da Saúde, no Brasil aproximadamente 70.000 

casos de hepatite crônica pelo HCV foram confirmados entre os anos de 1999 e 2010. A taxa 

média de detecção foi de 4,5 casos por 100 mil habitantes no ano de 2010, sendo as maiores 

taxas identificadas nas regiões Sul (7,2) e Sudeste (6,8). A maioria dos casos ocorreu nas 

faixas etárias superiores a 35 anos de idade (80,7%) (BRASIL, 2011b). 

O estudo da prevalência de hepatite C entre 1999 e 2010 revelou que a sua distribuição 

variou entre as regiões brasileiras: 2,1% na Região Norte, 0,7% no Nordeste, 1,3% no Centro-

Oeste, 1,3% no Sudeste, 1,2% no Sul e 0,8% no Distrito Federal. Os casos de hepatite C 

foram mais frequentes no sexo masculino, cor branca e faixa etária entre 40 a 59 anos 

(PALTANIN e REICHE, 2002; BRASIL, 2011b). A coinfecção da hepatite C com o vírus do 

HIV foi referida em 11,4% do total de casos confirmados entre os anos de 2007 e 2010 

(BRASIL, 2011a).  

Em relação à distribuição geográfica dos genótipos do HCV, estudos epidemiológicos 

demonstram que os genótipos 1, 2 e 3 são encontrados em todo o mundo. Entre eles, os 

genótipos 1a e 1b são os mais comuns, representando 60% das infecções mundiais (WHO, 

1999b).  

No Brasil são encontrados principalmente os genótipos 1, 2 e 3, com predominância 

do genótipo 1 sobre genótipos não-1. No Brasil, Campioto et al (2005) estudaram a 

distribuição dos genótipos em diferentes cidades e mostraram que aproximadamente 65% dos 

portadores crônicos do HCV eram do genótipo 1; 30% do genótipo 3; e menos de 5% 

apresentavam os genótipos 2, 4 e 5.  (CAMPIOTTO et al., 2005; BRASIL, 2011a). 

Devido à magnitude das hepatites virais e suas complicações, a partir de 1996 estas 

foram incluídas na Lista de Doenças de Notificação Compulsória no Brasil. Desde então, a 
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coleta de dados sobre a ocorrência dessas doenças passou a compor as ações de vigilância 

epidemiológica (BRASIL, 2011a).  

 

2.1.2 História natural da hepatite C 

 

A história natural da infecção pelo HCV é muito variada, podendo ocorrer desde sua 

resolução espontânea até a evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular. Na maioria das 

vezes a evolução é lenta e progressiva, com alterações bioquímicas e lesões necro-

inflamatórias leves a moderadas (BRASIL, 2011a) 

Estudos prévios revelam que aproximadamente 75 a 85% dos pacientes infectados 

evoluirão para a forma crônica da doença e cerca de 60 a 70% destes casos desenvolverão 

uma doença hepática crônica. A cirrose avançada ocorrerá em cerca de 5 a 20% em 10 a 20 

anos e aproximadamente 1 a 5% destes indivíduos irão morrer de cirrose ou carcinoma 

hepatocelular. O restante dos pacientes podem ter resolução da infecção ou manter-se com 

transaminases normais e com lesões histológicas benignas. Os fatores que podem influenciar 

negativamente a evolução e prognóstico da hepatite C são: idade avançada, sexo masculino, 

uso abusivo de álcool, co-infecção pelo vírus do HIV ou pelo vírus da hepatite B (HBV) 

(BRASIL, 2011a; OMS, 2012). Estudos têm mostrado que o DM2 também pode ter um 

impacto negativo no curso clínico desses pacientes. 

Estes diversos estudos evidenciam que atualmente tal infecção seja responsável por, no 

mínimo, um terço dos transplantes hepáticos realizados mundialmente (OMS, 2012). 

  

2.1.3 Formas de transmissão 

 

A principal via de transmissão do vírus da hepatite C é a parenteral e as fontes de 

infecção mais conhecidas são o uso de hemoderivados e de drogas endovenosas. A primeira 

vem diminuindo desde que se iniciou o uso rotineiro de screening nos bancos de sangue, a 

partir de 1991. A transmissão sexual é incomum, principalmente em se tratando de parceiro 

sexual estável. Transmissão vertical é também incomum, sendo levemente maior quando há 

altos níveis de viremia ou co-infecção com HIV. Não há associação comprovada entre 

aleitamento materno e transmissão do HCV (BRASIL, 2011a; b). 

A transfusão de sangue ou de derivados, hemodiálise, recepção de tecidos ou órgãos, 

contatos sexuais promíscuos ou com parceiros sabidamente HCV positivos, exposição a 

sangue por material cortante, perfurante ou perfuro cortante de uso coletivo e não 
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devidamente esterilizados ou descartados, incluindo nesse rol os instrumentos de barbearia e 

beleza representam fatores de risco para adquirir a infecção pelo vírus C (BRASIL, 2011a).  

Um estudo transversal conduzido na cidade de Fortaleza em 1997 avaliou 752 renais 

crônicos em vigência de hemodiálise. Estes pacientes foram testados com anticorpos anti-

HCV por ELISA e foi verificada uma elevada prevalência de soropositividade (52%) e uma 

associação com fatores de transmissão nosocomial. A frequência de infecção foi maior em 

pacientes previamente submetidos à diálise peritoneal  e a transfusões de sangue. O tempo de 

hemodiálise associou-se com positividade do anti-HCV. Procedimentos nas clínicas 

associados à positividade do anti-HCV foram preparo prévio de heparina, falha no uso ou 

troca de luvas, desinfecção de máquinas de diálise e segregação em sala de diálise 

((MEDEIROS et al., 2004). 

 

2.1.4 Diagnóstico 

 

Dentre os testes utilizados para o diagnóstico da hepatite C, a detecção do anticorpo 

contra o vírus da hepatite C (anti-HCV) através do teste laboratorial imunoenzimático 

(ELISA) é o de escolha para iniciar a investigação, sendo de menor custo e bastante confiável 

em pacientes imunocompetentes (BRASIL, 2011a). O primeiro anti-HCV (ELISA) disponível 

foi utilizado em 1990, com baixa sensibilidade e especificidade e atualmente, a terceira 

geração do teste permite uma sensibilidade de 95 a 99% tornando-se positivo a partir da 6ª a 

8ª semana após a exposição.  

 A presença de anti-HCV não define isoladamente a presença de infecção ativa e deve 

ser interpretada como contato prévio com o HCV (BRASIL, 2011a). O resultado reagente 

desse marcador demandará a realização de testes moleculares para detecção de ácidos 

nucleicos do HCV.      

Pacientes imunossuprimidos podem não apresentar sorologia reagente para o anti-

HCV em virtude da diminuição ou ausência da produção de anticorpos. Nesses casos, o 

diagnóstico deverá ser realizado diretamente por meio de testes moleculares (BATTS e 

LUDWIG, 1995).  

Os testes moleculares são testes de amplificação de ácidos nucleicos que utilizam o 

método de Polymerase Chain Reaction (PCR) para detectar o RNA do vírus da hepatite C 

(HCV-RNA). Estes testes permitem detectar o RNA viral de todos os genótipos e subtipos 

descritos do HCV e podem ser qualitativos, quando apenas detectam a presença do RNA viral, 

ou quantitativos, quando quantificam o RNA viral.  
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A genotipagem do HCV também utiliza testes moleculares baseados em amplificação 

do RNA viral, capazes de identificar os diversos genótipos, subtipos e populações mistas do 

HCV. Na ocasião do diagnóstico é recomendável a realização da genotipagem, com o intuito 

de definir a estratégia terapêutica e uma estimativa de cura mais adequada para determinado 

indivíduo. Segundo vários estudos controlados, randomizados, sabe-se que o genótipo 1 

apresenta uma resistência maior a terapia antiviral, sendo preconizado 48 a 72 semanas de 

tratamento, com resposta ao tratamento variando em torno de 42-52%. Já os genótipos 2 e 3 

tem um melhor prognóstico de cura (76-88%), sendo necessárias 24 semanas de tratamento 

para que se alcance a mesma resposta (GHANY et al., 2009). 

A biópsia hepática é um procedimento invasivo que deve ser realizado para avaliar o 

estadiamento da hepatite crônica, para definir prognóstico e a necessidade de tratamento. Na 

histologia destes pacientes podemos encontrar infiltrado inflamatório portal 

predominantemente linfocitário, geralmente com um número variável de plasmócitos e 

histiócitos, acompanhada por grau variável de atividade periportal, atividade parenquimatosa 

e fibrose (ROCKEY et al., 2009). 

O principal marcador de evolução de doença na hepatite C crônica é representado pelo 

estadiamento de fibrose hepática, dado pela biópsia. A fibrose do fígado é o indicador padrão 

que estabelece a necessidade de tratamento. A classificação histopatológica atual das hepatites 

crônicas surgiu da necessidade de haver informações mais objetivas, reprodutíveis e 

correspondentes a aspectos clínico-terapêuticos.  

O escore de fibrose METAVIR (Quadro 1) é considerado o mais amplamente validado 

para este fim, na literatura. O escore METAVIR mede a necro-inflamação numa escala de 0 

até 3 e a fibrose numa escala de 0 até 4, totalizando até 7 pontos (BEDOSSA e POYNARD, 

1996; ROCKEY et al., 2009). Pacientes com METAVIR F0 = tem fígado normal, F1 = 

alargamento por fibrose restrito ao espaço porta (fibrose discreta), F2 = fibrose em espaço 

porta e com septos incompletos no parênquima hepático (fibrose clinicamente significante), 

F3 = fibrose com septos completos e esboço de nódulos (fibrose avançada) e F4 = formação 

de nódulos completos, com distorção significativa da morfologia do parênquima hepático, 

caracterizando cirrose. (BEDOSSA e POYNARD, 1996; ROCKEY et al., 2009).  

Existem outras escalas utilizadas pelos patologistas para avaliar a biópsia hepática, a 

saber: escala de ISHAK, a qual mede a necro-inflamação numa escala de 0 até 18 e a fibrose 

numa escala de 0 até 6, totalizando até 24 pontos; escala HAI (Índice de Atividade 

Histológica), a qual mede a necro-inflamação numa escala de 0 até 18 e a fibrose numa escala 

de 0 até 4, totalizando até 22 pontos; escala SBP (Sociedade Brasileira de Patologia), a qual 
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mede a necro-inflamação numa escala de 0 até 4 e a fibrose numa escala de 0 até 4, 

totalizando até 8 pontos (ROCKEY et al., 2009; EVERHART et al., 2010). 

 

 

Quadro 1 – Biópsia hepática - Classificação de Metavir 

Atividade histológica Fibrose 

A0         ausente 

A1         atividade leve 

A2         atividade moderada 

A3          atividade intensa 

F0        fibrose ausente 

F1        fibrose portal sem septos 

F2        fibrose portal com raros septos 

F3         numerosos septos sem cirrose 

F4         cirrose 

 

 

Exames laboratoriais gerais para a avaliação da função hepática também devem ser 

solicitados com o objetivo de complementar a avaliação clínica-laboratorial. São eles: 

transaminases, bilirrubinas totais e frações, proteínas séricas totais e frações, alanina 

aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferasefosfatase (AST), fosfatase alcalina (FA), 

gama-glutamiltransferase (GGT), tempo de atividade da protrombina (TAP), alfafetoproteína 

e hemograma. Nas mulheres em idade fértil, é importante solicitar o beta hCG (BRASIL, 

2011a). 

 

2.1.5 Abordagem terapêutica 

 

2.1.5.1. Hepatite C aguda 

 

Na maioria dos casos, a hepatite aguda pelo HCV apresenta evolução subclínica, 

dificultando o diagnóstico nesta fase da doença. No entanto, o tratamento nesta fase da doença 

deve ser sempre considerado, sendo necessário um esforço contínuo para diagnosticá-la o 

mais precocemente possível.  

Em pacientes sintomáticos, recomenda-se aguardar 12 semanas após o início dos 

sintomas, no caso de não ter havido negativação do HCV-RNA deve-se iniciar a terapia 

antiviral (BRASIL, 2011a).. 

Em pacientes assintomáticos, recomenda-se iniciar o tratamento imediatamente após o 

diagnóstico. O tratamento proposto para os pacientes com hepatite C aguda é feito 

independente do genótipo, com interferon-alfa associado ou não a ribavirina por cerca de 24 

semanas (BRASIL, 2011a).  

 

 



25 
 

2.1.5.2 Hepatite C crônica 

 

Os principais objetivos a serem alcançados com o tratamento medicamentoso na 

hepatite C crônica são: promover uma RVS, aumentar a expectativa de vida, melhorar a 

qualidade de vida, diminuir a probabilidade de avanço para doença hepática terminal e reduzir 

o risco de transmissão da doença (BRASIL, 2011a). 

A indicação do tratamento na hepatite C crônica depende de alguns fatores, tais como 

idade, presença de comorbidades, probabilidade de resposta terapêutica e contraindicações ao 

uso da medicação. A presença de doença psiquiátrica, cardíaca ou renal, doenças autoimunes, 

uso abusivo de álcool podem comprometer a resposta aos medicamentos.   

A biópsia hepática constitui o parâmetro que demanda maior atenção no momento da 

indicação de tratamento no paciente com hepatite C crônica. A biópsia está indicada naqueles 

pacientes com elevação de transaminases ao menos 1,5 ou 2 vezes maior que o limite normal 

do teste e devem ser tratados os que tiverem, na histologia, lesões necro-inflamatórias e/ou 

fibrose moderada a acentuada (BRASIL, 2011a). Em pacientes portadores de evidências 

clínicas ou ecográficas sugestivas de cirrose ou apresentando manifestações extra-hepáticas 

comprovadamente associadas aos HCV, a biópsia hepática é dispensável (BRASIL, 2011a). 

Nos pacientes coinfectados pelo vírus do HIV ou portadores de insuficiência renal, a 

recomendação de biópsia é facultativa (BRASIL, 2011a).  

Desde a década de 1980, alguns vários fármacos foram desenvolvidos para o 

tratamento da infecção pelo HCV.  Atualmente são distribuídos, segundo protocolos clínicos, 

interferon-alfa (IFN-α), alfapeginterferona 2a e 2b e ribavirina. O tratamento que deve ser 

indicado como primeira escolha é a combinação de IFN-α e Ribavirina, com duração que 

varia entre 6 meses e 1 ano, conforme o genótipo e carga viral. (BRASIL, 2011a).  

O IFN-α foi aprovado como terapia para o HCV em 1991. Entretanto, a resposta 

virológica sustentada (RVS), definida como a ausência do HCV-RNA no soro por mais de 6 

meses após descontinuação da droga era considerada baixa, em torno de 20% quando usado 

em monoterapia. A subsequente adição da Ribavirina ao INF amplificou esta resposta para 40-

45% (POYNARD et al., 1998). O avanço mais importante no tratamento do HCV foi o 

desenvolvimento do alfapeginterferona (INF de longa ação), produzido através da adição de 

polietilenoglicol à sua molécula, aumentando a meia vida da droga e permitindo a 

administração de uma dose semanal (CARELLA, C. et al., 2004). 

Recentemente entraram no mercado os inibidores de proteases que, em associação 

com a alfapeginterferona e ribavirina, resultam em maior RVS, especialmente para pacientes 
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adultos com genótipo 1 de maior prevalência e menor resposta virológica aos tratamentos até 

agora utilizados (BRASIL, 2012).  Os inibidores da protease agem diretamente sobre o vírus 

da hepatite C, bloqueando sua replicação.   

Boceprevir e telaprevir são os primeiros fármacos dessa classe lançados no mercado 

brasileiro e liberados exclusivamente para o tratamento do genótipo 1. Inovadores foram 

incluídos na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) em 2012 (SUS, 

2012). Estudos demonstraram que boceprevir ou telaprevir adicionados ao tratamento padrão 

com alfapeginterferona e ribavirina (esquema tríplice) em pacientes com Hepatite C crônica, 

aumentaram a partir de 30% os índices de RVS, quando comparada ao tratamento com 

alfapeginterferona e ribavirina (esquema duplo) (KWO et al., 2010; BRASIL, 2012). 

A indicação de inibidores da protease no Brasil inclui os pacientes com fibrose 

hepática avançada (graus 3 e 4), considerando dois grupos de pacientes: aqueles sem 

tratamento prévio e o retratamento daqueles que não responderam previamente ao tratamento 

convencional com esquema duplo (BRASIL, 2012). Entre os dois medicamentos, o telaprevir 

destaca-se por apresentar maior índice de adesão por incluir menor número de comprimidos a 

serem administrados diariamente, pela menor duração do tratamento (BRASIL, 2012). 

O tratamento é considerado efetivo quando há RVS, ou seja, negativação do PCR para 

HCV mantida por seis meses após término do tratamento. Os pacientes que têm resposta 

sustentada geralmente mantêm-se sem replicação viral por tempo indefinido e apresentam 

melhora bioquímica e histológica. Acredita-se, porém, que mesmo os pacientes que não 

apresentam RVS podem ter benefícios com o tratamento, já que estudos mostram melhora do 

padrão histológico em até 60% e redução na incidência de carcinoma hepatocelular nos 

pacientes tratados (YOSHIDA et al., 1999; TANAKA et al., 2000). 

As características associadas ao sucesso terapêutico são o genótipo viral não-1, carga 

viral baixa, ausência de fibrose e atividade inflamatória pouco significativa. Estudos recentes 

evidenciam que, além do tratamento antiviral específico a abordagem dos vários componentes 

da síndrome metabólica, com enfoque na redução da resistência à insulina, poderia contribuir 

para maiores taxas de sucesso no tratamento da hepatite C crônica (GARCIA-COMPEAN et 

al., 2009).  

 

2.1.6 Abordagem do paciente cirrótico 

 

 A cirrose hepática caracteriza-se por fenômenos destrutivos e degenerativos das 

células parenquimatosas hepáticas, associados à fibrose difusa, que resultam na alteração 
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crônica da arquitetura lobar e vascular do fígado e na formação de nódulos parenquimatosos 

de diferentes dimensões (SCHUPPAN e AFDHAL, 2008). Tais alterações são responsáveis 

pela diminuição da atividade hepática normal, nomeadamente síntese enzimática e excreção 

hepática, hipertensão portal, varizes esofágicas, bem como aumento do risco de Carcinoma 

hepatocelular (SCHUPPAN e AFDHAL, 2008).  

 Numa fase inicial compensada a paciente pode manifestar anorexia, perda de peso, 

fadiga. A apresentação como cirrose descompensada caracteriza-se pela presença de varizes 

esofágicas hemorrágicas, ascite, peritonite bacteriana espontânea e encefalopatia hepática, 

sendo estes os principais motivos de recorrência aos cuidados de saúde e urgências médicas, 

bem como internamentos hospitalares sucessivos. Relativamente aos sinais e sintomas 

clínicos mais frequentes, os pacientes podem apresentar icterícia, prurido, hepatomegalia, 

esplenomegalia, telangiectasias e angiomas (SCHUPPAN e AFDHAL, 2008). 

 Numerosos estudos têm sido desenvolvidos no sentido de criar um sistema de 

classificação que possa caracterizar o nível de lesão hepática e estimar o prognóstico dos 

pacientes com cirrose, baseando-se na clínica e em parâmetros laboratoriais. A classificação 

de Child-Pugh-Turcotte (Quadro 2) é uma das mais antigas e ainda é amplamente usada 

(INFANTE‐RIVARD;ESNAOLA e VILLENEUVE, 1987; CHOLONGITAS et al., 2006). 

Esta classificação pode ser considerada um fator preditivo razoavelmente confiável de 

sobrevida de várias doenças hepáticas e antecipa a probabilidade de complicações importantes 

da cirrose, como sangramento por varizes e peritonite bacteriana espontânea. A sobrevivência 

para os pacientes ao final de um ano é de 100%, 80% e 45% para Child A, B e C, 

respectivamente (INFANTE‐RIVARD;ESNAOLA e VILLENEUVE, 1987). 

 Através da avaliação de determinadas variáveis, como a presença de encefalopatia 

hepática, ascite, níveis de bilirrubina, níveis de albumina e tempo de atividade da protrombina 

(TAP), esta escala permite aos clínicos o acesso a um método rápido, prático e eficaz, que é 

utilizado com bastante frequência e citado em diversos estudos (CHOLONGITAS et al., 

2006). 

 O escore de Child-Pugh é calculado somando os pontos dos cinco fatores e varia 

de 5 a 15. A classe de Child-Pugh é A (escore de 5 a 6), B (7 a 9), ou C (acima de 10). Em 

geral, a “descompensação” indica cirrose com um escore de Child-Pugh > 7 (classe B de 

Child-Pugh) e este nível é um critério aceito para inclusão no cadastro do transplante hepático 

(CHOLONGITAS et al., 2006). 
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Quadro 2 – Classificação de Child-Pugh-Turcotte 
Fator 1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Bilirrubina sérica (mg/dl )   < 2,0 2,0-3,0 >3,0 

Albumina sérica (g/dl) > 3,5 3,0-3,5 < 3,0 

Ascite Ausente Facilmente Controlada Mal Controlada 

Encefalopatia Ausente Mínimo Coma 

TAP (segundos de prolongamento) 0-4 4-6 6 

 

 

A presença de cirrose compensada não contraindica o tratamento da hepatite C, porém, 

está associada a pior resposta terapêutica. Em casos de cirrose descompensada o tratamento 

pode apresentar complicações e não tem benefícios comprovados, sendo, portanto, 

contraindicado. Estes pacientes descompensados devem ser encaminhados para a lista de 

transplante hepático.  

 

2.2 Distúrbios metabólicos associados à infecção pelo vírus C 

 

A infecção crônica pelo HCV é uma doença sistêmica e pode resultar em 

manifestações hepáticas e extra-hepáticas. As manifestações extra-hepáticas são alterações 

clínicas que ocorrem em outros órgãos ou sistemas que não o fígado e que podem ocorrer 

durante o curso da hepatite viral, ou ainda, durante o período de incubação ou de 

convalescença. As manifestações extra-hepáticas relacionadas ao HCV incluem algumas 

malignidades e desordens imunológicas órgão-específica e não específica.  

A DAT representa uma das manifestações imunológicas mais comumente relacionados 

ao vírus C e ao seu tratamento com INF, sendo o hipotireoidismo primário a forma mais 

frequente (ANTONELLI et al., 2009; ANDRADE et al., 2011).    

As manifestações metabólicas relacionadas ao HCV também fazem parte do espectro 

das manifestações extra-hepáticas associadas ao vírus C, sendo as alterações mais comuns os 

distúrbios do metabolismo glicídico e a esteatose hepática, ambos associados a um processo 

de RI que ocorre em grande parte dos pacientes com hepatite C crônica.   

 

2.2.1 Resistência à insulina 

 

A RI pode ser definida como uma ineficiência da insulina plasmática, sob 

concentrações usuais em promover adequada captação periférica de glicose, suprimir a 
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gliconeogênese hepática e inibir a produção de lipoproteína de muito baixa densidade.  Na 

tentativa de compensar tal quadro, níveis supra fisiológicos de insulina são secretados pelas 

células beta (β) pancreáticas (DEFRONZO;TOBIN e ANDRES, 1979). 

 

2.2.1.1 Aspectos epidemiológicos 

 

A RI é uma anormalidade metabólica comum característica de indivíduos com DM2, 

diabetes tipo 1 (DM1) descontrolado e obesidade (YKI-JÄRVINEN e KOIVISTO, 1986; 

REAVEN, 1988; DEFRONZO, 2004). O processo de envelhecimento também está 

relacionado à progressão da RI (DEFRONZO, 1979). Em populações normais a RI ocorre em 

20 a 25% dos indivíduos (DEFRONZO, 1979; REAVEN, 1988).    

De acordo com um estudo transversal, prospectivo, de base populacional realizado em 

Bruneck, uma pequena cidade de aproximadamente 13.500 pessoas no nordeste da Itália – a 

prevalência global de RI foi de aproximadamente 45% e alcançou 95% em pacientes com 

quatro distúrbios metabólicos: tolerância diminuída à glicose (TDG), hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), dislipidemia e hiperuricemia (BONORA et al., 1998).  

 

2.2.1.2 Possíveis mecanismos envolvidos 

 

A ação da insulina inicia com a ligação da mesma ao receptor na superfície da célula 

alvo, que é composto por duas subunidades, alfa (α) e β. Esta ligação promove a ativação da 

unidade β induzindo a fosforilação do receptor, que então ativa outros substratos, inicialmente 

os substratos do receptor de insulina 1 e 2 (IRS-1 e IRS-2). A sinalização então é propagada 

por uma rede de fosforilação que termina com a translocação do transportador de glicose 

glucose transporter 4 (GLUT-4) citoplasmático para a membrana celular, o que permite o 

influxo de glicose para o ambiente intracelular (KAHN, 1996; INZUCCHI e SHERWIN, 

2007). 

Os mecanismos responsáveis pela RI ainda não foram plenamente esclarecidos. Os 

estudos sugerem que um fator importante é a função mitocondrial alterada e o acúmulo 

consequente de ácidos graxos livres em tecidos responsivos a insulina. Outro aspecto 

importante envolvido na gênese da RI é a capacidade reduzida de translocação de GLUT 4 

para a superfície celular em células musculares (KAHN, 1996; INZUCCHI e SHERWIN, 

2007).  

A presença de obesidade acentua fortemente a gravidade da RI, em particular a 
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obesidade centrípeta. Os estudos sugerem que os depósitos de gordura visceral, intra-

abdominal, apresentam uma resistência mais elevada à ação da insulina. O estado de 

hiperinsulinemia nestes pacientes leva ao aumento da taxa lipólise e, consequentemente, 

maior oferta de ácidos graxos ao fígado, excedendo sua capacidade de oxidação. Esta 

concentração aumentada de ácidos graxos livres promove ativação dos mecanismos de morte 

celular e fibrogênese criando um estado pró-apoptótico, com desestabilização de lisossomos e 

lesão mitocondrial, induzindo alteração em diversos tecidos, entre eles o próprio fígado, rins e 

endotélio (INZUCCHI e SHERWIN, 2007).   

 

2.2.1.3 Doenças associadas 

 

A hiperinsulinemia resultante do processo de RI está frequentemente associada a um 

grupo de alterações metabólicas/cardiovasculares, que compreendem: hipertensão arterial 

sistêmica (HAS), hipertrigliceridemia, redução do HDL colesterol, tolerância diminuída à 

glicose (TDG) e obesidade centrípeta. Este conjunto de alterações da RI é conhecido como 

síndrome metabólica (SM), que por sua vez, está associada ao aumento de risco de doença 

cardiovascular aterosclerótica (GELONEZE; TAMBASCIA, 2006). 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) também está associada a RI e 

pode ser considerada manifestação hepática da SM. A DHGNA é caracterizada pelo acúmulo 

de gordura no fígado e evolui para doença hepática crônica na ausência de ingestão de álcool. 

A DHGNA pode variar desde esteatose até um quadro de esteatohepatite. Vários estudos 

demonstraram a elevação nos níveis de insulina e do peptídeo C em pacientes com DHGNA 

em comparação com indivíduos com outra doença de fígado, pareado por sexo e idade 

(MARCHESINI et al., 1999; PAGANO et al., 2002; SANYAL, 2011). A evidência 

bioquímica de RI em indivíduos com DHGNA sugere o papel central da RI em iniciar 

esteatose e, possivelmente, perpetuar o dano hepático. Embora os processos fisiopatológicos 

exatos que conduzem progressão para fibrose hepática na condição de RI permaneçam 

indefinidos, os dados existentes sugerem que a RI desempenha papel fundamental (SANYAL, 

2011).  

 

2.2.1.4 Métodos diagnósticos 

 

Em virtude da associação entre RI, hiperinsulinemia e aterosclerose, existe um 

crescente interesse no desenvolvimento de técnicas para acessar a sensibilidade in vivo. O 
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clamp euglicêmico hiperinsulinêmico é o método considerado padrão-ouro para o diagnóstico 

de RI (DEFRONZO;TOBIN e ANDRES, 1979) 

A técnica do clamp foi desenvolvida em 1979 para avaliar a sensibilidade à insulina 

através da mensuração da captação total de glicose em resposta a uma hiperinsulinemia fixa 

(DEFRONZO;TOBIN e ANDRES, 1979). A insulina exógena é infundida até atingir uma 

determinada concentração de insulina circulante (em geral 100 mU/ml). Uma vez atingida 

esta concentração, a quantidade de glicose exógena necessária para manter normoglicemia 

(80-90 mg/dL) durante um período mínimo de 2 horas de hiperinsulinemia corresponde à 

medida da sensibilidade à insulina. Nestas condições, a insulina endógena é suprimida, o 

estado de equilíbrio dinâmico da glicemia plasmática e os níveis de insulina são mantidos e a 

quantidade de glicose infundida reflete diretamente a quantidade de glicose utilizada de modo 

dependente de insulina. As maiores desvantagens do clamp são os custos envolvidos em sua 

realização, como bombas de infusão, aparelho de análise instantânea de glicose, bem como a 

necessidade de pessoal altamente especializado e treinado para sua realização 

(DEFRONZO;TOBIN e ANDRES, 1979). 

O teste conhecido como HOMA-IR (do inglês homeostatic model assessment – insulin 

resistence e em português Modelo de avaliação da Homeostase – Resistência à insulina) foi 

descrito em 1985 (MATTHEWS et al., 1985). Os autores desenvolveram um modelo 

matemático para predizer a sensibilidade à insulina pela simples medida da glicemia e 

insulinemia em jejum. Eles se basearam em dados da literatura para construir curvas 

relacionando glicemia no estado de homeostasia com a resposta à insulina em indivíduos 

saudáveis e com variados graus de comprometimento da função da célula beta pancreática. O 

modelo matemático descrito por estes autores para se estimar a RI foi:  

HOMA – IR = glicemia de jejum (mmol/L) x insulinemia de jejum (mUI/mL)/22,5.  

Vários autores têm demonstrado que o HOMA-IR apresenta uma alta correlação com 

o clamp euglicêmico hiperinsulinêmico. Além disso, é um teste de simples execução. A 

literatura sugere que valores acima de 2,71 podem definir indivíduos portadores de RI 

(GELONEZE et al., 2009). 

 

2.2.1.5 Resistência à insulina na hepatite C 

 

O estudo da RI na hepatite C crônica vem ganhando cada vez mais importância desde 

que se observou nestes pacientes uma maior associação com o desenvolvimento de esteatose 

hepática (principalmente nos pacientes com infecção pelo genótipo não-3), fibrose hepática, 
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progressão mais rápida da doença e redução na taxa de resposta virológica sustentada ao 

tratamento com INF e ribavirina (SOUZA et al., 2011). 

A RI isolada nos pacientes portadores de HCV pode surgir ainda em estágios precoces 

da doença hepática crônica (SOUZA et al., 2011). Idade acima de 40 anos, sedentarismo, 

história de tabagismo, etnia afro-americana, história familiar de diabetes e obesidade 

(principalmente centrípeta) representam os fatores de risco mais associados ao 

desenvolvimento de RI nesta população (MEHTA et al., 2000; SOUZA et al., 2011).  

Hui et al (2003) conduziram um estudo com 260 portadores de hepatite C crônica com 

o intuito de avaliar se a RI induzida pelo HCV apresentava impacto na fibrogênese hepática. 

A RI nestes pacientes foi avaliada através do HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment of 

Insulin Resistance) e todos eles foram submetidos a biópsia hepática para classificação do 

grau de fibrose. Os autores concluíram que o aumento do HOMA-IR, marcador de RI, estava 

independentemente associado a estágios mais avançados de fibrose hepática. Neste estudo, 

pacientes com genótipo 3 apresentaram um menor grau de fibrose associado a um HOMA-IR 

menos elevado.  

Harrison et al (2008) observaram que a RI estava correlacionada com níveis séricos 

maiores de RNA-HCV. Nenhuma diferença na carga viral foi encontrada em relação à etnia, 

sexo ou IMC. Não houve diferença na carga viral de quatro pacientes diabéticos na coorte 

quando comparado com não diabéticos. 

 Outros estudos mostraram uma associação positiva entre níveis séricos de RNA-HCV 

e RI. Yoneda et al (2007) avaliaram prospectivamente 47 pacientes com infecção crônica pelo 

HCV submetidos a biopsia de fígado. Pacientes com obesidade, DM2 ou história de consumo 

de álcool foram excluídos. A RI foi estimada pelo cálculo do índice HOMA-IR. Distribuição 

de gordura abdominal foi determinada por tomografia computadorizada. Os resultados da 

análise univariada revelaram uma correlação significativa entre níveis séricos de RNA-HCV e 

HOMA-IR (p = 0,0291). Embora uma correlação significativa entre a área de tecido adiposo 

visceral e HOMA-IR fosse também observada nos 97 controles, não diabéticos não infectados 

com VHC (p < 0,0001), nenhuma correlação entre a área do tecido adiposo visceral e o 

HOMA-IR (p = 0,496) foi observada nos pacientes com infecção pelo HCV. A análise de 

regressão múltipla com ajuste para idade, sexo e área de tecido adiposo visceral revelou uma 

correlação significativa entre a RNA-HCV e HOMA-IR (p = 0,0446). O HCV está 

diretamente associado com RI de uma maneira dose-dependente, independentemente da área 

de tecido adiposo visceral.  

Estudos epidemiológicos evidenciam que o genótipo do vírus C também pode 
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influenciar na ocorrência de distúrbios metabólicos e, consequentemente, no grau de 

progressão da fibrose hepática. Os genótipos 1 e 4 estão significativamente mais associados 

com RI que os genótipos 2 e 3 (PONTE et al., 2010). 

Um estudo recente mostrou que a RI estava não só associada aos níveis séricos de 

RNA-HCV como também aos genótipos 1 e 4. Seiscentos pacientes consecutivos (hepatite C 

crônica, n= 500; hepatite B crônica, n= 100) foram avaliados no dia da biópsia do fígado. A 

RI foi diagnosticada em 15% dos 145 pacientes com HCV sem síndrome metabólica ou 

fibrose significativa e estava associada aos genótipos 1 e 4, altos níveis de RNA-HCV e 

atividade necroinflamatória de intensidade moderada e grave (MOUCARI et al., 2008). 

 

2.2.1.5.1 Possíveis mecanismos envolvidos na resistência à insulina na hepatite C 

 

O mecanismo pelo qual a infecção pelo HCV induz a RI tem sido alvo de intensa 

investigação e ainda não se encontra plenamente esclarecido. A ação de citocinas que induzem 

a RI, tais como a interleucina-6 (IL-6) é o fator de necrose tumoral (TNF), que habitualmente 

se eleva na presença de inflamação desencadeada pelo HCV, representa uma das hipóteses 

aventadas (LECUBE et al., 2006). Recentemente houve a descoberta de que proteínas do core 

do vírus C e proteínas não estruturais deste vírus (NS-3 e NS- 5A) podem aumentar a 

produção de espécies reativas de oxigênio e modular a expressão de genes celulares que 

desempenham papel central na via de sinalização da insulina (CLEMENT;PASCARELLA e 

NEGRO, 2009; PARVAIZ et al., 2011).  

Os estudos atuais que associam a infecção pelo HCV a um maior risco de RI também 

alertam para a importância do controle de fatores de risco sabidamente conhecidos para o 

desenvolvimento da síndrome metabólica em portadores do HCV, especialmente a obesidade.  

Em relação à infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) e o impacto no metabolismo 

glicídico, as evidências são menos claras. Em análise retrospectiva de 1.117 pacientes, citada 

por Parise et al. (2007) apud Mehta et al. (2000), observou-se uma maior prevalência de IG e 

DM2 em portadores de hepatite por vírus C, chegando a acometer 21% destes pacientes 

contra 12% dos de hepatite crônica B.   

 

2.2.2 Síndrome metabólica  

A Síndrome Metabólica (SM) tem sido alvo de muitos estudos nos últimos anos visto 

que esta entidade está associada a um aumento na mortalidade geral e cardiovascular em 1,5 e 

2,5 vezes, respectivamente (GRUNDY et al., 2005).  
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A importância da caracterização da SM se traduz pelo fato de que os estudos 

epidemiológicos têm demonstrado a sua associação com RI e obesidade que, por sua vez, estão 

associadas à ocorrência de DM2, HAS e dislipidemia, consideradas doenças crônicas não 

transmissíveis relacionadas com maior risco de desenvolvimento de DCV. A SM aumenta a 

mortalidade geral em 1,5 vezes, a mortalidade cardiovascular em 2,5 vezes e o risco de 

desenvolvimento de DM2 em 5 vezes (GRUNDY et al., 2005). 

A relação entre as principais manifestações da SM com RI e hiperinsulinemia e sua 

associação com a DCV foi proposta por Reaven (1988), o qual a nomeou de Síndrome X. Kaplan 

(1989) nomeou de quarteto letal a associação entre obesidade superior, dislipidemia, HAS e 

intolerância à glicose.  

Estudos realizados em diferentes populações do mundo revelaram altas prevalências 

de SM dependendo do critério diagnóstico empregado e das características da população 

observada como gênero, idade, etnia e morbidades associadas, variando as taxas de 8% a 24% 

em homens e de 7% a 46% em mulheres (CAMERON;SHAW e ZIMMET, 2004; MENDES 

et al., 2012). Alguns estudos demonstram que a prevalência SM aumentou com a idade em 

ambos os sexos. No entanto, entre 20 e 50 anos de idade os homens apresentam uma maior 

prevalência de SM; a partir dos 50 anos a prevalência torna-se maior entre as mulheres 

(MENDES et al., 2012). 

 

2.2.2.1 Critérios diagnósticos da síndrome metabólica 

 

Existem muitas definições para a SM: National Cholesterol Education Program Adult 

Treatment Panel III (NCEP/ATP III), International diabetes federation (IDF) e Organização 

Mundial de Saúde (OMS).   

A OMS (1999) propôs pela primeira vez critérios para o diagnóstico da SM. No 

entanto, por incluir a necessidade de se avaliar a presença de tolerância diminuída à glicose 

(TDG) pelo teste oral de tolerância à glicose (TOTG) ou a RI por meio de testes específicos e 

onerosos, esta definição se mostrou de pouca utilidade na prática médica, sendo mais utilizada 

em centros de pesquisa (WHO, 1999a). 

Em 2001 o NCEP-ATPIII propôs que os critérios diagnósticos da SM fossem baseados 

na medida da circunferência abdominal (CA) como marcador clínico de obesidade central e 

na presença de hipertrigliceridemia, baixos níveis de HDL, HAS e glicemia de jejum elevada. 

A presença de pelo menos três destes parâmetros alterados indica o diagnóstico de SM. As 

principais críticas a esta definição são: utilização de um ponto de corte para CA elevada e não 
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adequado para populações de determinadas etnias e parâmetro de glicemia de jejum alterada 

acima do que foi recomendado pela American Diabetes Association em 2004, a qual propôs 

como alterada a glicemia de jejum ≥100 mg/dL (GRUNDY et al., 2004).   

Na tentativa de formular critérios de diagnósticos mais simples, de utilização universal 

e fácil uso na prática clínica em abril de 2005, a IDF propôs uma nova definição para SM, 

cujo fator crucial seria a obesidade central, considerando esta a principal evidência 

relacionada à presença de RI (Quadro 3). Assim, a obesidade central ou abdominal, avaliada 

através da medida da CA, seria pré-requisito obrigatório para o diagnóstico da SM nesta nova 

definição, excluindo a necessidade de avaliação do estado de RI. Nesse caso, a obesidade 

abdominal associada a dois outros fatores listados no NCEP firma o diagnóstico de SM.  Além 

disso, o ponto de corte proposto para a CA passou a ser definido de acordo com a origem 

étnica e o sexo do indivíduo (IDF, 2006). 

As principais diferenças entre os critérios do NCEP-ATPIII e da IDF são a medida de 

CA estabelecida e a obrigatoriedade da presença de obesidade abdominal no critério da IDF. 

Esta discussão leva em conta o fator etiopatogênico considerado mais importante por cada 

entidade: a obesidade abdominal para a IDF e a RI para o NCEP-ATPIII. Diferenças a parte, 

de qualquer maneira, é consenso admitir que a obesidade visceral está associada a RI e é um 

importante fator de risco cardiovascular(IDF, 2006). .  

De acordo com o que foi exposto em relação à SM, no presente estudo, optamos por 

usar os critérios definidos pela IDF (Quadro 3). 

 

Quadro 3 – Critérios diagnósticos para síndrome metabólica 

Síndrome Metabólica definida pela presença de obesidade central, determinada de acordo com origem 

étnica, sendo para sul-americanos adotados os seguintes pontos de corte: circunferência abdominal 

maior ou igual a 90 cm em homens e maior ou igual a 80 cm em mulheres, associada a dois ou mais dos 

seguintes critérios: 

Níveis de triglicerídeos superiores ou iguais a 150 mg/dL ou tratamento farmacológico para 

hipertrigliceridemia;  

Níveis de HDL inferiores a 40 mg/dL em homens e 50 mg/dL em mulheres ou tratamento farmacológico para 

esta anormalidade lipídica, 

Níveis de pressão arterial sistólica superiores ou iguais a 130 mm Hg e/ou pressão arterial diastólica superior 

ou igual a 85 mm Hg ou tratamento farmacológico para hipertensão; 

Glicemia de jejum superior a 100 mg/dL ou diabetes tipo 2 previamente diagnosticado. 

Abreviaturas: HDL: Lipoproteína de alta densidade. 

Fonte: IDF, 2005 
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2.2.2.2 Medidas antropométricas de distribuição de adiposidade corporal na síndrome 

metabólica 

 

A medida dos depósitos de gordura na região visceral pode ser feita com precisão 

através da tomografia computadorizada e ressonância magnética como citado, mas também 

podem ser usados indicadores antropométricos no diagnóstico da obesidade central. Os 

principais indicadores antropométricos utilizados são a medida da CA e a relação entre as 

medidas das circunferências cintura e quadril (RCQ) (VAN DER KOOY e SEIDELL, 1993). 

Atualmente, outras medidas vêm sendo estudadas como a circunferência cervical (CC) (BEN-

NOUN e LAOR, 2006). 

 

2.2.2.2.1 Circunferência abdominal 

 

A circunferência abdominal (CA) é um método de avaliação da distribuição da gordura 

corporal que se caracteriza por ser uma medida importante do risco da obesidade, sendo 

considerado um fator de risco independente para as suas complicações, pois reflete o 

conteúdo da gordura visceral. Inúmeras evidências sugerem que a gordura abdominal ou 

visceral está fortemente associada a um aumento de risco de doença cardiovascular 

aterosclerótica (ARONNE, 2002).  

A OMS define CA aumentada, uma medida maior que 88 cm nas mulheres e maior 

que 102 cm nos homens (WHO, 1999a). Em 2005 o consenso publicado pela IDF sugeriu que 

estes pontos de corte fossem relacionados à etnia do indivíduo, com limites tão baixos quanto 

80 cm nas mulheres e 90 cm nos homens de origem asiática, por exemplo (IDF, 2006). Na 

América do Sul, incluindo-se o Brasil, a recomendação da IDF é que sejam utilizados os 

mesmos pontos de corte dos asiáticos até que sejam definidos valores mais específicos para a 

nossa população (ALBERTI;ZIMMET e SHAW, 2005; IDF, 2006). 

 

2.2.2.2.2 Circunferência cervical 

 

 A medida da circunferência cervical (CC) vem sendo utilizada ainda de forma 

experimental como um possível marcador clínico da obesidade. A sua relação com a CA e a 

sua associação com o aumento de risco cardiovascular, apesar de ainda pouco avaliada, tem 

sido objeto de estudo de alguns trabalhos na literatura científica.  

A revisão de literatura nos direciona a vários trabalhos, demonstrando uma clara 
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associação entre o aumento da CC e a presença da síndrome da apnéia obstrutiva do sono 

(DANCEY et al., 2003; GREGÓRIO et al., 2007). Esta síndrome se caracteriza pela 

obstrução completa ou parcial recorrente das vias aéreas superiores durante o sono, resultando 

em períodos de apnéia, dessaturação de oxihemoglobina e despertares frequentes com 

consequente sonolência diurna (DRAGER et al., 2002). Existe uma grande preocupação no 

entendimento e tratamento desta patologia devido a sua prevalência, afetando 2 a 4% dos 

adultos caucasianos, principalmente homens obesos de meia-idade e as co-morbidades 

associadas, tais como maior risco de acidentes de trânsito pela sonolência excessiva e maior 

risco de doenças cardiovasculares (DRAGER et al., 2002; CARNEIRO et al., 2007). 

Os primeiros trabalhos demonstrando a sua utilização como um índice de distribuição 

do tecido adiposo subcutâneo da região superior e sua relação com os fatores de risco 

cardiovascular, assim como as relações entre alterações na composição corporal, incluindo a 

CC e alterações nestes fatores datam de mais de uma década (SJÖSTRÖM et al., 1995; 

BEN‐NOUN;SOHAR e LAOR, 2001). Também neste período, outro estudo demonstrou que 

a liberação de AGL pela gordura subcutânea da região superior do corpo era maior do que da 

região inferior, reforçando a importância de se avaliar os depósitos de gordura subcutânea 

naquela região (JENSEN, 1997). 

Baseado nestas observações, Ben-Noun et al. (2001) realizou estudo transversal em 

1998 com o objetivo de testar um método para a identificação de indivíduos com sobrepeso 

ou obesidade através da medida da CC. Foram avaliados 979 indivíduos (460 homens e 519 

mulheres), sendo realizadas medidas antropométricas de peso, estatura, cálculo do IMC e 

medidas da CA, CQ, CC (medida com uma fita métrica no meio do pescoço entre a espinhal 

cervical média e o ponto médio da região anterior do pescoço) e a RCQ. Foi encontrado que 

uma CC maior ou igual a 37 cm para os homens e maior ou igual a 34 cm para as mulheres foi 

o melhor ponto de corte para determinar os indivíduos com IMC maior ou igual a 25,0kg/m², 

com uma sensibilidade de 98%, especificidade de 89% e acurácia de 94% para os homens e 

uma sensibilidade de 100%, especificidade de 98% e acurácia de 99% para as mulheres. A CC 

maior ou igual a 39,5 cm para os homens e maior ou igual a 36,5 cm para as mulheres foi o 

melhor ponto de corte para determinar os indivíduos com IMC maior ou igual a 30,0kg/m², 

com uma sensibilidade de 93%, especificidade de 90% e acurácia de 91% para os homens e 

sensibilidade de 93%, especificidade de 98% e acurácia de 97% para as mulheres. 

Os mesmos autores realizaram ainda estudos avaliando a relação entre a CC e fatores 

de risco cardiovascular e observaram que a presença de CC aumentada se correlacionou 

positivamente com os componentes da SM e provavelmente está associada ao aumento do 
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risco cardiovascular (BEN-NOUN e LAOR, 2006). 

Laakso et al. (2002) realizou um estudo avaliando a associação da CC com a 

obesidade abdominal e a obesidade universal, bem como com fatores relacionados com a RI 

(concentração sérica de insulina, lipídeos, glicemia de jejum e 2 horas após 75g de glicose 

oral, pressão arterial). A CC foi medida com fita métrica na margem superior da cartilagem 

tireóide e foram avaliados 541 indivíduos (217 homens e 324 mulheres). Os resultados 

indicaram que as taxas de prevalência de anormalidades no metabolismo dos lipídeos, da 

glicose e de alta concentração de insulina em jejum foram mais elevadas nos mais altos 

quintis de todas as medidas antropométricas, concluindo que a CC é associada com as 

desordens metabólicas relacionadas com a RI e pode ser útil no screening clínico de 

indivíduos com estas desordens. 

 

2.2.2.2.3 Relação cintura: quadril 

 

RCQ é outro método de avaliação da distribuição da gordura corporal que relaciona o 

perímetro da cintura, através da medida da CA (em cm) com o perímetro do quadril, através 

da medida da circunferência do quadril (CQ) (em cm) (MONTEIRO, 1998). Em 1956, Vague 

fez uma primeira diferenciação entre a obesidade do tipo andróide, localizada mais na região 

superior do corpo e a obesidade ginecoide, localizada predominantemente na região dos 

quadris (VAGUE, 1956). Esta diferença na distribuição da gordura corporal pode ser avaliada 

pela RCQ.  

A RCQ também está associada ao aumento do risco cardiovascular. No estudo de 

Pischon et al. (2008), o risco relativo de morte entre os homens foi de 1,68 e entre as 

mulheres de 1,51, nos indivíduos do mais alto quintil da RCQ.  

Os valores de corte para se considerar uma RCQ elevada é, portanto, uma distribuição 

de gordura do tipo centrípeta, ainda não sendo consenso na literatura mundial. O ponto de 

corte mais utilizado para homens é RCQ > 1,00 e para mulheres RCQ > 0,85 (MONTEIRO, 

1998). A OMS (1999) sugere os seguintes valores de RCQ aumentada: RCQ > 0,90 em 

homens e RCQ > 0,85 em mulheres. 

  

2.2.2.3 Síndrome metabólica e o vírus da hepatite C 

 

A SM é a consequência clínica mais comum da RI. Assim, é compreensível deduzir 

que os pacientes portadores de HCV apresentem uma maior prevalência de SM.  
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Utilizando dados do NHANES-III (The Trend National Health Nutritional and 

Examination Survey, conduzido pelo National Center for Health Statistics of the Centers for 

Disease Control and Prevention); os autores avaliaram a prevalência de hepatite C, SM e 

marcadores de inflamação em 10.383 pessoas. Desses, 2,3% eram HCV positivos (n = 239), 

16,7% tinham SM (n = 1734) e 39 pessoas apresentavam HCV e SM. A prevalência de SM 

não variou significativamente pelo status de HCV das pessoas. A análise multivariada indicou 

que a SM estava associada a RI, mas não associada à infecção pelo HCV. Nível de HOMA-IR 

mostrou-se associado ao status de HCV. Outros preditores independentes do nível de HOMA-

IR foram: etnia (caucasianos sob maior risco), idade acima de 40 anos, uso de contraceptivos 

oral e artrite (SHAHEEN et al., 2007). 

O genótipo parece influenciar na prevalência de SM entre pacientes portadores 

hepatite C. A prevalência de SM é mais elevada entre os indivíduos com genótipo 1 (31%) em 

comparação com os outros genótipos (12%). Estudos evidenciam que a ocorrência de SM 

também apresenta correlação positiva com a presença de esteatose na biópsia hepática. Em 

estudo conduzido por Hanouneh et al (2008) foi observado que a esteatose foi encontrada em 

73,6% dos pacientes com HCV e SM, mas apenas em 45,5% dos pacientes com HCV sem 

SM. Contudo, não foi encontrada associação entre esteatose e fibrose avançada 

(HANOUNEH et al., 2008).  

A alta prevalência de SM em pacientes com hepatite C crônica do genótipo 1 parece 

sugerir um papel específico em induzir alterações metabólicas. A esteatose associada ao 

genótipo 1 seria um marcador de anormalidades metabólicas, incluindo obesidade, 

hiperlipidemia e DM. Para esta alteração tem sido cunhado o termo “gordura metabólica”. Por 

outro lado, a esteatose encontrada em pacientes portadores do genótipo 3 estaria mais 

relacionada com a viremia do HCV do que com as alterações metabólicas, e por isso 

denominada “gordura viral” (LONARDO et al., 2006). 

 

2.2.3 Diabetes mellitus 

 

O diabetes mellitus (DM) é um grupo de doenças metabólicas crônicas caracterizadas 

por hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção de insulina, sua ação ou ambos. A 

hiperglicemia crônica do diabetes está associada a complicações micro e macrovasculares de 

elevada morbimortalidade, requerendo cuidado contínuo, educação permanente e suporte para 

prevenção de complicações agudas e redução do risco de complicações crônicas.  

Vários processos patogênicos estão envolvidos no desenvolvimento do DM. Estes vão 
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desde a destruição autoimune das células beta do pâncreas, caracterizado pelo diabetes tipo 1 

(DM1) até a deficiência relativa de insulina associado ao DM2, consequente a anormalidades 

que resultam em resistência a ação deste hormônio (ADA, 2014). 

 

2.2.3.1 Aspectos epidemiológicos 

 

O DM2 é responsável por 90% dos casos de diabetes e caracteriza-se por dois defeitos 

fisiopatológicos principais: a RI, resultando em aumento da produção hepática de glicose, 

bem como a redução da sua utilização periférica e o comprometimento da função secretora 

das células β pancreáticas (SBD, 2012-2013; ADA, 2014). 

Atualmente o DM representa uma epidemia e um dos maiores problemas de saúde 

pública do mundo em função do número de pessoas afetadas, pelas implicações econômicas 

envolvidas no controle e tratamento desta enfermidade e suas complicações (SELLI et al., 

2005; IDF, 2013).    

Dados recentes da IDF revelam que o DM acometeu cerca de 382 milhões de pessoas 

em 2013. Estes dados estimam ainda que existem cerca de 316 milhões de pessoas 

convivendo com intolerância a glicose e risco aumentado de desenvolverem DM. Em 2035, as 

estatísticas preveem que o número de pessoas acometidas pelo DM poderá aumentar para 471 

milhões. O número de pessoas com DM está aumentando em todos os países, inclusive na 

faixa etária de crianças e adolescentes. A maioria dos pacientes tem entre 40 e 59 anos e 80% 

deles vivem em países subdesenvolvidos. O Brasil é o quarto país com maior número 

absoluto de diabéticos no mundo e deve permanecer na mesma posição até ano de 2035 (IDF, 

2013). 

As consequências humanas, sociais e econômicas relacionadas ao DM são 

devastadoras, sendo a doença responsável direta ou indiretamente por aproximadamente 5,1 

milhões de mortes ao ano e um gasto de 548 bilhões de dólares com saúde (IDF, 2013). 

A expectativa de vida do indivíduo diabético é reduzida em média em cinco a sete 

anos. Os adultos com DM têm risco duas a quatro vezes maior de desenvolver doença 

cardiovascular (DCV), doença vascular periférica e acidente vascular cerebral (IDF, 2013). O 

DM é também a causa mais comum de amputações não traumáticas de membros inferiores, 

cegueira irreversível e doença renal crônica (IDF, 2013; ADA, 2014). 
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2.2.3.2 Pré-diabetes 

 

Em 1997, o The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes 

Mellitus reconheceu um grupo intermediário de indivíduos, cujos níveis de glicose embora 

não satisfaçam os critérios para DM, são elevados para serem considerados normais. Esse 

grupo foi definido como glicose de jejum alterada (GJA) e tolerância diminuída à glicose 

(TDG), sendo considerados estágios intermediários na história natural do DM2, hoje 

conhecido como pré-diabetes. A GJA é diagnosticada pela glicemia após 8 horas de jejum. A 

TDG pode ser identificada por meio da realização do teste oral de tolerância à glicose 

(TOTG) (GAVIN et al., 1997).  

A história natural da GJA e da TDG pode ser bem variável, no entanto, estima-se que 

aproximadamente 25% dos indivíduos com qualquer uma dessas alterações desenvolverão 

DM2 em três a cinco anos (NATHAN et al., 2007). A coorte prospectiva do estudo HOORN 

demonstrou que a incidência de DM está fortemente relacionada à presença de GJA e TDG na 

avaliação inicial, particularmente quando essas duas condições estão associadas (DE VEGT et 

al., 2001). Em uma metanálise recente, Gerstein et al (2007) confirmaram esses achados em 

que a GJA e a TDG foram associadas a um maior risco de desenvolvimento de DM, tanto em 

conjunto como isoladamente (GERSTEIN et al., 2007).  

Embora a associação da GJA e da TDG com DM esteja bem estabelecida, ainda há 

controvérsias quanto à associação dessas condições com o desenvolvimento de DCV (DE 

SOUZA et al., 2012). Além disso, a efetividade da detecção precoce por meio de rastreamento 

em massa de indivíduos assintomáticos ainda não foi definitivamente comprovada (DE 

SOUZA et al., 2012).  

Como o DM é uma doença crônica de prevalência crescente que impõe grande carga 

aos serviços de saúde, a detecção precoce da GJA e TDG provavelmente constituem medidas 

efetivas para a prevenção do aparecimento desta enfermidade. Detectar precocemente uma 

doença como o DM significa preservar a função das células β e retardar o aparecimento de 

complicações micro e macrovasculares (DE SOUZA et al., 2012). 

 

2.2.3.3 Diabetes mellitus e cirrose hepática 

 

O fígado é um órgão essencialmente metabólico, atuando no metabolismo de 

carboidratos, lipídios, proteínas e hormônios. Assim, não surpreende, portanto, que as 

hepatopatias influenciem no desenvolvimento de doenças metabólicas.  
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O individuo cirrótico caracteristicamente apresenta alterações no metabolismo da 

glicose: cerca de 60 a 80% apresentam TDG e 10 a 30% desenvolvem DM (GARCIA-

COMPEAN et al., 2009; GARCIA-COMPEAN;JAQUEZ-QUINTANA e MALDONADO-

GARZA, 2009). O desenvolvimento do DM que se segue à cirrose hepática parece também 

ser relativamente rápido. No período de cinco anos, aproximadamente 15% a 20% dos 

pacientes cirróticos desenvolveram franca hiperglicemia (GENTILE et al., 1993).   

A DM complicando a cirrose hepática é conhecida como diabetes hepatogênica e 

resulta de uma redução acentuada na ação da insulina no fígado, músculo e tecido adiposo. 

Em consequência, observa-se um desgaste na função secretora das células β pancreáticas, que 

não são capazes de compensar a gravidade da RI (GARCIA-COMPEAN;JAQUEZ-

QUINTANA e MALDONADO-GARZA, 2009). 

 

2.2.3.4 Diabetes mellitus e o vírus da hepatite C 

 

O vírus da hepatite C em sua fisiopatologia está relacionado ao desenvolvimento de 

RI, que é um dos principais mecanismos implicados no aparecimento DM2 (DEFRONZO, 

2004).  

Nos últimos anos, diversos estudos têm demonstrado uma associação entre HCV e o 

aparecimento de DM2 (MEHTA et al., 2003). Nestes indivíduos, as prevalências pré-diabetes 

e DM2 situam-se em torno de 40% e 17%, respectivamente (GARCIA-COMPEAN et al., 

2009). Essa elevada prevalência de DM2 na hepatite C se mantém mesmo quando se excluem 

pacientes cirróticos da análise, uma vez que a cirrose é condição conhecidamente 

diabetogênica per si (LECUBE;HERNANDEZ;GENESCA;ESTEBAN;JARDI e SIMO, 

2004; SOUZA et al., 2011). 

Além disso, estudos mostram que em pacientes diabéticos também existe uma maior 

prevalência de infecção pelo vírus C quando em comparação com a população não diabética 

(PAROLIN et al., 2006; NAUMAN A JADOON, 2010).  

Jadoon et al (2010) conduziram uma pesquisa com 3.000 pacientes portadores de DM 

e 10.000 doadores de sangue voluntários e observaram uma prevalência aumentada de soro 

positividade para HCV na população diabética (13.7%) em comparação com a população de 

doadores de sangue sem diabetes (4.9%) (p=0.001). Neste estudo, idade superior a 55 anos e 

sexo masculino (15.3% vs. 12.4%, p = 0.02) representaram fatores de risco para soro 

positividade para HCV na população portadora de DM.  

O tratamento da hiperglicemia no paciente portador crônico de HCV apresenta 
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algumas particularidades. A metformina é droga de escolha nestes pacientes, já que esta atua 

especialmente na gênese da RI. Além disso, é preciso controlar os fatores associados à piora 

da RI, especialmente a obesidade e sedentarismo.  

 

2.2.4 Doença autoimune da tireóide 

 

O conceito de DAT foi aventado pela primeira vez por Hakaru Hashimoto em 1912, 

que identificou pacientes que apresentavam infiltração linfocítica difusa, fibrose e atrofia do 

tecido ao estudo histológico da glândula tireoide (AKAMIZU;AMINO e DE GROOT, 2012). 

A DAT compreende basicamente três formas de patologias que acometem a tireóide: a 

Doença de Graves, com bócio difuso, hipertireoidismo e frequentemente exoftalmopatia; a 

Tireoidite de Hashimoto, com bócio, hipotireoidismo ou eutireoidismo; e o mixedema ou 

falência tireoidiana primária. Estas podem ser consideradas manifestações clínicas diferentes 

de uma mesma desordem, devido a suas similaridades quanto à patogenia, mecanismos 

imunológicos envolvidos, concomitância em grupos familiares e transição de um quadro 

clínico para outro em um mesmo indivíduo (MARWAHA et al., 2003; WEETMAN, 2004). 

 A incidência de DAT é estimada em 3,5 casos por 1000 pessoas ao ano no sexo 

feminino e 0,8 por 1000 pessoas ao ano entre os homens. A prevalência da doença aumenta 

com a idade e alguns estudos sugerem que sua incidência está aumentando, 

independentemente da faixa etária (WEETMAN, 2004).  

A tireoidite autoimune crônica ou de Hashimoto (TH) representa a apresentação mais 

comum de DAT, é a principal causa de hipotireoidismo primário adquirido. Sua incidência 

varia de 0,3 a 5 casos por 1000 indivíduos por ano e ocorre 15 a 20 vezes mais 

frequentemente em mulheres que em homens (AKAMIZU;AMINO e DE GROOT, 2012). A 

participação da autoimunidade em sua patogênese é reforçada pelo encontro de anticorpos 

anti-tireoideanos circulantes em quase todos os pacientes e pelo achado histológico de 

infiltração linfocítica difusa glandular (WEETMAN e MCGREGOR, 1994). 

   Existem três auto-antígenos tireoidianos principais: tireoglobulina, peroxidase 

tireoidiana e o receptor do TSH. Os autoanticorpos contra tais antígenos são úteis como 

marcadores de DAT. A quebra da tolerância imunológica é considerada o ponto fundamental 

para o desencadeamento de DAT e pode ser causada por fatores genéticos e/ou ambientais. A 

tolerância pode ser definida como a capacidade que o sistema imunológico tem de discriminar 

antígenos próprios de não próprios e desencadear uma resposta imune apenas contra 

moléculas estranhas. Sob circunstâncias fisiológicas, os auto-antígenos são tolerados e a 
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resposta imune é preparada para combater e destruir os antígenos não próprios (WEETMAN, 

2004; AKAMIZU;AMINO e DE GROOT, 2012). 

A dosagem dos anticorpos anti-tireoideanos é a forma mais utilizada na prática clínica 

para o diagnóstico de DAT. Os anticorpos anti-tireoperoxidase (anti-TPO) e anti-

tireoglobulina (anti-TG) são os anticorpos mais amplamente solicitados e representam 

atualmente os principais marcadores da DAT. O anticorpo anti-TPO é detectado em mais de 

95% dos indivíduos afetados, enquanto os anti-TG apenas em torno de 60%. A presença de 

anti-TPO correlaciona-se de forma expressiva com o nível sérico elevado de TSH 

(HOLLOWELL et al., 2002; AKAMIZU;AMINO e DE GROOT, 2012). No entanto, a 

presença de anticorpos não está necessariamente associada à ocorrência de doença com 

expressão clínica. Estima-se que a prevalência de anticorpos anti-tireoidianos entre as 

mulheres seja de 10% e a disfunção tireoidiana, de ao menos 2%, enquanto que nos homens 

seria de um décimo destes valores (WEETMAN, 2004). 

 

2.2.4.1 Disfunção tireoidiana e o vírus da hepatite C 

 

Os distúrbios autoimunes da tireóide representam as anormalidades endócrinas mais 

comumente encontradas em pacientes portadores de hepatite C crônica. (MOHRAN et al., 

2010). O espectro de doenças tireoidianas nestes pacientes varia entre produção isolada de 

anticorpos anti-tireoidianos até a doença clínica caracterizada pelo hipotireoidismo por 

tireoidite de Hashimoto, a doença de Graves e a tireoidite destrutiva (ANDRADE et al., 

2011). 

Os principais mecanismos propostos para explicar este aumento da autoimunidade 

tireoidiana nos pacientes portadores de HCV são a estimulação de uma citocina pelo vírus 

com potencial para causar alterações na função tireoidiana, ou ainda, a existência de 

aminoácidos comuns entre o HCV e proteínas do tecido tireoidiano poderiam induzir a 

formação auto-anticorpos que atuariam contra componentes virais e células da tireoide 

(CUSTRO et al., 1996). 

O aumento na prevalência de DAT tem sido relatada nos pacientes com e sem 

anticorpos anti-tireoidianos preexistentes ao tratamento com INF (CUSTRO et al., 1996).  

Estudos evidenciam que o hipotireoidismo primário pode estar presente em cerca de 3,1 a 

5,5% dos pacientes cronicamente infectados pelo HCV. Os anticorpos anti-tireóide podem ser 

detectados em 5,2 a 12,6% dos pacientes com HCV, principalmente em mulheres idosas 

(ANTONELLI et al., 2005).  



45 
 

É notório que o uso do INF pode exacerbar a ocorrência de autoimunidade tireoidiana. 

A prevalência de disfunção tireoidiana clínica entre os pacientes em vigência de terapia com 

INF pode variar entre 1% a até 35%. Essa variação tão importante de frequências pode ser 

atribuída provavelmente devido à ausência de rotina para a avaliação de doença tireoidiana 

nos diferentes estudos (PAVAN et al., 2011). 

A DAT clínica durante o uso do INF pode se apresentar de diversas formas e 

intensidade. Títulos positivos de anticorpos antitireoidianos ocorrem em 20% a 80% dos 

pacientes tratados com INF (PREZIATI et al., 1995; MORISCO et al., 2001). O 

hipotireoidismo foi visto em 62%, tireoidite destrutiva em 21% e doença de Graves em 17% 

dos pacientes com disfunção tireoidiana induzida pelo INF (CHEN et al., 1996).   

O tratamento com INF pode aumentar os títulos de anticorpos anti-tireoidianos em 

várias vezes, com e sem disfunção tireoidiana clínica. A presença de auto-anticorpos durante o 

tratamento não necessariamente se traduz em disfunção tireoidiana clínica ou laboratorial. 

Pacientes do sexo feminino, portadores de desordem autoimune preexistente ou anticorpos 

anti-tireoidianos, especialmente o anti-tireoperoxidase (anti-TPO) estão predispostos a 

desenvolver disfunção clínica da tireóide e/ou elevação dos títulos de auto-anticorpos durante 

o tratamento com INF (BENELHADJ et al., 1997; MORISCO et al., 2001; PAVAN et al., 

2011).   

 O genótipo também parece influenciar na ocorrência de hipotireoidismo nos pacientes 

portadores de hepatite C em tratamento com INF e esta enfermidade parece ser 2 vezes mais 

prevalente em pacientes com genótipo 1 (PAVAN et al., 2011). 

Alguns estudos epidemiológicos têm descrito uma maior prevalência de câncer de 

tireóide, especialmente o tipo papilífero em pacientes portadores de HCV em vigência e na 

ausência de terapia com INF. Essa associação parece ser mais significativa em mulheres e 

idade acima de 50 anos (MONTELLA et al., 2003). A tireoidite autoimune presente nestes 

pacientes pode ser um precursor para uma maior frequência de câncer de tireóide, porém, sua 

patogênese ainda não está completamente esclarecida (ANTONELLI et al., 2007).  

A investigação das desordens da tireóide antes do tratamento com INF é recomendada 

por diversos estudos e a sua presença não contra indica o tratamento, desde que haja 

cuidadosa monitoração com realização dos testes periodicamente (WARD e BING-YOU, 

2000). 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A presente pesquisa avaliou patologias de grande relevância para a saúde pública: a 

hepatite pelo vírus C e os distúrbios metabólicos. A hepatite C representa uma das principais 

causas de cirrose e câncer hepático no mundo. O diabetes mellitus e a síndrome metabólica 

representam os principais distúrbios metabólicos avaliados nesta dissertação. Estas entidades, 

por sua vez, apresentam uma elevada prevalência e estão associadas a um aumento de risco 

cardiovascular.  

Além disso, a ocorrência de distúrbios metabólicos no portador de hepatite C pode ter 

um impacto negativo em seu acompanhamento e prognóstico, visto uma maior associação 

com o desenvolvimento de esteatose hepática, fibrose hepática, progressão mais rápida da 

doença e redução na taxa de resposta virológica sustentada ao tratamento. 

O presente estudo, inédito na região nordeste do Brasil, teve a intenção de 

proporcionar aos profissionais de saúde envolvidos no acompanhamento do portador da 

hepatite C um novo olhar para a doença.  

Os resultados obtidos poderão trazer benefícios futuros para outros pacientes do 

Estado do Ceará e para a própria instituição onde o estudo foi realizado, tendo em vista que a 

melhor compreensão da ocorrência destes distúrbios pode contribuir para uma melhor 

estruturação e qualidade dos serviços de apoio diagnóstico e terapêutico ao portador de 

hepatite C. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral 

 

Determinar a prevalência de distúrbios metabólicos em pacientes portadores de 

infecção crônica pelo vírus da hepatite C com ou sem cirrose, atendidos em um ambulatório 

de referência em hepatologia, localizada na região nordeste do Brasil. 

 

4.2 Objetivos específicos 

  

a) Caracterizar o perfil sócio demográfico e clínico de uma população de pacientes 

portadores de hepatite C, regularmente assistidos no ambulatório de hepatologia do Hospital 

Universitário Walter Cantidio, localizado no Estado do Ceará;  

b) Comparar a prevalência de RI através do cálculo do HOMA-IR, síndrome 

metabólica e seus componentes, DM2, pré-diabetes e dados antropométricos em pacientes 

com e sem a infecção crônica pelo vírus da hepatite C;  

c) Comparar a prevalência de RI através do cálculo do HOMA-IR, síndrome 

metabólica e seus componentes, DM2, pré-diabetes, dados antropométricos e DAT em 

pacientes portadores de infecção crônica pelo vírus da hepatite C cirróticos e não cirróticos. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Tipo de estudo 

                                                          

Foi realizado um estudo de abordagem quantitativa, analítico e transversal. Este estudo 

avaliou, através de um instrumento de coleta de dados pré-estabelecido (APÊNDICE B) a 

prevalência de distúrbios metabólicos em uma população de indivíduos portadores de hepatite 

pelo vírus C com e sem cirrose regularmente assistidos em um ambulatório de referência em 

hepatologia, na região nordeste do Brasil. 

 

5.2 Local do estudo 

 

Este estudo foi realizado exclusivamente no ambulatório de 

gastroenterologia/hepatologia do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC) da 

Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, Ceará. Este ambulatório 

é considerado uma unidade de referência terciária para atendimento de pacientes portadores 

de hepatites virais de todo o Estado do Ceará, região Nordeste do Brasil. Não é possível 

precisar o tamanho total da população de pacientes com diagnóstico de hepatite C 

acompanhados neste ambulatório. No entanto, dados da farmácia do hospital revelam que 

atualmente, existem cerca de 34 pacientes com vírus C em uso de medicamentos antivirais, 

sendo 20 pacientes em terapia dupla (INF e ribavirina) e 14 pacientes em terapia tríplice 

(interferon, ribavirina e telaprevir/boceprevir).  

O HUWC é um centro de referência para a formação de recursos humanos e o 

desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, assim como desempenha importante papel na 

assistência à saúde do Estado do Ceará, estando integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS). 

O HUWC está vinculado à secretaria executiva regional III (SER III), que compreende uma 

população de 367.666 habitantes. No ano de 2012 ocorreram 7574 internações no HUWC, o 

qual possui 248 leitos ativos. Além dos internamentos o HUWC disponibiliza vários 

ambulatórios especializados. Em 2012 realizou 196.835 atendimentos, sendo 125.261 

consultas médicas. 

 Como o HUWC é um hospital geral de nível terciário de assistência, este possui 

condições para a maioria dos procedimentos diagnósticos e interconsultas eventualmente 

necessárias para o andamento da pesquisa.  
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5.3 População e amostra do estudo 

                                                     

Foram incluídos no estudo 57 pacientes com diagnóstico de hepatite crônica pelo vírus 

C atendidos no ambulatório de gastroenterologia/hepatologia do HUWC, no período entre 

janeiro e julho de 2014. Os pacientes selecionados estavam em acompanhamento ambulatorial 

regular e tinham idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos. Foram selecionados 

pacientes em diversos estágios de doença hepática, incluindo desde pacientes assintomáticos 

até cirróticos compensados. 

O método de amostragem foi não probabilístico por conveniência. A escolha dos 

indivíduos foi realizada de forma aleatória, através de um convite para participar da pesquisa 

durante a espera da realização de consulta médica previamente agendada com o hepatologista, 

no período de janeiro a julho de 2014.  

 Para o grupo controle foram incluídos 95 voluntários HCV-negativos, selecionados a 

partir de um banco de dados histórico pertencente a um grupo de estudos do qual a 

pesquisadora principal é membro. O recrutamento destes indivíduos foi por conveniência, por 

meio de uma carta impressa e por via eletrônica, que convidava indivíduos que se julgassem 

saudáveis do ponto de vista de doenças metabólicas a participar de uma pesquisa clínica. 

Foram convidados funcionários e familiares de dezenove unidades de coleta do Laboratório 

LabPasteur – Diagnósticos da América, do Hospital Distrital Maria Barroso de Oliveira, do 

Instituto do Câncer do Ceará, do Hospital São José e do Instituto Cearense de Endocrinologia 

conveniado com a Universidade Federal do Ceará. 

 

5.3.1 Critérios de Inclusão 

 

a) Pacientes portadores de hepatopatia crônica pelo vírus C independente do estágio 

da lesão hepática em acompanhamento regular no ambulatório de Hepatologia no HUWC. O 

diagnóstico de hepatite por vírus C deverá ter sido estabelecido por critérios clínicos e 

laboratoriais, de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a); 

b) Idade igual ou superior a 18 anos, de ambos os sexos. 

 

5.3.1.1 Critérios de inclusão para os controles  

  

a) Indivíduos maiores de 18 anos, de ambos os sexos;  

b) indivíduos sem o diagnóstico de infecção pelo vírus da hepatite C.  
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5.3.2 Critérios de exclusão 

 

a) Crianças, adolescentes, gestantes e lactantes; 

b) Indivíduos portadores de cirrose hepática descompensada; 

c) Indivíduos portadores de hepatopatia por outras causas, tais como hepatite 

autoimune, hepatite B, doença de Wilson, hemocromatose e Cirrose biliar primária; 

d) Indivíduos em uso de medicações que sabidamente causam distúrbios metabólicos, 

tais como imunossupressores, hormônio do crescimento, esteroides sexuais e glicocorticoides;  

e) Indivíduos portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV); 

f) Indivíduos com diagnóstico de alteração metabólica de outra etiologia, como: 

síndrome de Cushing, acromegalia, hipercolesterolemia famíliar, lipodistrofia familiar; 

g) Indivíduos que não concordarem em participar ou não são capazes de compreender 

o termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 

5.3.2.1 Critérios de Exclusão para os controles  

 

a) Crianças, adolescentes gestantes e lactantes;  

b) Indivíduos com diagnóstico de alteração metabólica de outra etiologia, como: 

síndrome de Cushing, acromegalia, hipercolesterolemia familiar, lipodistrofia familiar;  

c) Indivíduos portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV);  

d) Indivíduos em uso de medicações que sabidamente causam distúrbios metabólicos, 

tais como imunossupressores, hormônio do crescimento, esteroides sexuais e glicocorticoides; 

e) Indivíduos que não concordaram em participar ou que não eram capazes de 

compreender o termo de consentimento livre e esclarecido.  

 

5.4 Delineamento do estudo 

 

No presente estudo foram incluídos 57 pacientes portadores de infecção crônica pelo 

vírus da hepatite C, atendidos no ambulatório de gastroenterologia/hepatologia do HUWC 

entre janeiro e julho de 2014. Inicialmente foi realizada uma análise com o intuito de 

comparar a prevalência de distúrbios metabólicos entre os indivíduos portadores do vírus da 

hepatite C com um grupo de indivíduos sem vírus da hepatite C. No grupo controle foram 
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incluídos 95 voluntários HCV-negativos selecionados a partir de um banco de dados 

histórico. 

Em seguida, os indivíduos com HCV foram submetidos a uma análise adicional, sendo 

divididos em dois subgrupos com o intuito de comparar a prevalência de distúrbios 

metabólicos em relação à ocorrência ou não de cirrose.  

 

5.5 Definição das variáveis do estudo 

 

1. Infecção pelo vírus da Hepatite C: o diagnóstico de hepatite por vírus C foi 

estabelecido por critérios clínicos e laboratoriais, de acordo com a recomendação do 

Ministério da Saúde. Os pacientes com sorologia positiva para anticorpo contra o vírus da 

hepatite C (anti-HCV) através do teste laboratorial imunoenzimático (ELISA) foram 

submetidos a testes de amplificação de ácidos nucleicos que utilizam o método de Polymerase 

Chain Reaction (PCR) para detectar o HCV-RNA com o intuito de confirmar o diagnóstico 

(BRASIL, 2011a);  

2. Cirrose: caracterizada por fenômenos destrutivos e degenerativos das células 

hepáticas, associados à fibrose difusa, que resultam na alteração crônica da arquitetura lobar e 

vascular do fígado e na formação de nódulos parenquimatosos de diferentes dimensões. A 

classificação de Child-Pugh-Turcotte, que abrange cinco parâmetros: presença ascite, grau de 

encefalopatia, atividade de protrombina (TAP) e nível de bilirrubina e albumina; a 

classificação é obtida através do somatório dos resultados dos cinco parâmetros: Child A (5 a 

6 pontos), Child B (7 a 9 pontos) e Child C (10 a 15 pontos) foi utilizada para melhor definir 

o prognóstico da cirrose (INFANTE‐RIVARD;ESNAOLA e VILLENEUVE, 1987);  

3. Resistência à insulina (RI): avaliada pela determinação do HOMA-IR. Este índice 

possui um cálculo que se fundamenta nas dosagens da insulinemia e da glicemia, ambas de 

jejum, com a finalidade de determinar a resistência à insulina. Valores acima de 2,71 foram 

alterados (MATTHEWS et al., 1985; GELONEZE et al., 2009); 

4. Síndrome Metabólica (SM): o diagnóstico de SM foi realizado pelos critérios 

propostos em 2005 pela International diabetes federation (IDF), quais sejam: presença de 

obesidade central, determinada de acordo com origem étnica, sendo adotado para sul-

americanos o ponto de corte de CA um valor maior ou igual a 90 cm para homens e maior ou 

igual a 80 cm para mulheres, associada a dois ou mais dos seguintes critérios: glicemia de 

jejum maior ou igual a 100 mg/dL ou diagnóstico prévio de DM2; pressão arterial maior ou 

igual a 130 x 85 mm Hg ou uso de terapia para HAS; níveis de triglicerídeos maiores ou 
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iguais a 150 mg/dL ou uso de terapia para hipertrigliceridemia; e HDL < 50 mg/dL em 

mulheres ou < 40 mg/dL em homens ou uso de terapia para HDL baixo (IDF, 2006); 

5. Diabetes mellitus tipo 2 (DM2): o diagnóstico foi confirmado através da elevação 

dos níveis de glicemia venosa de jejum acima de 126 mg/dL em duas ou mais ocasiões, 

glicemia venosa 2 horas pós sobrecarga com 75 gramas de glicose anidra dissolvida em água 

acima de 200 mg/dL ou glicemia venosa ao acaso acima de 200 mg/dL associada a sintomas 

de diabetes. Além disso, foi considerado portador de DM2 o indivíduo em tratamento 

farmacológico para diabetes. A medida de hemoglobina glicada a partir de 6,5% também foi 

considerada para o diagnóstico de DM2 (SBD, 2012-2013; ADA, 2014); 

 6. Pré-diabetes: o diagnóstico foi confirmado através da positividade de qualquer um 

dos parâmetros diagnósticos descritos a seguir (SBD, 2012-2013; ADA, 2014); 

a) Glicose de jejum alterada (GJA), que pode ser definida com valores de glicemia 

venosa medida após jejum de 8 horas com valores entre 100 e 125 mg/dL; 

b) Tolerância diminuída à glicose (TDG), que pode ser definida como glicemia venosa 

medida 2 horas após a ingestão de 75 gramas de glicose anidra dissolvida em água com 

valores entre 140 e 199mg/dL; 

c) Hemoglobina glicada com valores entre 5,7 e 6,4%. 

7. Obesidade e sobrepeso: foram definidos de acordo com o índice de massa corporal 

(IMC). Baseado no seu valor, a OMS definiu o estado nutricional do paciente, sendo (WHO, 

2014b): 

a) Baixo peso: IMC menor que 18,5 kg/m2;  

b) Peso normal: IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2;  

c) Sobrepeso: IMC entre 25,0 e 29,9 Kg/m2;  

d) Obesidade grau I: IMC entre 30,0 e 34,9 Kg/m2;  

e) Obesidade grau II: IMC entre 35,0 e 39,9 Kg/m2;  

f) Obesidade grau III: IMC maior ou igual a 40,0 Kg/m2. 

8. Circunferência cervical (CC): valores de CC maiores ou iguais a 37 cm para os 

homens e 34 cm para as mulheres foram considerados elevados e valores de CC maiores ou 

iguais a 39,5 cm para os homens e 36,5 cm para as mulheres foram considerados muito 

elevados (BEN-NOUN e LAOR, 2006) 

9. Relação cintura: quadril (RCQ): valores de RCQ acima de 0,9 para homens e acima 

de 0,85 para mulheres foram considerados elevados; 

10. Hipertensão arterial sistêmica (HAS): confirmada através da positividade de pelo 

menos um dos critérios definidos pelo Report From the Panel Members Appointed to the 
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Eighth Joint National Committee (JAMES et al., 2014):  

a) Média de duas ou mais leituras de PA sistólica maior ou igual a 140 mm Hg e/ou PA 

diastólica maior ou igual a 90 mm Hg realizadas com o paciente sentado adequadamente, 

medidas em duas ou mais consultas médicas durante o acompanhamento ambulatorial. Para 

pacientes acima de 60 anos foi considerado elevado um nível de PA sistólica maior ou igual a 

150 mm Hg; 

b) Tratamento farmacológico para HAS;  

c) Auto-relato de HAS. 

11. Dislipidemia: caracterizada por triglicérides acima 150mg/dL, HDL colesterol 

abaixo de 40 mg/dL para homens ou abaixo de 50 mg/dL para mulheres e/ou uso de estatinas 

(NIH, 2001; XAVIER et al., 2013). De acordo com os critérios da V Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose, categorizamos os níveis de LDL colesterol em 

alto (entre 160 e 189) e muito alto (maior ou igual a 190) e os níveis de Colesterol não HDL 

em alto (entre 160 e 189) e muito alto (maior ou igual a 190). A fração colesterol não-HDL é 

usada como estimativa do número total de partículas aterogênicas no plasma (VLDL + IDL + 

LDL) e refere-se também a níveis de apoliproteina B.  O colesterol não-HDL pode fornecer 

melhor estimativa do risco cardiovascular em comparação com o LDL colesterol 

principalmente nos casos de hipertrigliceridemia associada ao DM, à SM ou à doença renal 

crônica (XAVIER et al., 2013); 

12. Doença autoimune tireoidiana (DAT): confirmada de acordo com os critérios 

diagnósticos descritos a seguir: 

a) Hipotireoidismo: caracterizado por níveis de hormônio estimulante da tireoide 

(TSH) acima da normalidade associado a níveis reduzidos de tiroxina livre (T4L) (SGARBI et 

al., 2013); 

b) Hipotireoidismo subclínico: caracterizado por níveis de TSH acima da normalidade 

associado a níveis normais de T4L (SGARBI et al., 2013); 

c) Hipertireoidismo: caracterizado níveis de TSH abaixo da normalidade associado a 

níveis aumentados de T4L e/ou tri-iodotironina (T3) (MAIA et al., 2013); 

d) Hipertireoidismo subclínico: caracterizado por níveis de TSH abaixo da 

normalidade associado a níveis normais de T4L e/ou T3 (MAIA et al., 2013); 

e) A presença isolada do anticorpo anti-TPO não representou critério para definição de 

DAT. 
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5.6 Coleta de dados 

 

A avaliação dos pacientes selecionados foi realizada de forma sistematizada e 

padronizada. Os dados clínicos e laboratoriais de todos os indivíduos foram coletados e 

registrados em um formulário especifico (Apêndice B). Este instrumento foi preenchido 

buscando-se registrar todas as informações de cada caso incluído as quais foram, 

posteriormente, transferidas para um banco de dados informatizado. 

   Estes dados foram coletados durante uma consulta médica realizada exclusivamente 

pela pesquisadora principal, o que diminui a probabilidade de erros, e foram complementados 

com a análise do prontuário.   

 

5.6.1 Avaliação clínica 

 

Os dados coletados através de anamnese foram: idade (medida em anos), sexo 

(classificado como feminino ou masculino), raça (classificada como caucasianos, negros, 

pardos, índios e asiáticos), uso de medicações, antecedentes pessoais ou familiares de DM2, 

hipertensão arterial sistêmica (HAS), dislipidemia, doença cardiovascular e doença autoimune 

tireoidiana e tempo (em meses) do diagnóstico da hepatite C. 

O indivíduo foi questionado sobre a presença de etilismo, tabagismo e prática de 

atividade física.   

Em relação ao etilismo, o indivíduo foi classificado como usuário moderado ou 

abusivo de álcool. A OMS estabelece que para evitar problemas o consumo aceitável e 

classificado como moderado é de até 15 doses por semana para homens e 10 para mulheres, 

sendo que uma dose equivale a aproximadamente 350 mL de cerveja, 150 mL de vinho ou 40 

mL de uma bebida destilada, considerando que cada uma contém entre 10 e 15 g de etanol. 

Para este estudo foi considerado uso abusivo quando o consumo for acima do considerado uso 

moderado, ou seja, o consumo de até duas doses de bebida alcoólica por dia para os homens e 

de até uma dose para mulheres (WHO, 2014a); 

Em relação à atividade física, esta foi caracterizada pela prática de 150 minutos de 

atividade física aeróbica de intensidade moderada por semana ou 75 minutos de atividade 

física aeróbica de intensidade vigorosa por semana ou misto equivalente de atividade física 

aeróbica de intensidade moderada e vigorosa por semana (WHO, 2010); 

Em relação ao tabagismo foi questionado se o indivíduo fumava ou não e, em caso de 

resposta positiva, foi calculada a sua carga tabágica. Para efetuar este cálculo o número de 
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cigarros fumados por dia foi dividido por 20 (o número de cigarros em um maço) e o 

resultado foi multiplicado pelo número de anos de uso de tabaco (anos-maço). O tabagismo 

representa um problema de saúde pública, não somente nos países desenvolvidos como 

também em países em desenvolvimento, como o Brasil. O tabaco, em todas as suas formas, 

promove resistência à insulina e aumento de risco de desenvolvimento de DM, HAS, 

dislipidemia, doença arterial coronariana e acidente vascular encefálico (WHO, 2013). 

Por fim, foi realizado exame físico direcionado para o objetivo do estudo, onde foram 

avaliados dados antropométricos: peso e estatura para determinação do índice de massa 

corporal (IMC), medidas de circunferência abdominal (CA), cervical (CC) e quadril (CQ), 

cálculo da relação entre a cintura e o quadril (RCQ). Foi avaliada ainda a presença de 

acantose nigricante, a qual pode ser caracterizada como uma hiperpigmentação (lesões de cor 

cinza e engrossadas, que dão um aspecto verrugoso), que pode ocorrer em qualquer parte do 

corpo e está associada a RI. As áreas mais atingidas são a região cervical e axilas 

(SCHWARTZ, 1994). 

As medidas antropométricas foram realizadas pelo mesmo examinador com o 

indivíduo em posição ereta. Os parâmetros avaliados e o método de obtenção das medidas 

estão detalhados abaixo: 

a) Circunferência abdominal (CA): medida em centímetros (cm) com fita métrica 

calibrada a cada 0,1 cm. A CA foi medida com uma fita métrica não extensível paralela ao 

chão, na metade da distância entre a última costela e a crista ilíaca anterossuperior com o 

indivíduo na posição de pé e em estado de expiração; 

b) Circunferência do quadril (CQ): medida em centímetros com fita métrica calibrada 

a cada 0,1cm na região de maior perímetro da região glútea (ao nível do trocânter maior), 

numa posição paralela ao chão;  

c) Cálculo da relação cintura: quadril (RCQ): relaciona o perímetro da cintura com o 

perímetro do quadril; 

d) Peso: medida em quilogramas (Kg): para a aferição do peso, o indivíduo foi 

orientado a permanecer em posição ereta, com o peso distribuído em ambos os pés, trajando 

roupas leves e sem calçados, em balanças calibradas a cada 0,1kg; 

e) Altura: medida em metros (m): a aferição foi realizada sem calçados em 

estadiômetro calibrado a cada 0,1cm; 

f) Índice de massa corpórea (IMC): calculado através da divisão do peso em 

quilogramas pelo quadrado da altura em metros [peso (kg) / altura² (m)].  
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g) Circunferência cervical (CC): medida em centímetros (cm) com fita métrica 

calibrada a cada 0,1cm. A CC foi medida com uma fita métrica no meio do pescoço entre a 

espinha cervical média e o ponto médio da região anterior do pescoço.  

A pressão arterial foi mensurada duas vezes por método auscultatório, com 

instrumento validado e adequadamente calibrado, com manguito de tamanho adequado (balão 

do manguito envolvendo, no mínimo, 80% do braço), realizada com os pacientes sentados 

tranquilamente, por no mínimo cinco minutos em uma cadeira com os pés apoiados no chão e 

o braço apoiado ao nível do coração.  

 

5.6.2 Exames laboratoriais 

 

     Os parâmetros laboratoriais avaliados foram: genotipagem (designados de 1 a 6 e 

seus subtipos designados de a, b ou c), coinfecções, resposta virológica ao tratamento da 

hepatite C, variáveis relacionadas ao metabolismo glicídico (hemoglobina glicada, glicemia 

venosa de jejum e glicose venosa colhida 2 horas após ingestão de glicose), cálculo do 

HOMA-IR (através das dosagens de insulina e glicemia de jejum), perfil lipídico (dosagens de 

colesterol total, HDL e triglicerídeos), dosagens de TSH, anticorpos anti-tireoide (anti-TPO 

e/ou anti-tireoglobulina), variáveis para avaliação de disfunção hepática (bilirrubina total e 

frações, TAP e albumina), AST, ALT e ferritina.  

O teste oral de tolerância à glicose (TOTG) foi indicado para complementar o 

diagnóstico de diabetes apenas naqueles indivíduos que apresentaram valores de glicose 

venosa de jejum e/ou hemoglobina glicada alterados em exames iniciais ou prévios. Este teste 

foi realizado a partir da coleta da glicemia venosa após jejum de 8 horas, sendo feita nova 

coleta após 2 horas da ingestão de 75 gramas de glicose. Durante o TOTG o paciente foi 

orientado a não realizar exercício físico ou fumar. Nos três dias anteriores ao teste foi 

orientado que a ingestão de carboidratos não deveria ser inferior a 150 gramas, visto que 

dietas com quantidades menores podem ocasionar resultados falso-negativos (ADA, 2014). 

As análises laboratoriais dos pacientes foram realizadas em laboratórios da rede 

pública de saúde e em alguns laboratórios particulares, com exceção dos exames de 

genotipagem e dos testes quantitativos e qualitativos realizados para detecção do HCV-RNA, 

os quais foram realizados exclusivamente no Laboratório Central do Estado do Ceará 

(LACEN/CE). 

Os testes laboratoriais foram realizados em sistema automatizado, segundo as 

seguintes metodologias: 
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a) Colesterol total, HDL, triglicerídeos, glicose, albumina, bilirrubinas totais e frações: 

método colorimétrico enzimático. Valores fornecidos em mg/dL; 

b) Insulina, TSH e anti-TPO: método da quimioluminescência. Valores fornecidos em 

mUI/ml; 

c) Hemoglobina glicada: método da cromatografia líquida de alta performance. 

Valores fornecidos em percentual (%); 

d) Tempo de atividade de protrombina (TAP): método fibrômetro e coagulômetro. 

Valor fornecido em percentual (%) e segundos em comparação com um controle; 

e) Ferritina: método da imunoturbidimetria. Valor fornecido em mg/L. Os valores de 

referência utilizados foram para homens de 30 a 200 mg/L e mulheres de  20 a 110 mg/L. 

f) AST e ALT: método enzimático automatizado. Valores fornecidos em U/L 

Os seguintes exames foram realizados a partir de cálculos, conforme descrito: 

a) LDL (mg/dL) = CT (mg/dL) – HDL (mg/dL) – triglicerídeos (mg/dL)/5 (Equação 

de Friedwald); 

b) Colesterol não-HDL (mg/dL) = CT (mg/dL) – HDL (mg/dL); 

c) HOMA-IR = [Glicemia de jejum (mg/dL) / 18 x Insulina basal (uUI/mL)]/22,5.           

          

5.7 Análise estatística 

 

Os dados foram coletados através de um instrumento pré-estruturado (APÊNDICE B) 

e, posteriormente, transferidos para uma planilha do programa SPSS versão 15.0 (SPSS INC. 

CHICAGO, IL, USA) para análise estatística.  

Inicialmente foram realizadas análises estatísticas descritivas para cálculo de 

frequências e medidas de tendência central. O teste U de Mann–Whitney foi utilizado para 

comparação das variáveis numéricas. 

Posteriormente foram realizadas análises bivariadas e multivariadas para se tentar 

caracterizar a ocorrência de distúrbios metabólicos em relação à presença de HCV e cirrose. A 

análise bivariada foi realizada através do teste qui-quadrado de Pearson e exato de Fisher 

visando identificação de associação entre variáveis independentes com os desfechos (presença 

de HCV e cirrose). 

Aquelas variáveis que se mostraram significativas ao nível de 20% na análise 

bivariada foram levadas ao modelo de regressão logística para cálculo do efeito independente 

de cada uma delas. O risco foi estimado através do cálculo de odds ratio (OR) e respectivos 

intervalos de confiança (95% IC). Foram mantidas no modelo aquelas variáveis que se 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Teste_U_de_Mann%E2%80%93Whitney&action=edit&redlink=1
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mostraram estatisticamente significativas ao nível de 5% (p < 0,05). 

 

5.8 Aspectos éticos 

 

Os aspectos legais desta pesquisa obedeceram a Resolução 466/12 da Comissão 

Nacional de Ética em Pesquisas (CONEP), garantindo o anonimato e o uso estrito das 

informações obtidas no prontuário apenas para o fim desta pesquisa.  

Foi solicitada autorização ao coordenador do ambulatório de hepatologia do HUWC 

para realizar a coleta de dados. Os exames laboratoriais avaliados neste estudo fazem parte da 

prática clínica de acompanhamento ambulatorial dos pacientes portadores de HCV. 

Os participantes deste estudo forneceram seu consentimento por meio de assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, o qual foi explicado minuciosamente pela 

pesquisadora principal (APÊNDICE A). 

Os pacientes que tiveram diagnóstico de distúrbios metabólicos foram encaminhados 

para avaliação com especialista com o intuito de realizar um acompanhamento adequado em 

longo prazo. O presente estudo não acarretou qualquer custo para os pacientes envolvidos. 

É importante salientar que não houve conflitos de interesse envolvidos nesta pesquisa.  

 

5.9 Orçamento 

 

As consultas e os exames laboratoriais foram realizados gratuitamente pelo SUS, em 

laboratórios da rede pública. Os exames laboratoriais solicitados constituem parte da rotina 

clínica de acompanhamento de pacientes portadores de hepatite C. 

Os custos referentes a materiais de escritório foram arcados pela médica pesquisadora. 

Assim, não houve nenhum financiamento externo ou ônus financeiro à unidade de saúde 

fornecedora dos dados. 
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6. RESULTADOS 

  

6.1 Análise descritiva da amostra  

 

6.1.1 Análise descritiva da amostra dos pacientes com e sem infecção pelo HCV 

 

No período de janeiro a julho de 2014 foram convidados a participar deste estudo 

indivíduos portadores de hepatite de C durante a espera da realização de consulta médica 

previamente agendada com o hepatologista. Os pacientes foram selecionados de forma 

aleatória e nenhum dos pacientes convidados se recusou a participar do estudo. Depois de 

excluídos indivíduos que apresentaram algum critério de exclusão ou que não retornaram para 

mostrar seus exames foram selecionados 57 pacientes portadores de hepatite pelo HCV. 

Para o grupo controle foram selecionados aleatoriamente 95 indivíduos sem infecção 

pelo HCV provenientes de uma coorte histórica pertencente a um grupo de estudos do qual a 

pesquisadora principal é membro.  

Em relação às características dos pacientes com HCV avaliados, a idade variou de 27 a 

74 anos e a média foi de 54,7 anos (± 12,2), 27 eram do sexo masculino (47,4%) e 30 do sexo 

feminino (52,6%). 23 pacientes eram de etnia caucasiana (40,3%), 32 eram pardos (56,1%) e 

2 eram negros (3,6%). A maioria dos indivíduos portadores de hepatite C apresentava idade 

acima de 40 anos (84,2%) (Tabela 1). 

Em relação aos hábitos dos pacientes com HCV avaliados, 9 indivíduos referiram 

praticar atividade física (15,7%), 5 referiram ser tabagista (8,8%) e apenas 1 referiu ser etilista 

moderado (1,8%).  Neste grupo de pacientes, não foi observado casos de consumo abusivo de 

álcool. 

Em relação a história familiar dos pacientes com HCV avaliados, 23 referiram ter 

história familiar de DM (41,1%) e 3 referiram ter história familiar de DAT (5,9%). 

No grupo de casos, foram incluídos dois pacientes portadores de insuficiência renal 

em diálise, sendo um deles em dialise peritoneal por nefropatia hereditária e um outro em 

hemodiálise por provável nefropatia diabética. 

Em relação às características dos pacientes incluídos no grupo controle, a idade variou 

de 25 a 60 anos e a média de idade foi de 40,6 anos (± 10,5), 57 eram do sexo masculino 

(60%) e 38 do sexo feminino (40%). A maioria dos indivíduos neste grupo também 

apresentava idade acima de 40 anos (50,5%) (Tabela 1).   

Em relação aos hábitos dos pacientes incluídos no grupo controle, 7 indivíduos 
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referiram ser tabagistas (7,5%) e 35 referiram ser etilistas (46,7%). Em relação ao etilismo 

observamos que o consumo moderado e abusivo de álcool apresentava uma maior frequência 

entre os indivíduos pertencentes ao grupo controle (46,7% vs 1,8%) (p = 0,000) (tabela 1).  

No grupo de pacientes sem HCV não foi possível analisar a pratica ou não de atividade física, 

pois este dado não foi coletado.  

Quando comparamos a média de idade dos dois grupos observamos que os indivíduos 

portadores de HCV apresentavam uma média mais elevada e esta diferença apresentou 

significância estatística (p= 0,000). Além disso, foi observada uma proporção estatisticamente 

maior de indivíduos acima de 40 anos entre os pacientes portadores do HCV (84,2 % vs 

50,5%) (p= 0,000) (tabela 1). 

 

Tabela 1. Características sócio-demográficas e epidemiológicas dos pacientes com e sem 

infecção pelo HCV, Fortaleza, 2014. 
  

HCV - 

N (%) 

HCV + 

N (%) 

Total 

N (%) 
p 

Idade ≥ 40 anos  Não 48 (49,5) 9  (15,8) 57 (62,5) 0,000* 

 Sim 49 (50,5) 48 (84,2) 97 (37,5)  

Sexo Masculino 57 (60,0) 27 (47,4) 84 (55,3) 0,129 

 Feminino 38 (40,0) 30 (52,6) 68 (44,7)  

Tabagismo Não 86 (92,5) 52 (91,2) 138 (92,0) 0,767 

 Sim 7 (7,5) 5 (8,8) 12 (8,0)  

Etilismo Não 40 (53,3) 56 (98,2) 96 (72,7)  0,000* 

     Sim 35 (46,7) 1 (1,8) 36 (27,3)  

*Diferença estatisticamente significante 

 

 

O tempo médio de diagnóstico da hepatite C foi de 99,8 meses (± 84,3). A maioria dos 

pacientes incluídos era portador do genótipo 1 (78 %), seguido do genótipo 3 (18%) e 

genótipo 2 (4%). 17 pacientes eram virgens de tratamento com medicações anti-virais 

(29,8%),  28 estavam em uso de terapia anti-viral (49,1%) e 19 referiram ter feito tratamento 

prévio (33,3%). A média da carga viral foi de 2.506.600 UI/ml (± 5.235.348) (tabela 3). 

Em relação às vias de transmissão do vírus da hepatite C, 42 (73,6%) pacientes 

referiram algum fator de risco potencial para aquisição do vírus da hepatite C. Dos pacientes 

incluídos 24 (42,1%) referiram compartilhar equipamentos não esterilizados (frequentar 

manicures, dentistas, acupuntura), 16 (28,0%) referiram ter realizado transfusão previa de 

sangue e 2 (3,5%) referiram ter feito uso de drogas injetáveis. Cerca de 15 pacientes (26,3%) 

não referiu nenhum fator de risco potencial para aquisição do vírus da hepatite C. 
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6.1.2 Análise descritiva da amostra em relação à ocorrência de cirrose 

 

 Em relação aos indivíduos portadores de hepatite C, 21 indivíduos apresentavam 

cirrose (36,8%) e 36 não apresentavam critérios para cirrose (63,2%). De acordo com a 

classificação de Child-Pugh a maioria dos cirróticos pertencia a classe A de Child (85,7%), 

seguido pela classe B de Child (14,3%). Nenhum indivíduo incluído era portador de cirrose 

classe C de Child.  

 A idade média foi de 56,2 anos (± 10,9) para os indivíduos cirróticos e 53,9 anos 

(± 12,9) para os sem cirrose. O tempo de diagnóstico médio da hepatite C para os cirróticos 

foi de 85,3 meses (± 65,9) e 108,5 meses (± 93,5) para os indivíduos sem cirrose (Tabela 2). 

Não houve diferença estatisticamente significativa entre a idade e tempo de diagnóstico entre 

os indivíduos com e sem cirrose (p > 0,05) (Tabela 2). A maioria dos pacientes incluídos nos 

dois grupos apresentava idade superior a 40 anos (p=1,00) (Tabela 3).   

No grupo de pacientes cirróticos foram incluídos 8 pacientes do sexo masculino 

(38,1%) e 13 do sexo feminino (61,9%). 8 indivíduos eram brancos (40,4%), 32 pardos 

(56,1%) e 2 negros (3,5%). O genótipo tipo 1 foi encontrado em 15 pacientes (83,3%), 

seguido do genótipo 3 (18%) e genótipo 2 (4,0%). Foi observado que 12 indivíduos com 

cirrose estavam em terapia antiviral durante o presente estudo (57,1%). A maioria dos 

pacientes cirróticos já tinha feito algum tratamento antiviral prévio (90,5%) e apenas 2 

pacientes cirróticos eram virgens de tratamento (9,5%) (Tabela 3). A carga viral média foi de 

3.452.619 UI/ml (±1.253.811) (Tabela 2). 

Em relação aos hábitos dos pacientes cirróticos 18 pacientes (85,7%) referiram ser 

sedentários, 2 pacientes (9,5%) referiram ser tabagistas. Todos os pacientes cirróticos negaram 

ingestão alcoólica (Tabela 3).  

No grupo de pacientes sem cirrose foram incluídos 19 pacientes do sexo masculino 

(52%) e 17 do sexo feminino (47,2%). 15 indivíduos eram brancos (41,7%), 20 pardos 

(55,6%) e 1 negro (2,8%). Não encontramos indivíduos de outras raças neste estudo. O 

genótipo tipo 1 foi encontrado em 24 pacientes (75,0%),  seguido do genótipo 3 (21,9%) e 

genótipo 2 (3,1%). Foi observado que 16 indivíduos sem cirrose estavam em terapia antiviral 

durante o presente estudo (44,4%). 15 pacientes no grupo sem cirrose eram virgens de 

tratamento (41,7%) (Tabela 3). A carga viral média foi de 963.094 UI/ml (± 6.323.842) 

(Tabela 2).  
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Tabela 2. Descrição numérica das variáveis clínicas em relação à ocorrência de cirrose entre 

pacientes infectados pelo HCV, Fortaleza, 2014. 
Variável Total Com Cirrose Sem Cirrose 

p 
 Média DP Média DP Média DP 

Idade 54,7 12,229 56,2 10,972 53,9 12,978 0,673 

Tempo de 

Diagnóstico 
99,8 84,363 85,3 65,921 108,5 93,542 0,426 

Carga Viral 2.506.600 5.235.348 3.452.619 1.253.811 963.094 6.323.842  0,010* 

*Diferença estatisticamente significante. 

 

 

 

Tabela 3. Características sócio-demográficas e epidemiológicas segundo a ocorrência de 

cirrose entre pacientes infectados pelo HCV, Fortaleza/CE, 2014. 
  Cirrose 

Total 

N (%) 
p OR 

95%IC 

Não 

N (%) 

Sim 

N (%) 
LI LS 

Idade ≥  40 anos Não 6 (16,7) 3 (14,3) 9 (15,8) 1,000 - - - 

 Sim 30 (83,3) 18 (85,7) 48 (84,2)     

Sexo Masculino 19 (52,0) 8 (38,1) 27 (47,4) 0,284 - - - 

 Feminino 17 (47,2) 13 (61,9) 30 (52,6)     

Raça Branco 15 (41,7) 8 (38,1) 23 (40,4) 1,000 - - - 

 Pardo 20 (55,6) 12 (57,1) 32 (56,1)     

 Negro 1 (2,8) 1 (4,8) 2 (3,5)     

Genótipo 1 24 (75,0) 15 (83,3) 39 (78,0) 0,524 - - - 

 2 1 (3,1) 1 (5,6) 2 (4,0)     

 3 7 (21,9) 2 (11,1) 9 (18,0)     

Tratamento antiviral 

atual 
Não 20 (55,6) 9 (42,9) 29 (50,9) 0,355 

- - - 

 Sim 16 (44,4) 12 (57,1) 28 (49,1)     

Virgem de tratamento Não 21 (58,3) 19 (90,5) 40 (70,2) 
   

0,011* 

6,786 1,369 33,630 

 Sim 15 (41,7) 2 (9,5) 17 (29,8)  1,000 - - 

Tabagismo  Não 33 (91,7) 19 (90,5) 52 (91,2) 1,000 - - - 

 Sim 3 (8,3) 2 (9,5) 5 (8,8)     

Prática de atividade 

Física    
Não 30 (83,3) 18 (85,7) 48 (84,2) 1,000 

- - - 

 Sim 6 (16,7) 3 (14,3) 9 (15,8)     

Etilismo  Não 35 (97,2) 21 (100,0) 56 (98,2) 1,000 - - - 

 Sim 1 (2,8) 0 (-) 1 (1,8)     

HF DAT Não 30 (96,8) 18 (90,0) 48 (94,1) 0,553 - - - 

 Sim 1 (3,2) 2 (10,0) 3 (5,9)     

HF DM Não 21 (60,0) 12 (57,1) 33 (58,9) 0,833 - - - 

 Sim 14 (40,0) 9 (42,9) 23 (41,1)     

Abreviaturas: HF: historia familiar; DAT: doença autoimune tireoidiana; DM: diabetes mellitus; OD: odds ratio; 

IC: intervalo de confiança.    *Diferença estatisticamente significante.  

 

 

 

 

 



63 
 

Foi observado que os indivíduos cirróticos apresentavam uma maior carga viral e um 

maior número de indivíduos não virgens de tratamento (p< 0,05). Foi observado ainda que o 

paciente cirrótico tem uma probabilidade 6,7 vezes maior de ter realizado algum tratamento 

antiviral prévio (Tabela 3). 

Em relação aos hábitos dos pacientes sem cirrose 30 pacientes (83,3%) referiram ser 

sedentários, 3 pacientes (8,3%) referiram ser tabagistas e apenas 1 (2,8%) relatou uso abusivo 

de álcool (Tabela 3). 

         Não foi observada diferença estatística em relação a história familiar para DAT e DM 

entre os dois grupos (Tabela 3). 

 

6.2 Análise dos parâmetros antropométricos  

 

6.2.1 Análise dos parâmetros antropométricos dos pacientes com e sem infecção pelo HCV 

 

Em relação às características antropométricas dos pacientes com e sem infecção pelo 

HCV não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os dois grupos 

(Tabelas 4 e 5). O grupo sem infecção pelo HCV apresentou uma média de RCQ mais 

elevada. No entanto, quando categorizamos a variável RCQ em elevada ou não e comparamos 

os dois grupos esta diferença não foi estatisticamente significante (Tabelas 4 e 5).  

 

 

 

Tabela 4. Descrição numérica das variáveis antropométricas dos pacientes com e sem 

infecção pelo HCV, Fortaleza/CE, 2014 
Variável Total HCV- HCV + 

p 
 Média DP Média DP Média DP 

IMC 27,40 5,19 27,50 4,58 27,22 6,15 0,362 

CA 93,25 12,04 94,12 11,24 91,76 13,30 0,173 

CC 36,78 3,66 37,00 3,68 36,41 3,63 0,406 

RCQ 0,90 0,06 0,91 0,06 0,88 0,07 0,032* 

Abreviaturas: IMC: índice de massa Corporal; CA: circunferência abdominal; CC: circunferência cervical; RCQ: 

relação entre cintura e quadril; DP: desvio padrão 

*Diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 5. Características das variáveis antropométricas dos pacientes com e sem infecção 

pelo HCV, Fortaleza/CE, 2014 
  

HCV- 

N (%) 

HCV + 

N (%) 

Total 

N (%) 
p 

IMC Baixo Peso 1 (1,1) - 1 (0,7) 0,856 

 Normal 28 (29,5) 21 (38,2) 49 (32,7)  

 Sobrepeso 36 (37,9) 20 (36,4) 56 (37,3)  

 Obesidade grau 1 23 (24,2) 10 (18,2) 33 (22,0)  

 Obesidade grau 2 6 (6,3) 3 (5,5) 9 (6,0)  

 Obesidade grau 3 1 (1,1) 1 (1,8) 2 (1,3)  

CA elevada Não       27 (28,7) 15 (27,3) 42 (28,1) 0,539 

 Sim 67 (71,3)        40 (72,7) 107 (78,8)  

CC elevada  Não 55 (58,5) 34 (61,8) 89 (59,7) 0,691 

 Sim 39 (41,5) 21 (38,2) 60 (40,3)  

CC muito elevada Não 65 (69,1) 41 (71,9) 106 (71,1) 0,544 

 Sim 29 (30,9) 14 (28,1) 43 (28,9)  

RCQ elevada Não 24 (25,5) 21 (38,2) 45 (30,2) 0,105 

 Sim 70 (74,5) 34 (61,8) 104 (69,8)  

Abreviaturas: IMC: índice de massa Corporal; CA elevada: circunferência abdominal acima de 80 cm para 

mulheres e 90 cm para homens; CC sobrepeso: valores de circunferência cervical acima de 34 cm para mulheres 

e 37 cm para homens; CC obesidade: valores de circunferência cervical acima de 36,5 cm para mulheres e 39 cm 

para homens; RCQ elevada: relação entre cintura e quadril com valores acima de 0,9 para homens e 0,85 para 

mulheres; DP: desvio padrão 

*Diferença estatisticamente significante 

 

 

6.2.2 Análise dos parâmetros antropométricos em relação à ocorrência de cirrose 

         

Em relação às características antropométricas dos pacientes infectados pelo HCV com 

e sem cirrose não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre os dois 

subgrupos de pacientes (Tabelas 6 e 7).  

 

Tabela 6. Descrição numérica das variáveis antropométricas em relação à ocorrência de 

cirrose entre pacientes infectados pelo HCV, Fortaleza, 2014. 
Variável Total Com Cirrose Sem Cirrose 

p 
 Média DP Média DP Média DP 

IMC 27,2 6,267 28,1 8,662 26,6 4,270 1,000 

CA 92,1 13,266 94,4 15,305 90,6 11,842 0,429 

CC 36,4 3,785 35,7 3,397 36,8 3,981 0,252 

RCQ 0,8 0,075 0,9 0,077 0,8 0,074 0,143 

Abreviaturas: IMC: índice de massa Corporal; CA: circunferência abdominal; CC: circunferência cervical; RCQ: 

relação entre cintura e quadril; DP: desvio padrão 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Tabela 7. Características das variáveis antropométricas em relação à ocorrência de cirrose 

entre pacientes infectados pelo HCV, Fortaleza, 2014. 
  Cirrose 

Total 

N (%) 
p OR 

95%IC 

Não 

N (%) 

Sim 

N (%) 
LI LS 

IMC Normal 13 (37,1) 8 (40,0) 21 (38,2) 0,766 - - - 

 Sobrepeso 14 (40,0) 6 (30,0) 20 (36,4)     

 
Obesidade 

grau 1 
6 (17,1) 4 (20,0) 10 (18,2)  

   

 
Obesidade 

grau 2 
2 (5,7) 1 (5,0) 3 (5,5)  

   

 
Obesidade 

grau 3 
0 (-) 1 (5,0) 1 (1,8)  

   

CA elevada Não 9 (25,7) 6 (30,0) 15 (27,3) 0,731 - - - 

 Sim 26 (74,3) 14 (70,0) 40 (72,7)     

CC elevada Não 21 (60,0) 13 (65,0) 34 (61,8) 0,714 - - - 

 Sim 14 (40,0) 7 (35,0) 21 (38,2)     

CC muito elevada Não 25 (71,4) 16 (80,0) 41 (74,5) 0,483 - - - 

 Sim 10 (28,6) 4 (20,0) 14 (25,5)     

RCQ elevada Não 16 (45,7) 5 (25,0) 21 (38,2) 0,128 1,000 - - 

 Sim 19 (54,3) 15 (75,0) 34 (61,8)  2,526 0,753 8,481 

Abreviaturas: IMC: índice de massa Corporal; CA elevada: circunferência abdominal acima de 80 cm para 

mulheres e 90 cm para homens; CC elevada: valores de circunferência cervical acima de 34 cm para mulheres e 

37 cm para homens; CC muito elevada: valores de circunferência cervical acima de 36,5 cm para mulheres e 39 

cm para homens; RCQ elevada: relação entre cintura e quadril com valores acima de 0,85 para mulheres e 0,85 

para homens; DP: desvio padrão 

*Diferença estatisticamente significante. 

 

 

 

6.3 Análise dos parâmetros metabólicos e laboratoriais 

 

6.3.1 Análise dos parâmetros metabólicos e laboratoriais dos pacientes com e sem infecção 

pelo HCV 

 

Em relação aos parâmetros laboratoriais dos pacientes com e sem infecção pelo HCV 

observamos que aqueles pacientes sem a infecção apresentavam níveis de colesterol total, 

LDL e triglicerídeos mais elevados (p < 0,05) (Tabela 8).   

Em relação à média do HOMA IR também observamos uma diferença significativa 

entre os dois grupos. No entanto, em relação a esta variável os pacientes com HCV 

apresentavam níveis de HOMA IR mais elevados (p = 0,009). 

Quando comparamos a média da glicemia de jejum não observamos diferença 

significativa entre os dois grupos, embora os pacientes com HCV apresentassem média de 

glicemia de jejum mais elevada em comparação ao grupo controle (p=0,06) (Tabela 8).  
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Tabela 8. Descrição numérica dos parâmetros metabólicos e laboratoriais dos pacientes com e 

sem infecção pelo HCV, Fortaleza, 2014. 
Variável Total HCV- HCV + 

p 
 Média DP Média DP Média DP 

Colesterol Total 176,92 45,92 188,83 41,07 154,11 46,50 0,000* 

HDL  45,48 14,13 46,94 14,29 42,68 13,53 0,092 

LDL 104,60 38,29 112,98 35,58 88,54 38,52 0,000* 

Triglicerídeos  134,4 74,49 142,9 79,77 117,71 60,75 0,025* 

Glicemia de Jejum 100,36 30,60 93,67 11,43 112,51 46,90 0,062 

HOMA IR 2,57 2,92 2,08 1,42 3,66 4,66 0,009* 

Abreviaturas:  HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein; HOMA-IR: homeostasis model 

assessment-insulin resistance  

*Diferença estatisticamente significante. 

  

     

Em relação às variáveis categóricas relacionadas à ocorrência de distúrbios 

metabólicos observamos uma maior frequência de DM2 (36,7% vs 1,1%) e RI avaliada 

através do HOMA IR acima de 2,71 (51,3% vs 24,2%) entre os pacientes portadores de HCV 

em comparação com o grupo controle (p < 0,05) (Tabela 9). 

Entre os indivíduos com HCV e DM2 foi observado uma maior frequência de genótipo 

1 (66,7%), seguido do genótipo 3 (26,6%) e genótipo 2 (6,7%).  Entre os indivíduos com 

HCV e RI foi observado uma maior frequência de de genótipo 1 (66,7%), seguido do genótipo 

3 (22,2%) e genótipo 2 (11,1%). 

Foi observado que o grupo controle apresentava uma frequência mais elevada 

colesterol não HDL alto (30% vs 10,6%). No entanto, quando analisamos as variáveis 

categóricas LDL colesterol alto e muito alto e colesterol não HDL muito alto não observamos 

diferença entre os dois grupos (tabela 9). 

Quando analisamos as variáveis HAS, dislipidemia, pré-diabetes, SM e acantose 

nigricante não observamos diferença significativa entre os dois grupos (tabela 9).  

Quando realizamos um ajuste por idade e sexo para os pacientes dos grupos com e 

sem infecção por HCV também observamos uma maior frequência de DM2 e RI entre os 

pacientes com HCV (p < 0,05). Para realizar este ajuste, foi necessário excluir os pacientes de 

menor idade do grupo controle e os pacientes mais velhos do grupo portador do vírus C. Foi 

observado que os pacientes com a infecção apresentavam uma chance 36,7 vezes maior de ser 

portador de DM2 e 2,9 vezes maior de ter RI (Tabela 10). 
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Tabela 9. Características dos parâmetros metabólicos e laboratoriais dos pacientes com e sem 

infecção pelo HCV, Fortaleza/CE, 2014. 

  
HCV - 

N (%) 

HCV + 

N (%) 

Total 

N (%) 
p 

HAS  Não 57 (60,0) 35 (61,4) 92 (60,5) 0,864 

 Sim 38 (40,0) 22 (38,6) 60 (39,5)  

Dislipidemia                             Não 26 (28,9)     15 (32,0) 41 (30,0) 0,247 

 Sim 64 (71,1)     32 (68,0) 96 (70,0)  

HDL Baixo Não 48 (53,3) 21 (44,7) 69 (50,4) 0,336 

 Sim 42 (46,7) 26 (55,3) 68 (49,6)  

LDL alto (entre 160 e 189) Não 81 (90,0) 45 (95,7) 126 (92,0) 0,330 

 Sim 9 (10,0) 2 (4,3) 11 (8,0)  

LDL muito alto ( ≥ 190) Não 89 (98,9) 46 (97,9) 135 (98,5) 1,000 

 Sim 1 (1,1) 1 (2,1) 2 (1,5)  

Hipertrigliceremia Não 61 (67,8) 35 (74,5) 96 (70,1) 0,417 

 Sim 29 (32,2) 12 (25,5) 41 (29,9)  

Colesterol não HDL alto (entre 

160  e 189 )   
Não 63 (70,0) 42 (89,4) 105 (76,6) 0,011* 

  Sim 27 (30,0) 5 (10,6) 32 (23,4)  

Colesterol não HDL muito alto 

( ≥ 190) 
Não 80 (88,9) 45 (95,7) 125 (91,2) 0,219 

 Sim 10 (11,1) 2 (4,3) 12 (8,8)  

DM2 Não 94 (98,9) 31 (63,3) 125 (86,8) 0,000* 

 Sim 1 (1,1) 18 (36,7) 19 (13,2)  

Pré-diabetes Não 61 (69,3) 41 (93,7) 102 (74,5)  0,065 

 Sim 27 (30,7) 8 (16,3) 35 (25,5)  

HOMA IR > 2,71 Não 72 (75,8) 19 (48,7) 91 (67,9) 0,002* 

 Sim 23 (24,2) 20 (51,3) 43 (32,1)  

Síndrome Metabólica Não 51 (53,7) 26 (53,1) 77 (53,5) 0,943 

 Sim 44 (46,3) 23 (46,9) 67 (46,5)  

Acantose   Não      91 (95,8) 
      50 

(90,9) 

        141 

(94,0) 

                        

0,289 

  Sim   4 (4,2)   5 (9,1)      9 (6,0)  

Abreviaturas: HAS: Hipertensão arterial sistêmica; HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density 

Lipoprotein; DM2: diabetes mellitus tipo 2 HOMA-IR: homeostasis model assessment-insulin resistance 

*Diferença estatisticamente significante. 

 

 

Em relação ao pré-diabetes foi observada uma maior frequência deste distúrbio entre 

os pacientes sem a infecção pelo HCV (39,1% vs 13,3 %). Foi observado ainda que os 

pacientes com infecção crônica pelo HCV têm 4,1 vezes mais chances de não ter pré-diabetes 

em comparação com o grupo sem HCV (Tabela 10). 
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Tabela 10. Características dos parâmetros metabólicos e laboratoriais dos pacientes com e 

sem infecção pelo HCV, ajustados por idade e sexo, Fortaleza/CE, 2014. 
  Grupo 

Total 

N (%) 
p OR 

95%IC 

HCV - 

N (%) 

HCV + 

N (%) 
LI LS 

DM2 Não 63 (98,4) 19 (63,3) 82 (87,2) 0,000* 1,000 - - 

 Sim 1 (1,6) 11 (36,7) 12 (12,8)  36,474 4,420 300,968 

Pré-diabetes Não 39 (60,9) 26 (86,7) 65 (69,1) 0,012* 4,167 1,298 13,375 

 Sim 25 (39,1) 4 (13,3) 29 (30,9)  1,000 - - 

HOMA IR  > 2,71 Não 46 (71,9) 12 (46,2) 58 (64,4) 0,021* 1,000 - - 

 Sim 18 (28,1) 14 (53,8) 32 (35,6)  2,981 1,160 7,664 

Síndrome Metabólica Não 30 (43,5) 17 (54,8) 47 (47,0) 0,292 - - - 

 Sim 39 (56,5) 14 (45,2) 53 (53,0)  - - - 

Abreviaturas: DM2: diabetes mellitus tipo 2; HOMA-IR: homeostasis model assessment-insulin resistance 

*Diferença estatisticamente significante. 

 

 

6.3.2 Análise dos parâmetros metabólicos e laboratoriais em relação à ocorrência de cirrose 

 

Em relação à análise dos parâmetros laboratoriais no grupo de pacientes portadores do 

vírus C com e sem cirrose foi observado que o subgrupo de pacientes cirróticos apresentava 

médias de glicemia de jejum e ferritina significativamente mais elevadas(p< 0,05)(Tabela 11). 

O subgrupo de pacientes sem cirrose apresentou médias de colesterol total, LDL, 

triglicerídeos mais elevados, no entanto, esta diferença não foi estatisticamente significante 

(Tabela 11). Além disso, os indivíduos cirróticos apresentaram média de HDL mais baixa, no 

entanto, esta diferença também não foi estatisticamente significante(Tabela 11). O subgrupo 

de pacientes cirróticos apresentou média de HOMA IR mais elevada em comparação com os 

indivíduos não cirróticos, mas esta diferença também não foi significante (Tabela 11).   

 

Tabela 11. Descrição numérica dos parâmetros metabólicos e laboratoriais em relação à 

ocorrência de cirrose entre pacientes infectados pelo HCV, Fortaleza, 2014. 
Variável Total Com Cirrose Sem Cirrose 

p 
 Média DP Média DP Média DP 

Colesterol 154,1 46,508 136,1 37,631 163,3 48,446 0,066 

HDL 42,6 13,536 38,4 12,644 44,8 13,655 0,121 

LDL 88,5 38,523 77,8 34,098 94,1 40,011 0,205 

Triglicerídeos 117,7 60,754 111,8 43,387 120,8 68,480 0,964 

Glicemia de Jejum 112,5 46,902 134,8 63,504 99,5 27,557 0,026* 

HOMA IR 3,6 4,674 5,5 6,947 2,5 1,769 0,071 

Ferritina 552,6 710,827 837,0 985,338 405,1 475,153 0,033* 

Abreviaturas: HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density Lipoprotein; HOMA-IR: homeostasis model 

assessment-insulin resistance 

*Diferença estatisticamente significante. 
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Tabela 12. Características dos parâmetros metabólicos e laboratoriais dos pacientes em 

relação à ocorrência de cirrose entre pacientes infectados pelo HCV, Fortaleza, 2014. 
  Cirrose 

Total 

N (%) 
p OR 

95%IC 

Não 

N (%) 

Sim 

N (%) 
LI LS 

HAS Não 23 (63,9) 12 (57,1) 35 (61,4) 0,779 - - - 

 Sim 13 (36,1) 9 (42,9) 22 (38,6)     

Dislipidemia Não 10 (32,2) 5 (31,3) 15 (32,0) 0,697 - - - 

 Sim 21 (67,8) 11 (68,7) 32 (68,0)     

HDL Baixo Não 16 (51,6) 5 (31,2) 21 (44,7) 0,183 1,000 - - 

 Sim 15 (48,4) 11 (68,8) 26 (55,3)  2,347 0,659 8,359 

LDL alto             

(entre 160 e 189) 
Não 29 (93,5) 16 (100,0) 45 (95,7) 0,541 

- - - 

 Sim 2 (6,5) 0 (-) 2 (4,3)     

LDL muito alto        

(≥ 190) 
Não 30 (96,8) 16 (100,0) 46 (97,9) 1,000 

- - - 

 Sim 1 (3,2) 0 (-) 1 (2,1)     

Hipertrigliceremia Não 22 (71,0) 13 (81,2) 35 (74,5) 0,505 - - - 

 Sim 9 (29,0) 3 (18,8) 12 (25,5)     

Colesterol não HDL 

alto (entre 160 e 189) 
Não 27 (87,1) 15 (93,8) 42 (89,4) 0,439 

- - - 

 Sim 4 (12,9) 1 (6,2) 5 (10,6)     

Colesterol não  HDL 

muito alto ( ≥ 190) 
Não 29 (93,5) 16 (100,0) 45 (95,7) 0,541 

- - - 

 Sim 2 (6,5) 0 (-) 2 (4,3)     

DM2  Não 24 (77,4) 7 (38,9) 31 (63,3)   0,007* 1,000 - - 

 Sim 7 (22,6) 11 (61,1) 18 (36,7)  5,388 1,517 19,139 

Pré-diabetes Não 24 (77,4) 17 (94,4) 41 (83,7) 0,229 - - - 

 Sim 7 (22,6) 1 (5,6) 8 (16,3)     

HOMA IR  > 2,71 Não 13 (54,2) 6 (40,0) 19 (48,7) 0,389 - - - 

 Sim 11 (45,8) 9 (60,0) 20 (51,3)     

Síndrome Metabólica Não 18 (56,2) 8 (47,1) 26 (53,1) 0,539 - - - 

 Sim 14 (43,8) 9 (52,9) 23 (46,9)     

Acantose Não 32 (91,4) 18 (90,0) 50 (90,9) 1,000 - - - 

 Sim 3 (8,6) 2 (10,0) 5 (9,1)     

Metformina Não 32 (88,9) 19 (90,5) 51 (89,5) 1,000 - - - 

 Sim 4 (11,1) 2 (9,5) 6 (10,5)     

Abreviaturas: HAS: Hipertensão arterial sistêmica; HDL: High Density Lipoprotein; LDL: Low Density 

Lipoprotein; DM2: diabetes mellitus tipo 2  

*Diferença estatisticamente significante. 

 

 Em relação às variáveis relacionadas à ocorrência de distúrbios metabólicos 

observamos uma maior frequência de DM2 (22,6% vs 61,1%) entre os pacientes cirróticos 

(p< 0,05) (Tabela 12). De acordo com a presente análise, o individuo cirrótico tem uma 

chance 5,38 vezes maior de ter DM2 em relação ao indivíduo não cirrótico (Tabela 12). No 

entanto, não foi observada significância estatística em relação ao uso de metformina entre os 

dois subgrupos (p = 1,00) (Tabela 12). 

Quando analisamos todas as outras variáveis, tais como HAS, dislipidemia, pré-

diabetes, RI, SM e acantose nigricante não observamos diferença significativa entre os dois 

grupos (Tabela 12). 
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6.3.2.1 Análise dos parâmetros relacionados à doença autoimune tireoidiana em relação à 

ocorrência de cirrose                    

 

A análise a prevalência de doença autoimune tireoidiana (DAT) foi realizada apenas no 

grupo de pacientes portadores do vírus C visto que estes dados não estavam disponíveis para 

o grupo controle. Esta análise demonstrou uma elevada frequência de DAT, independente do 

estagio de fibrose hepática (tabela 13).    Em nossa amostra, encontramos 8 pacientes com 

DAT (14%), sendo 4 indivíduos com hipotireoidismo e 4 indivíduos com hipotireoidismo 

subclínico. É interessante ressaltar que um paciente com hipotireoidismo subclinico e 4 

pacientes que desenvolveram hipotireoidismo estavam em vigência de tratamento com INF. 

Três pacientes que desenvolveram hipotireoidismo subclínico já tinham feito uso prévio de 

INF. Apenas um paciente com hipotireoidismo subclínico nunca tinha feito qualquer 

tratamento antiviral prévio. Nenhum paciente desta amostra tinha o diagnóstico de 

hipertireoidismo.   Quando comparamos a prevalência de DAT entre os indivíduos com e sem 

cirrose não observamos diferença estatisticamente significante entre os dois subgrupos (tabela 

13). 

Em relação ao diagnóstico da DAT, todos os pacientes foram diagnosticados durante o 

acompanhamento clínico da infecção crônica pelo vírus C.  A maioria dos pacientes foi 

diagnosticado com DAT durante ou após o tratamento com interferon (INF) (75%), 

apresentava idade acima de 60 anos (75%) e era do sexo masculino (62,5%). O genótipo 1 foi 

o mais encontrado entre os indivíduos diagnosticados com DAT.  Nesta amostra, 7 indivíduos 

eram portadores do genótipo 1 (87,5%) e apenas 1 era portador do genótipo 3 (12,5%) (tabela 

13).  

Em relação ao anticorpo anti-TPO, foi observado que ele se apresentava reagente em 

todos os casos relacionados à disfunção clinica. No entanto, não foi possível obter a dosagem 

de anti-TPO de todos os casos com hipotireoidismo.  Não foi observado anti-TPO reagente 

em pacientes sem disfunção tireoidiana clinica.  
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Tabela 13. Caracterização da prevalência de DAT segundo a ocorrência de cirrose entre 

pacientes infectados pelo HCV, Fortaleza/CE, 2014 
  Cirrose 

Total 

N (%) 
p OR 

95%IC 

Não 

N (%) 

Sim 

N (%) 
LI LS 

Anti-TPO reagente Não 21 (80,8) 14 (100,0) 35 (87,5) 0,143 1,000 - - 

 Sim 5 (19,2) 0 (-) 5 (12,5)     

HF DAT Não 30 (96,8) 18 (90,0) 48 (94,1) 0,553 - - - 

 Sim 1 (3,2) 2 (10,0) 3 (5,9)     

Hipotireoidismo Não 24 (88,9) 15 (93,8) 39 (90,7) 1,000 - - - 

 Sim 3 (11,1) 1 (6,2) 4 (9,3)     

Hipotireoidismo 

subclínico 
Não 24 (88,9) 15 (93,8) 39 (90,7) 1,000 

- - - 

 Sim 3 (11,1) 1 (6,2) 4 (9,3)      

DAT após  a infecção 

pelo HCV 
Não    0  ( - )  0 ( - ) 0  (- ) 

 

        -      

 

- 

 

- 

 

- 

 Sim    6 (100,0)    2 (100,0) 8 (100)     

DAT após INF Não 2 (33,3)     0   ( - ) 2 (25,0) 0,517 - - - 

 Sim    4 (66,7)     2 (100,0)    6 (75,0)     

Abreviaturas: Anti-TPO: Anticorpo anti-tireoperoxidase; HF: História familiar; DAT: doença autoimune 

tireoidiana; HCV: vírus da hepatite C; INF: interferon. 

*Diferença estatisticamente significante. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



72 
 

7 DISCUSSÃO 

 

Esta dissertação teve como principal motivação estudar a frequência de distúrbios 

metabólicos em pacientes infectados com o vírus da hepatite C com e sem cirrose, 

comparando-os com indivíduos não expostos a este vírus.  

A revisão de literatura evidenciou que este é tema relevante e que existe uma carência 

de estudos em âmbito nacional, avaliando as características epidemiológicas próprias de nossa 

população.  

 

7.1 Considerações gerais sobre a amostra do estudo 

               

O presente estudo avaliou a prevalência dos distúrbios metabólicos nos pacientes com 

infecção pelo vírus da hepatite C acompanhados no ambulatório de 

gastroenterologia/hepatologia do Hospital Universitário Walter Cantídio (HUWC). Este 

hospital representa uma unidade terciária de referência para o diagnóstico e tratamento de 

pacientes portadores da infecção por diversos tipos de hepatite viral para toda a cidade de 

Fortaleza e para o Estado do Ceará.  

A forma de seleção dos casos tentou reproduzir o perfil de pacientes seguidos no 

serviço, sendo realizada no próprio hospital através de convite aos pacientes que aguardavam 

consulta médica previamente agendada com o hepatologista.  

O grupo controle foi formado por 95 voluntários que apresentavam sorologia negativa 

para o vírus da hepatite C selecionados a partir de um banco de dados histórico pertencente a 

um grupo de estudos, do qual a pesquisadora principal é membro. O recrutamento destes 

indivíduos foi por conveniência, por meio de uma carta impressa e por via eletrônica, que 

convidava indivíduos que se julgassem saudáveis do ponto de vista de doenças metabólicas, a 

participar de uma pesquisa clínica. Foram convidados funcionários e familiares de dezenove 

unidades de coleta do Laboratório LabPasteur – Diagnósticos da América, do Hospital 

Distrital Maria Barroso de Oliveira, do Instituto do Câncer do Ceará, do Hospital São José e 

do Instituto Cearense de Endocrinologia conveniado com a Universidade Federal do Ceará. 

Essa escolha pode sofrer críticas, pois os indivíduos selecionados podem não representar 

fielmente a população em geral. Por outro lado, proporcionou acesso a uma população com 

sorologias virais negativas, o que garantiu a ausência de hepatites virais, bem como outras 

doenças infectocontagiosas. 

A nossa casuística de casos foi composta por 57 pacientes portadores do HCV, sendo 
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21 cirróticos (36,8%) e 36 não cirróticos (63,2%). Dentre os indivíduos portadores de cirrose, 

a maioria poderia ser classificada como cirrótico compensado, pois pertencia a classe A de 

Child (85,7%). Foram excluídos deste estudo pacientes com ascite com intuito de evitar 

valores falseados de medidas antropométricas.    

Na tentativa de controlar fatores de confusão com o intuito de avaliar a influência 

apenas do HCV no desenvolvimento de distúrbios metabólicos, foram excluídos desta 

amostra indivíduos portadores de hepatopatia por outras causas e em uso de medicações que 

sabidamente causam distúrbios metabólicos, tais como imunossupressores, hormônio do 

crescimento, esteroides sexuais e glicocorticoides. Foram excluídos ainda portadores do HIV 

e indivíduos com diagnóstico prévio de distúrbios metabólicos de outras etiologias, tais como: 

síndrome de Cushing, acromegalia, hipercolesterolemia familiar e lipodistrofia familiar.  

Na análise da população de portadores do HCV incluídos verificou-se que a maioria 

dos pacientes era do gênero feminino e cor parda.  De acordo com dados do Boletim 

Epidemiológico de Hepatites Virais, os casos confirmados de hepatite C, entre 1999 e 2009, 

registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), perfazem um total 

de 60.908. Em relação ao gênero foram confirmados 37.147 casos de hepatite C no sexo 

masculino e 23.748 casos no sexo feminino, com razão de sexos (masculino: feminino) 

evoluindo de 2,2:1 em 1999 para 1,5:1 em 2009 (BRASIL, 2011a). O fato de haver mais 

mulheres que homens nesta casuística pode ser explicado por estudos prévios que 

demonstram que a utilização dos serviços de saúde aparentemente é maior dentre as mulheres 

em comparação aos homens (VERBRUGGE e WINGARD, 1987).  

A idade média dos pacientes portadores de HCV à época da entrevista foi de 

aproximadamente 54,7 anos. Esta média de idade é compatível com os dados do estudo da 

prevalência de hepatite C realizado no Brasil, entre 1999 e 2010, que revelou que tanto entre 

homens quanto entre mulheres as maiores taxas de incidência encontram-se na faixa etária de 

40 a 59 anos (BRASIL, 2011b).  

 A maioria dos pacientes incluídos no grupo de pacientes infectados com o vírus C 

apresentava idade superior a 50 anos. Como alguns indivíduos adquiram a infecção através de 

transfusão de sangue, esta idade mais avançada pode sugerir que estes pacientes adquiriram o 

vírus antes dos recursos de diagnóstico que surgiram a partir de 1993. Neste ano a portaria 

1376/93 tornou obrigatória a inclusão de testes para anticorpos contra o vírus C na triagem, 

reduzindo a transmissão de HCV por transfusão de sangue e hemoderivados 

(VALENTE;COVAS e PASSOS, 2005). No entanto, no presente estudo não foi possível 

determinar o tempo médio decorrido desde a infecção pelo HCV e o diagnóstico sorológico. 
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Em relação à provável via de transmissão do HCV, a maioria dos pacientes referiu 

algum fator de risco potencial para aquisição deste vírus, sendo o compartilhamento de 

equipamentos não esterilizados (frequentar manicures, dentistas, acupuntura) a principal via 

referida pelos pacientes deste estudo.  De acordo com dados do Ministério da Saúde ((2011a), 

as maiores proporções de casos notificados de HCV estão relacionadas ao uso de drogas 

(18%), à transfusão de sangue e/ou hemoderivados (16%) e à transmissão sexual (9%), com 

elevado percentual de ignorados (43%).  Diferentemente dos dados governamentais, em nossa 

população, o uso de drogas foi referido pela minoria dos pacientes.  

Encontramos em nossa casuística uma frequência mais elevada de genótipo 1 (78%) 

entre os indivíduos com e sem cirrose. Este dado é condizente com o estudo realizado por 

Campioto et al (2005), que avaliou a distribuição dos genótipos em diferentes cidades 

brasileiras e mostrou que aproximadamente 65% dos portadores crônicos do HCV eram do 

genótipo 1; 30% do genótipo 3; e menos de 5% apresentavam os genótipos 2, 4 e 5. 

Em relação aos hábitos dos pacientes com HCV foi observado um número elevado de 

indivíduos sedentários, o que pode contribuir para um aumento da frequência de distúrbios 

metabólicos.  A prática regular de atividade física representa um fator fundamental para o 

tratamento dos distúrbios metabólicos, contribuindo para a melhora da RI, perfil lipídico e 

normalização da pressão arterial. Além disso, independentemente das alterações fisiológicas 

que acompanham o exercício, também ocorrem alterações comportamentais que favorecem o 

cuidado e o autocontrole por parte do paciente e, consequentemente, contribuem para 

melhorar sua qualidade de vida (MERCURI e ARRECHEA, 2001).    

Foi observado que o consumo de álcool na população com HCV era menos frequente 

em comparação com o grupo controle. A ocorrência deste fenômeno provavelmente se 

relaciona ao acompanhamento médico regular apresentado pelos pacientes com vírus C. Neste 

acompanhamento é reforçado os danos que esta droga pode ocasionar, especialmente a nível 

hepático.   

 O álcool pode exacerbar a infecção e o dano ao fígado provocado pelo HCV, levando 

ao estresse oxidativo e promovendo fibrose, acelerando a progressão da doença para cirrose. 

Além disso, o álcool pode exacerbar os efeitos colaterais associados ao tratamento do HCV e 

deteriorar a resposta imunológica contra o vírus (CASTELO FILHO et al., 2004).  

  É difícil definir formalmente um limiar tóxico de consumo de álcool sobre o fígado 

(BECKER et al., 1996). As mulheres são mais suscetíveis à lesão hepática alcoólica, quando 

comparadas aos homens. A maior suscetibilidade deve-se principalmente à reduzida atividade 

da enzima álcool desidrogenase gástrica, o que leva a uma diminuição do metabolismo 
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gástrico do etanol com posterior sobrecarga hepática (BECKER et al., 1996; MINCIS e 

MINCIS, 2011). 

 

7.2 Aspectos relacionados à análise comparativa dos grupos 

 

7.2.1 Análise comparativa dos pacientes com e sem infecção pelo HCV 

 

A antropometria é considerada o método mais simples, universalmente aplicável, 

barato e não invasivo de avaliação das proporções, tamanho e composição corporal. Reflete 

ambos, estado de saúde e nutrição, sendo capaz de predizer o desempenho, a saúde e a 

sobrevida das pessoas. Por estas razões, na área de Ciências da Saúde, é usada para selecionar 

indivíduos e populações para intervenções de saúde e nutrição, bem como para monitorá-las 

(DE ONIS e HABICHT, 1996).  

Alterações no estilo de vida, na nutrição e na composição étnica das populações têm 

levado a mudanças nas dimensões corporais como tem ocorrido, por exemplo, com a 

epidemia mundial da obesidade. Em termos práticos, os valores antropométricos são 

comparados entre indivíduos ou populações em relação a um conjunto de valores de 

referência aceitáveis para as mesmas, que em geral levam em conta a idade, o sexo e a etnia. 

Desta forma, para dada população, valores antropométricos apropriados devem ser 

observados (DE ONIS e HABICHT, 1996). 

Em relação à análise dos parâmetros antropométricos, não foi observada diferença 

estatística entre os grupos com e sem infecção pelo HCV.  No entanto, foi possível observar 

que a maioria de indivíduos com e sem HCV apresentava IMC compatível com sobrepeso e 

uma fração importante de pacientes apresentava IMC compatível com obesidade grau 1. Além 

disso, um elevado percentual dos indivíduos também apresentava CA elevada e RCQ elevada.  

Atualmente, a obesidade é considerada um importante problema de saúde pública em 

países desenvolvidos e uma epidemia global pela OMS (WHO, 2014b). O aumento de sua 

prevalência em países em desenvolvimento, especialmente na América Latina, também vem 

ocorrendo de maneira exponencial (WHO, 2014b).  A obesidade e o sobrepeso estão 

associados ao aparecimento de doenças metabólicas relacionadas à piora da RI, tais como 

HAS, DM2 e dislipidemia aterogênica(IDF, 2006; ADA, 2014).  

Em relação à ocorrência de distúrbios metabólicos, observamos uma maior 

prevalência de DM2 e RI entre os pacientes portadores de HCV em comparação com o grupo 

controle, mesmo quando realizamos um ajuste por idade e sexo.  Foi observado que os 
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pacientes com a infecção apresentavam uma chance 36,7 vezes maior de ser portador de DM2 

e 2,9 vezes maior de ter RI. No entanto, esta chance encontra-se provavelmente superestimada 

devido a uma prevalência muito baixa de DM2 no grupo controle em comparação com os 

dados da literatura para a população em geral.  Não foi possível avaliar o controle glicêmico 

através da hemoglobina glicada (HbA1c) naqueles pacientes portadores de DM2 visto que os 

métodos laboratoriais usados para a dosagem  

No Brasil, em estudo multicêntrico avaliando a população urbana de 30 a 69 anos, ao 

final dos anos 1980, a prevalência de DM era 7,6%, incidindo igualmente nos dois sexos, mas 

aumentando com a idade e a adiposidade corporal (MALERBI e FRANCO, 1992). As 

maiores taxas foram observadas em cidades como São Paulo e Porto Alegre, sugerindo a 

influência da urbanização e industrialização. Na região nordeste do Estado de São Paulo, na 

cidade de Ribeirão Preto, a prevalência de DM relatada em 2003 foi de 12% (MALERBI e 

FRANCO, 1992).  

A maioria dos indivíduos incluídos nos grupos com e sem hepatite C apresentavam 

idade superior a 40 anos.  No entanto, a proporção de indivíduos acima de 40 anos no grupo 

de portadores do HCV era significativamente mais elevada em comparação com o grupo 

controle. É notório que o aumento da idade está associado ao desenvolvimento de distúrbios 

metabólicos, especialmente a RI e suas doenças relacionadas (DEFRONZO, 1979). Assim, o 

fato dos pacientes sem HCV apresentarem uma menor média de idade pode justificar a baixa 

prevalência de DM2 nesta amostra.  

Em relação ao pré-diabetes, foi observado que o pacientes com infecção crônica pelo 

HCV tem 4,1 vezes mais chances de não ter pré-diabetes em comparação com o grupo sem 

HCV.  Esta diferença provavelmente pode ser justificada pelo fato de que os indivíduos com 

HCV incluídos nesta amostra apresentavam uma probabilidade muito maior de apresentar 

alterações mais pronunciadas no metabolismo glicídico.  

A revisão de literatura sugere que a prevalências de pré-diabetes e DM2 em indivíduos 

portadores de HCV situam-se em torno de 40% e 17%, respectivamente (GARCIA-

COMPEAN;JAQUEZ-QUINTANA e MALDONADO-GARZA, 2009). O genótipo do vírus 

C também pode influenciar na ocorrência de distúrbios metabólicos e, consequentemente, no 

grau de progressão da fibrose hepática. Os genótipos 1 e 4 estão significativamente mais 

associados com RI e DM2 que os genótipos 2 e 3 (PONTE et al., 2010).   Neste estudo, 

também encontramos uma maior frequência do genótipo 1 entre os pacientes com DM2 e RI.  

Dentre os critérios existentes para SM, optou-se por fazer a análise neste estudo 

utilizando os propostos pela IDF. Pelo fato dos critérios IDF serem mais sensíveis em relação 
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à circunferência abdominal, encontramos um percentual elevado de SM tanto no grupo de 

casos e quanto no grupo de controles (46,3% vs 46,9%) em relação aos dados da literatura 

para a população em geral. A análise estatística não revelou diferença em relação à 

prevalência de SM entre o grupo de casos e controles.  

Estudos realizados em diferentes populações do mundo revelaram altas prevalências 

de SM, dependendo do critério diagnóstico empregado e das características da população 

observada, como gênero, idade, etnia e morbidades associadas, variando as taxas de 8% a 

24% em homens e de 7% a 46% em mulheres (CAMERON;SHAW e ZIMMET, 2004; 

MENDES et al., 2012). Alguns estudos demonstram que a prevalência SM aumentou com a 

idade em ambos os sexos. No entanto, entre 20 e 50 anos de idade, os homens apresentam 

uma maior prevalência de SM; a partir dos 50 anos, a prevalência torna-se maior entre as 

mulheres (MENDES et al., 2012). 

Os pacientes infectados com o vírus C apresentaram níveis reduzidos de colesterol 

total, LDL e triglicerídeos em relação ao grupo controle e esta alteração se mostrou 

significante do ponto de vista estatístico, apesar dos pacientes incluídos no grupo com HCV 

apresentarem idade mais avançada.  Esta diferença provavelmente reflete um desequilíbrio na 

homeostase hepática do metabolismo lipídico em pacientes com HCV. 

O fígado é um órgão reconhecidamente metabólico, atuando na metabolização de 

carboidratos, lipídios, proteínas e hormônios.   Assim, não surpreende, portanto, que as 

hepatopatias influenciem no desenvolvimento de doenças metabólicas. 

O fígado é considerado o principal local do metabolismo lipídico. Os hepatócitos 

contribuem com ambos os ciclos, exógeno e endógeno, além de fazer parte do transporte dos 

lipídios através do plasma. Em um organismo saudável, um equilíbrio complexo é mantido 

entre a biossíntese, a utilização e o transporte do colesterol e das lipoproteínas. No entanto, na 

presença de uma hepatopatia, essa homeostase é perdida, gerando um desequilíbrio nesse 

sistema. 

Os quadros de dislipidemias, observados nos pacientes hepatopatas, diferem daqueles 

encontrados na maioria das outras causas de dislipidemias secundárias. Estudos prévios 

apontam que pacientes portadores de hepatopatias apresentam alterações no metabolismo 

lipídico, essencialmente hipocolesterolemia (FABRIS et al., 1997; PETIT et al., 2003).  A 

revisão da literatura evidencia que as concentrações de colesterol e de lipoproteínas diminuem 

com a progressão da fibrose e, ainda mais, com o início da cirrose (PETIT et al., 2003; 

GHADIR et al., 2010; JIANG et al., 2010). 

Acredita-se que o mecanismo fisiopatológico associado à redução dos níveis séricos 
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do colesterol decorra da diminuição na síntese ou do bloqueio parcial do processo de 

esterificação do mesmo, provavelmente, em virtude do declínio na produção da enzima ACAT 

(acil CoA:colesterol aciltransferase) (JIANG et al., 2010). Em relação à diminuição dos níveis 

de VLDL, estes se associam a uma deficiência da proteína microssomal transferidora de 

triglicerídeos (PERLEMUTER et al., 2002) e com a inibição parcial da síntese do colesterol 

(JIANG et al., 2010). A formação de LDL está diretamente relacionada com a produção de 

VLDL e, uma vez que essa lipoproteína tem seu metabolismo prejudicado, as demais frações 

lipídicas, sequenciais a ela também sofrem alterações (PERLEMUTER et al., 2002). Com 

relação à queda dos níveis de HDL, sugere-se forte correlação com a diminuição da síntese da 

Apoproteína AI, principal lipoproteína da HDL (TSAI et al., 2009) 

Quando analisamos a variável HAS, não observamos diferença significativa entre os 

pacientes com e sem HCV.  No presente estudo também foi encontrada uma elevada 

prevalência de HAS no grupo de casos e controles (40% vs 38,8%). Inquéritos populacionais 

em cidades brasileiras nos últimos 20 anos apontaram uma prevalência de HAS acima de 30% 

(MENEGHELO et al., 2010). Assim, o percentual de pacientes hipertensos obtido neste 

estudo foi compatível com a realidade brasileira.  

 

7.2.2 Análise comparativa dos pacientes em relação à ocorrência de cirrose 

 

Em relação a análise dos parâmetros antropométricos, não foi observada diferença 

estatística entre os grupos com e sem cirrose.  No entanto, foi possível observar que a maioria 

dos indivíduos sem cirrose apresentava uma frequência elevada de indivíduos com sobrepeso 

e obesidade.  A maioria dos indivíduos cirróticos apresentava IMC dentro da faixa da 

normalidade.    Nesta amostra de pacientes não foi encontrado nenhum individuo com baixo 

peso.  Além disso, observamos que os indivíduos portadores do HCV independente de serem 

ou não cirróticos apresentavam frequentemente CA elevada e RCQ elevada. 

A CA e a RCQ representam métodos de avaliação da gordura corporal que se associam 

com a presença de obesidade e refletem o conteúdo da gordura visceral. Inúmeras evidências 

sugerem que a gordura visceral (ou central) traz um risco maior para a saúde que a gordura 

periférica, se correlacionando mais fortemente com o aparecimento de distúrbios metabólicos 

e  com um risco cardiovascular aumentado (ARONNE, 2002).  

Neste estudo foi possível observar que DM2 foi mais frequente entre os indivíduos 

cirróticos que os não cirróticos. Foi observado que estes indivíduos com cirrose apresentavam 

uma chance 5,38 vezes maior de ter DM2 em relação aos não cirróticos, o que corrobora com 
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dados existentes na literatura.   

Apesar de a literatura sugerir uma maior prevalência de pré-diabetes entre os 

indivíduos com cirrose, na presente análise não foi possível confirmar tal achado. Este dado 

pode ser justificado pela prevalência muito elevada de DM2 no grupo com cirrose.  

Os pacientes com cirrose também apresentaram uma maior tendência a RI, porém a 

diferença não foi estatisticamente significante em comparação com os indivíduos sem cirrose.  

A DM complicando a cirrose hepática é conhecida como diabetes hepatogênica e 

resulta de uma redução acentuada na ação da insulina no fígado, musculo e tecido adiposo. 

Em consequência, observa-se um desgaste na função secretora das células β pancreáticas, que 

não são capazes de compensar a gravidade da RI (GARCIA-COMPEAN;JAQUEZ-

QUINTANA e MALDONADO-GARZA, 2009). 

No presente estudo, encontramos uma prevalência acima do esperado de DM2 para os 

indivíduos com cirrose (61,1%), de acordo com a literatura.  Em relação ao pré-diabetes 

encontramos uma prevalência abaixo do esperado (5,6%).  Os estudos sugerem que o 

individuo cirrótico pode apresentar uma prevalência em torno de 60 a 80% de TDG e que 10 a 

30% desenvolvem DM (GARCIA-COMPEAN;JAQUEZ-QUINTANA e MALDONADO-

GARZA, 2009).    

O desenvolvimento do DM que se segue à cirrose hepática parece também ser 

relativamente rápido. No período de cinco anos, aproximadamente 15% a 20% dos pacientes 

cirróticos, desenvolveram franca hiperglicemia(GENTILE et al., 1993). 

Os indivíduos com cirrose apresentaram uma média de HOMA IR mais elevada em 

comparação com os indivíduos não cirróticos representando uma maior tendência a RI, porém 

esta diferença também não foi estatisticamente significante entre os subgrupos.  

Os indivíduos com cirrose apresentaram médias de colesterol total, LDL, HDL e 

triglicerídeos mais baixos em comparação com o grupo sem cirrose.  Apesar desta diferença 

não ter sido estatisticamente significante, não podemos ignorar este dado.  

De acordo com as informações que já foram expostas, é notório que o fígado é um 

órgão fundamental no metabolismo lipídico.  Embora a alteração no metabolismo lipídico 

possa ser encontrada em hepatopatias crônicas de diferentes etiologias, a relação entre HCV e 

o metabolismo lipídico parece ser mais específica. A associação entre HCV, lipoproteínas e 

esteatose tem sido descrita por alguns autores (MONAZAHIAN et al., 2000; SERFATY et al., 

2001).  

Acredita-se que o HCV possa influenciar a composição bioquímica das lipoproteínas 

e, em alguns casos, até mesmo modificar o metabolismo lipídico (PERLEMUTER et al., 
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2002; NAPOLITANO et al., 2007). Pacientes com infecção crônica por HCV apresentam 

redução dos níveis de Colesterol Total, LDL e HDL quando comparados com controles não 

infectados. Sendo que os pacientes com genótipo 3 apresentam maior incidência de esteatose 

e redução mais pronunciada dos lipídios (SIAGRIS et al., 2006) 

Autores sugerem que tais modificações no perfil evoluem com a progressão da fibrose 

hepática e podem ser utilizadas como um fator de prognóstico da descompensação da doença 

(PETIT et al., 2003; JIANG et al., 2010).  D'ARIENZO et al. (1998) avaliaram o papel 

prognóstico da hipocolesterolemia em 34 pacientes com cirrose avançada por HCV. Como 

resultado final, observaram que todos os pacientes que apresentavam nível sérico de colesterol 

abaixo de 100 mg/dL morreram dentro de 17 meses, enquanto que 75% daqueles com nível de 

colesterol acima de 100 mg /dL sobreviveram pelo menos 2 anos.  

Em relação à análise de outros parâmetros laboratoriais, foi observado que o subgrupo 

de pacientes cirróticos apresentava uma média de ferritina significativamente mais elevada.  

Estudos evidenciam a ocorrência de DM e HCV está associada à elevação dos níveis de 

ferritina.. No entanto, os estudos evidenciam que aparentemente a presença de DM é o 

principal fator associado ao aumento dos níveis séricos da ferritina nestes pacientes, na 

medida em que estudos em pacientes com sorologia positiva para HCV apresentam níveis 

normais deste marcador inflamatório 

(LECUBE;HERNANDEZ;GENESCA;ESTEBAN;JARDI;GARCIA; et al., 2004). 

A análise da prevalência de doença autoimune tireoidiana (DAT) foi realizada apenas 

para no grupo de pacientes portadores do vírus C visto que não foi possível obter estes dados 

na amostra dos pacientes sem HCV alocados no grupo controle.   Esta análise demonstrou 

uma elevada frequência de DAT, independente do estagio de fibrose hepática. A prevalência 

de DAT encontrada nesta amostra (14%) pode ser considerada acima do esperado, de acordo 

com dados da literatura, tanto para a população geral quanto para pacientes infectados com o 

HCV (ANTONELLI et al., 2009; AKAMIZU;AMINO e DE GROOT, 2012).   

Nesta amostra todos os pacientes foram diagnosticados com hipotireoidismo clinico ou 

subclinico. Não foram detectados casos de hipertireoidismo. É interessante ressaltar que a 

maioria dos pacientes desenvolveu hipotireoidismo durante ou após a terapia com INF. 

Alguns pacientes que apresentaram DAT durante o tratamento com INF foram diagnosticados 

pela pesquisadora principal durante o curso deste estudo. 

A tireoidite autoimune crônica ou de Hashimoto (TH) representa a apresentação mais 

comum de DAT e a principal causa hipotireoidismo primário adquirido. Sua incidência varia 

de 0,3 a 5 casos por 1000 indivíduos por ano e ocorre 15 a 20 vezes mais frequentemente em 
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mulheres que em homens (AKAMIZU;AMINO e DE GROOT, 2012). 

Vários estudos já determinaram a associação entre pacientes com HCV em tratamento 

ou não com INF e DAT, porém a prevalência foi bastante variável, dependendo das 

características genéticas e de fatores comportamentais, como o consumo de iodo da população 

estudada (CARELLA, C et al., 2004).   Estudos evidenciam que o hipotireoidismo primário 

pode estar presente em cerca de 3,1 a 5,5% dos pacientes cronicamente infectados pelo HCV. 

Os anticorpos anti-tireoide podem ser detectados em 5,2 a 12,6% dos pacientes com HCV, 

principalmente em mulheres idosas (ANTONELLI et al., 2005) 

Em relação ao diagnóstico da DAT, todos os pacientes foram diagnosticados durante o 

acompanhamento clínico da infecção crônica pelo HCV.  A maioria dos pacientes foi 

diagnosticada com DAT após o uso do INF, apresentava idade acima de 60 anos e era do sexo 

masculino.   

A DAT clínica durante o uso do INF pode se apresentar de diversas formas e 

intensidade.  CHEN et al. (1996) conduziram um estudo com portadores de HCV em 

tratamento com INF, sendo evidenciado uma prevalência de hipotireoidismo de 62%, 

tireoidite destrutiva de 21% e doença de Graves de 17%. 

O tratamento com INF pode aumentar os títulos de anticorpos anti-tireoidianos em 

várias vezes, com e sem disfunção tireoidiana clínica.  A presença de auto-anticorpos durante 

o tratamento não necessariamente se traduz em disfunção tireoidiana clínica ou laboratorial. 

Pacientes do sexo feminino, portadores de desordem autoimune preexistente ou anticorpos 

anti-tireoidianos, especialmente o anti-tireoperoxidase (anti-TPO), estão predispostos a 

desenvolver disfunção clínica da tireoide e/ou elevação dos títulos de auto anticorpos durante 

o tratamento com INF ((MORISCO et al., 2001; PAVAN et al., 2011)       

Estudos prévios evidenciam que títulos positivos de anticorpos antitireoidianos 

ocorrem em 20% a 80% dos pacientes tratados com INF (PREZIATI et al., 1995).  No 

presente estudo encontramos uma positividade 12,5% de anti-TPO, que em todos dos casos se 

traduziu em disfunção clinica.  

O genótipo também parece influenciar na ocorrência de hipotireoidismo nos pacientes 

portadores de hepatite C em tratamento com INF e esta enfermidade parece ser duas vezes 

mais prevalente em pacientes com genótipo 1 (PREZIATI et al., 1995; PAVAN et al., 2011). O 

genótipo 1 foi o mais encontrado entre os indivíduos diagnosticados com DAT neste estudo, 

corroborando com os dados da literatura.   

Quando analisamos todas as outras variáveis tais como HAS, dislipidemia, pré-

diabetes, RI, SM e acantose nigricante não observamos diferença significativa entre os 
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pacientes com e sem cirrose. 

 

7.3 Limitações do estudo 

 

O presente estudo representa a análise de uma amostra selecionada do Ambulatório de 

gastroenterologia/hepatologia do hospital Universitário Walter Cantidio (HUWC), que 

apresenta características próprias e inerentes à realidade local, limitando assim, a validade 

externa absoluta dos seus achados.  

O estudo transversal impõe algumas limitações que às vezes podem comprometer a 

qualidade da pesquisa, como o erro de recordação em relação às questões retrospectivas.  

Além disso, este tipo de desenho não nos permite estabelecer relações de causa-efeito, apenas 

análises de possíveis associações. Neste estudo optamos por não realizar análise multivariada 

para avaliação dos fatores de risco associados à ocorrência de distúrbios metabólicos, tendo 

em vista que o tamanho amostral não permitiria o ajuste de bons modelos, devido ao grande 

número de variáveis. 

Neste estudo também não foi possível analisar o impacto da ocorrência dos distúrbios 

metabólicos no tratamento dos pacientes com HCV visto que muitos pacientes ainda se 

encontram em vigência de tratamento.   

Por fim, em face das restrições existentes na instituição onde o estudo foi realizado, 

não foi possível realizar as análises dos exames de sangue em um único laboratório com o 

intuito de minimizar a possibilidade de erros.  
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8 CONCLUSÕES 

 

Os dados deste estudo confirmaram a hipótese de que existe uma elevada prevalência 

de distúrbios metabólicos entre os pacientes com infecção pelo HCV.  Tratou-se de um estudo 

inédito na região nordeste do Brasil que avaliou pacientes com HCV acompanhados em um 

ambulatório de referência terciária para pacientes com doenças hepáticas.  

Na presente amostra, foi possível observar uma elevada prevalência de DM2, RI e 

hipocolesterolemia entre os pacientes com infecção pelo HCV em comparação com um grupo 

sem a infecção. Os indivíduos com cirrose também apresentaram uma frequência mais 

elevada de DM2 em comparação com aqueles sem cirrose.   

Os indivíduos com HCV, independente do estágio de fibrose hepática, apresentaram 

uma elevada prevalência de DAT e a ocorrência deste distúrbio se relacionou com o uso do 

interferon (INF).  

Os pacientes incluídos nesta casuística, independente de terem ou não a infecção, 

apresentaram uma frequência elevada de obesidade e sobrepeso, o que é reflexo da atual 

epidemia de obesidade e pode contribuir para o aumento da frequência de distúrbios 

metabólicos.   

Em conclusão, os dados da presente dissertação indicaram uma elevada prevalência de 

distúrbios metabólicos entre os pacientes com infecção pelo HCV no nosso meio e orientam 

que, no âmbito da saúde pública, é preciso considerar a necessidade de desenvolvimento de 

estratégias que favoreçam a redução das complicações metabólicas neste grupo susceptível. 
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido para participação em 

pesquisa 

 

Projeto: “ Distúrbios metabólicos associados à infecção pelo vírus da hepatite C: 

prevalência em pacientes ambulatoriais seguidos em hospital de referência do Estado do 

Ceará, Brasil 

 

• O objetivo deste estudo é comprovar a associação que existe entre hepatite pelo vírus C e 

doenças metabólicas e endocrinológicas. 

• Você participará deste estudo submetendo-se a uma entrevista médica, exame físico e 

análise de seu prontuário. Os exames laboratoriais que iremos utilizar fazem parte de sua 

rotina clínica para o acompanhamento da hepatite pelo vírus C.  

•  Caso você seja diagnosticado (a) como portador (a) de algum distúrbio endócrino-

metabólico será realizado um encaminhamento para o posto de saúde mais próximo de seu 

domicílio ou para um ambulatório especializado no Hospital Universitário Walter Cantídio 

onde você deverá fazer acompanhamento. 

 

• É necessário esclarecer que: 

1 – A sua participação deverá ser livre e espontânea;  

2 – Ao participar da pesquisa, você não será exposta a nenhum risco; 

3 – A sua identificação será mantida em segredo; 

4 – Você poderá desistir de participar, a qualquer momento, sem qualquer prejuízo de sua 

assistência; 

5 – Será permitido o acesso às informações sobre procedimentos relacionados à pesquisa; 

6 – Somente depois de devidamente esclarecida e ter entendido o que foi explicado deverá 

assinar este documento, caracterizando a sua autorização para participar da pesquisa. 

 

• Em caso de dúvidas, poderá comunicar-se com a pesquisadora: Dra. Ana Paula Pires 

Lázaro de Oliveira - Telefone:(85) 9708-4444 

 

• O Comitê de ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará encontra-se disponível 

para reclamações pertinentes à pesquisa no endereço Rua Coronel Nunes de Melo, n. 

1127,  telefone : (85) 3366-8344. 

 

 

 

                        Fortaleza, ________de _______________________de 2014 

 

 

 

______________________________                         _________________________________ 

Assinatura do sujeito da pesquisa                                           Assinatura do pesquisador 
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APÊNDICE B – INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO METABÓLICA DE PACIENTES 

PORTADORES DE VÍRUS C 
 

DATA DE INCLUSÃO NO PROTOCOLO: _____/_______/________ 

 

 

 

 
PACIENTE:_______________________________________________________PRONTUÁRIO:__________  

DN: _____/_____/_____    (_________)_anos                                                        SEXO:  (    ) M  (    ) F                              

ENDEREÇO: ______________________________________________________________________________  

TEL: (       ) _____________________________ NATURAL: _______________________________________   

PROFISSÃO: ____________________________________    

ESTADO CIVIL:    (     ) CASADO            (    ) SOLTEIRO                  (      )  VIÚVO 

ESCOLARIDADE: (     )  FUNDAMENTAL INCOMPLETO     (     ) FUNDAMENTAL COMPLETO 

                                   (     )  MEDIO INCOMPLETO                       (     )  MEDIO COMPLETO     

                                   (     )  SUPERIOR INCOMPLETO                (     )  SUPERIOR COMPLETO           

RAÇA:  (     ) BRANCO      (     )  PARDO      (     )  NEGRO      (     )  INDIO     (     )  ASIATICO  

 

 

 

 

 

 
TABAGISMO ATUAL / N° MAÇOS/ANO: _____________________________________________________ 

ETILISMO ATUAL:   (     )   NÃO       (    ) SIM => DOSES POR SEMANA(VIDE TABELA 1) _________         

     

 

 

 

 

 

 
FONTE: Behavioral Risk Factor Surveillance System. National Center for Chronic Disease                       

Prevention &    Health Promotion (CDC) 

 

 

TABELA 1 – DOSES DE BEBIDAS 

BEBIDA VOLUME TEOR 

ALCOÓLICO 

DOSE 

1D = 14G 

Vinho Tinto 150ml 12% 1 

1 lata de Cerveja 350ml 5% 1 

Destilado 40ml 40% 1 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ  
 

FACULDADE DE MEDICINA 
 

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO 
 

 

DADOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 

HÁBITOS  
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ATIVIDADE FÍSICA (VIDE TABELA 2):  (    ) NÃO                       (    ) SIM                             

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

                   
FONTE: Behavioral Risk Factor Surveillance System. National Center for Chronic Disease                      

Prevention &    Health Promotion (CDC) 

 

 

 

 

 

IDADE AO DIAGNÓSTICO: ________ANOS  (DATA: _______________) 

 

FATORES DE RISCO:  (      ) Uso de drogas injetáveis               (     ) Transfusão de sangue 

e/ou hemoderivados antes de 1993           (   ) Colocação de piercings e tatuagens                          

(  ) Compartilha equipamentos não esterilizados (frequentar manicures, dentistas, acupuntura)            

(   ) Práticas sexuais desprotegidas          (     ) IRC em hemodiálise atual ou prévia 

 

GENÓTIPO:___________         

HCV-RNA QUANTITATIVO AO DIAGNÓSTICO (CARGA VIRAL): ______________  

               

 BIÓPSIA HEPÁTICA (VIDE TABELA 3) :  A_______ F_______ 

 
 TABELA 3– ESCORE METAVIR 

ATIVIDADE HISTOLÓGICA FIBROSE 

A0 Ausente F0 Ausente 

A1 Leve F1 Fibrose portal sem septos 

A2 Moderada F2 Fibrose portal com raros septos septos 

A3 Intensa F3 Numerosos septos sem cirrose 

  F4 Cirrose 

 

 

MANIFESTAÇÕES EXTRA-HEPÁTICAS:  (   ) Crioglobulinemia   (  ) Porfiria cutânea 

tardia  (    ) Glomerulonefrite membranoproliferativa        (     )  Síndrome de  sjögren             

(     ) Líquen plano        (     )  Tireoidite autoimune       (   ) Linfoma de células b               (    )  

Outras 

 

CO-INFECÇÃO:  (     )  HIV       (     )   HEPATITE B 

 

CIRROSE:  (  ) NÃO   (    ) SIM    

 

TABELA 2 – ATIVIDADE FISICA MINIMA RECOMENDADA 

POR SEMANA 

150 minutos de atividade física aeróbica de intensidade moderada  por 

semana   

75 minutos de atividade física aeróbica de intensidade vigorosa  por 

semana   

Misto equivalente de atividade física aeróbica de intensidade moderada 

e vigorosa  por semana   

HEPATITE C – AVALIAÇÃO INICIAL  
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CLASSIFICAÇÃO CHILD-PUGH PARA CIRROSE: (VIDE TABELA 4) ___________  

 

TABELA 4 - CLASSIFICAÇÃO DE CHILD-PUGH  

 1 PONTO  2 PONTOS  3 PONTOS  

BILIRRUBINA SÉRICA 

(MG/DL )  

<2,0    2,0-3,0  > 3,0  

ALBUMINA SÉRICA 

(G/DL)  

> 35 (> 3,5 )  30-35 (3,0-3,5)  < 30 (< 3,0)  

ASCITE  Ausente Facilmente 

controlável 

Volumosa ou 

refratária 

ENCEFALOPATIA Ausente Leve-Moderada Grave  

TEMPO DE 

PROTROMBINA (INR) 

<1,7  1,7 – 2,3  >2,3  

A: 5-6 PONTOS, B: 7-9 PONTOS E C: ≥ 10  PONTOS 

           

 

ESQUEMA TERAPÊUTICO INICIAL/TEMPO DE TRATAMENTO PARA 

HEPATITE C: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

RESPOSTA VIROLÓGICA PARA AVALIAÇÃO DO TRATAMENTO: 

 

A) Resposta virológica sustentada (RVS): HCV-RNA indetectável na 24ª semana de 

seguimento; após o término do tratamento. 

B) Recidiva virológica (recidivantes): HCV-RNA indetectável  ao final do tratamento e HCV-

RNA detectável 24 semanas após o término  do tratamento. 

C) Não respondedor parcial: RVP  parcial (HCV-RNA detectável, porém com queda > 2 Log 

na semana 12) e  HCV-RNA detectável na 24ª semana de tratamento. 

D) Nulo de resposta: indivíduo que não apresenta pelo  menos RVP parcial (queda de pelo 

menos 2 Log do valor do HCV-RNA prétratamento, na 12ª semana de tratamento). 

 

 

 

 

 

ALTERAÇÕES ENDOCRINO-METABÓLICAS:  

 (       ) DIABETES MELLITUS TIPO 2              

 (       ) TOLERÂNCIA DIMINUÍDA À GLICOSE          

 (       ) GLICOSE DE JEJUM ALTERADA    

 (       ) HIPOTIREOIDISMO (TIREOIDITE DE HASHIMOTO)   

 (       ) HIPOTIREOIDISMO SUBCLINICO                                      

 (       ) HIPERTIREOIDISMO (DOENÇA DE GRAVES)                                        

 (       ) HIPERTIREOIDISMO SUBCLINICO                                      

 

 

 

DADOS CLÍNICOS ENDOCRINO-METABÓLICOS  
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DIAGNÓSTICO DE DOENÇA AUTO-IMUNE TIREOIDIANA:   

• (      ) PRÉVIO AO DIAGNÓSTICO DE HEPATITE              

(      )  APÓS O DIAGNÓSTICO DE HEPATITE  

• (      ) PREVIO O TRATAMENTO DA HEPATITE  COM INTERFERON            

(      )  APÓS O TRATAMENTO DA HEPATITE  COM INTERFERON 

 

 

DIAGNÓSTICO DE DIABETES MELLITUS TIPO 2 OU PRÉ-DIABETES:   

• DATA DO DIAGNÓSTICO ______/_____/_______                  

• IDADE AO DIAGNÓSTICO: __________ANOS 

• (      ) PRÉVIO AO DIAGNÓSTICO DE HEPATITE               

(      )  APÓS O DIAGNÓSTICO DE HEPATITE    

• COMPLICAÇÕES MICROVASCULARES: (       ) RETINOPATIA     (        )  

NEFROPATIA    (       )  NEUROPATIA 

 

 

DOENÇA CARDIOVASCULAR:    

(   ) DOENÇA ARTERIAL CORONARIANA       (   ) DOENÇA ARTERIAL 

CEREBROVASCULAR           (    )  DOENÇA ARTERIAL OCLUSIVA PERIFÉRICA               

(    ) DOENÇA OBSTRUTIVA DAS CARÓTIDAS (ESTENOSE ACIMA DE 50%)                

(     ) DOENÇA ANEURISMÁTICA OU ESTENÓTICA DE AORTA ABDOMINAL OU 

SEUS RAMOS 

 

COMORBIDADES:  (    ) HAS  (      ) DISLIPIDEMIA                                      

 

OUTRAS:___________________________________________________________________  

 

HISTÓRIA FAMILIAR (PARENTES DE PRIMEIRO GRAU):      (     ) DIABETES                  

(     ) DISLIPIDEMIA             (       ) OBESIDADE             (    ) DOENÇA CORONARIANA  

(     ) DOENÇA AUTOIMUNE TIREOIDIANA 

 

 

MEDICAMENTOS EM USO: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  ACANTOSE NIGRICANS:   (     ) SIM               (     ) NÃO              

  PRESSÃO ARTERIAL(mm Hg): _______________ 

  PESO (kg): ______________          ALTURA (cm): __________________________     

   IMC (kg/m2):___________(CLASSIFICAÇÃO): ___________________________   

  CIRCUFERENCIA ABDOMINAL (cm): _________________  

  CIRCUFERENCIA CERVICAL(cm): ___________________  

  CIRCUFERENCIA QUADRIL (cm):  ____________________  

EXAME FÍSICO 
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AVALIAÇÃO ENDOCRINO-METABÓLICA 

DATA EXAME VALOR REFERENCIA OBSERVAÇÕES 

 

GLICEMIA DE JEJUM 

 

  

 

HEMOGLOBINA 

GLICADA    

  

GLICEMIA PÓS 

PRANDIAL (2HORAS)        

 HOMA IR    

 INSULINA    

 PEPTÍDIO C    

 COLESTEROL TOTAL    

 HDL    

 LDL    

 TRIGLICERIDEOS    

 ÀCIDO ÚRICO    

 FERRITINA    

 

INDICE SATURAÇÃO 

DA TRANSFERRINA    

 CALCIO TOTAL    

 CÁLCIO IONICO    

 

PARATORMONIO 

(PTH)    

 

25-HIDROXI-

VITAMINA D3    

 TSH    

 T4 LIVRE    

 

ANTICORPO ANTI-

TPO     

 FSH    

 LH    

 

TESTOSTERONA 

TOTAL    

 SHBG    

 PROLACTINA    

EXAMES LABORATORIAIS 
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EXAMES GERAIS 

DATA EXAME VALOR REFERENCIA OBSERVAÇÕES 

 

HEMOGLOBINA 

 

  

 HEMATOCRITO    

 

LEUCÓCITOS 

TOTAIS    

  PLAQUETAS       

 URÉIA    

 CREATININA    

 SÓDIO    

 POTÁSSIO    

 FOSFATO    

 

TGP 

(TRANSAMINASE 

GLUTÂMICA 

PIRÚVICA)    

 

TGO 

(TRANSAMINASE 

GLUTÂMICA 

OXALACÉTICA)    

 

CPK 

(CREATINOFOSFOQ

UINASE)    

 

FOSFATASE 

ALCALINA    

 GAMA GT    

 

BILIRRUTINAS 

(TOTAL/DIRETA)    

 

ALFA 

FETOPROTEINA    

 TAP (INR)    

 ALBUMINA    

 FAN    

 

ANTICORPO ANTI-

MUSCULO LISO    

 

ANTICORPO ANTI-

LKM1    

 CERULOPLASMINA    

 COBRE SERICO     
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ANEXO  A  – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

 

 


