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RESUMO 

     

Introdução: A doença hepática causada pelo vírus da hepatite C (VHC) é a principal causa de 

transplante hepático nos Estados Unidos e na Europa. Infelizmente, a recidiva do VHC é 

universal e tem importante impacto na evolução desses pacientes. O tratamento da hepatite C 

no período pós-trasnplante é um desafio, tendo em vista a pouca tolerância e as baixas taxas 

de sucesso. Objetivos: Avaliar a resposta ao tratamento da hepatite C em pacientes 

submetidos a transplante hepático no HUWC/UFC. Métodos: Durante o período de 18 de 

maio de 2002 a 18 de dezembro de 2011, 601 pacientes foram submetidos a transplante 

hepático no Hospital Universitário Walter Cantídio/Universidade Federal de Ceará 

(HUWC/UFC), sendo 176(29,2%) portadores de hepatite C. Destes, quarenta pacientes 

realizaram tratamento contra o VHC após o transplante e foram incluídos no presente estudo. 

Foram determinadas a RVS, assim como fatores associados com a RVS e a sobrevida dos 

pacientes. Resultados: A média de idade dos pacientes foi de 53,33 anos, sendo 32 (80%) do 

gênero masculino. A média de idade dos doadores foi de 42,88 anos. Vinte e seis pacientes 

(65%) eram infectados pelo genótipo 1. Oito pacientes (20%) haviam sido expostos, no 

período pré-transplante, a tratamento antiviral para o VHC. Vinte e oito (70%) pacientes 

concluíram o protocolo de tratamento proposto, composto de interferon-peguilado e ribavirina 

por 48 semanas. Apenas 1 paciente desenvolveu rejeição celular durante o tratamento. A taxa 

de RVS foi de 55%, por intenção de tratar. A idade do receptor e a exposição a tratamento 

antiviral no período pré-transplante foram fatores associados com a RVS na análise 

multivariada. Os pacientes foram acompanhados por 57 meses em média. Onze pacientes 

foram a óbito durante o estudo. A sobrevida em 1, 3 e 5 anos dos pacientes que obtiveram 

RVS foi de 100%, enquanto que nos que não obtiveram RVS foi de 100%, 90% e 78% 

respectivamente. Conclusões: A taxa de RVS foide 55%. A taxa de RVS decresceu com o 

aumento da idade do receptor. A exposição a tratamento antiviral no período pré-transplante 

teve impacto negativo na taxa de RVS. A sobrevida global dos pacientes com e sem RVS foi 

semelhante. 

Palavras-chave: Hepatite C.Recidiva. Terapêutica.Transplante de Fígado. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Introduction: Liver disease caused by hepatitis C virus is the leading cause of liver 

transplantation in the United States and Europe. Unfortunately, recurrence of hepatitis C virus 

is universal, causing major impact in these patients. Treatment of hepatitis C virus in the post-

transplant is a challenge due to poor tolerance and low success rate. Objective: To evaluate 

the response to hepatitisC virustreatment in patients undergoing liver transplantation at the 

HUWC / UFC. Methods:From May 18th 2002 to December 18th 2011, 601 patients 

underwent liver transplantation at the HUWC / UFC from which 176 (29,2%) with hepatitis C 

virus. Forty patients underwent therapy for hepatitis C after liver transplantation and included 

in the current study. The sustained virologic response (SVR) was determined, as well as 

factors associated with SVR and patient survival. Results:The mean age of patients was 53,33 

years and 32 (80%) were male. The mean donor age was 42,88 years. Twenty-six patients 

(65%) were infected with genotype 1. Eight patients (20%) were exposed to hepatitis C virus 

treatment in the pre-transplant period. Twenty-eight (70%)patients completed the treatment 

protocol, composed of PEG-INF and RBV for 48 weeks. Only 1patient developed cellular 

rejection during treatment. The SVR rate was 55%, by intention to treat analysis. The 

recipient age and the exposure to antiviral treatment in the pre-transplant period were 

associated with SVR factors in multivariate analysis. Patients were followed up for 57 months 

on average. Eleven patients died during the study. Survival of patients who achieved RVS at 

1, 3 and 5 years was 100%, while in those who did not achieved SVR was 100%, 90% and 

78% respectively. Conclusion: The SVR rate was 55%.The SVR rate decreased with 

increasing age of the receptor. Exposure to antiviral treatment in the pre-transplant period had 

a negative impact on SVR rate. The overall survival of patients who achieved an SVR was 

similar to patients who have not achieved an SVR. 

Keywords: Hepatitis C. Recurrence. Therapeutics. Liver Transplantation. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é um importante problema de saúde 

pública. Estima-se que 160 milhões de indivíduos estejam infectados pelo vírus, o que 

corresponde a cerca de 2,35% da população mundial (LAVANCHY, 2011). 

  No Brasil, segundo dados do último Estudo de Prevalência de Base Populacional das 

infecções pelos vírus das hepatites A, B e C, realizado entre 2005 e 2009, a prevalência de 

hepatite C, na faixa etária de 10 a 69 anos, foi de 1,38%. Segundo esse mesmo estudo, a 

prevalência na região nordeste foi de 0,7% (BRASIL, 2012). 

 Trata-se de um vírus RNA, pertencente à família flaviviredae. Estudos de virologia 

identificaram sete genótipos, numerados de 1 a 7, sendo descrito um grande número de 

subtipos (SMITH et al., 2014). O genótipo 1 é de longe o mais prevalente mundialmente, 

seguido pelos genótipos 2 e 3.  

 A hepatite aguda pelo vírus da hepatite C tipicamente se desenvolve de 2 a 26 semanas 

após a exposição ao vírus, com uma média de início entre 6 a 8 semanas 

(MARCELLIN,1999). Nos pacientes que apresentam sintomas, a doença aguda em geral dura 

2 a 12 semanas, com um quadro clínico que inclui fadiga, icterícia, dor em hipocôndrio 

direito, colúria e náuseas. No entanto, a maioria dos pacientes agudamente infectados é 

assintomática (SEEF, 1997), tornando o seu diagnóstico improvável nessa fase da doença.  

 Insuficiência hepática fulminante causada por infecção aguda do VHC éextremamente 

rara, podendo ser mais comum em pacientes coinfectados com o vírus da hepatite B 

(HOOFNAGLE  et al., 1995;CHU; YEH; LIAW, 1999). 

Uma vez infectado pelo vírus da hepatite C, uma minoria dos pacientes conseguirá 

obter cura espontânea, de modo que 60 a 80% dos pacientes passarão a ser cronicamente 

infectados. A infecção crônica costuma seguir um curso lento e progressivo e pode não 

resultar em doença hepática aparente em vários pacientes. Em geral, também assintomática, 

pode em alguns pacientes manifestar-se com sintomas leves e inespecíficos, sendo a fadiga o 

mais comum deles(MERICAN et al., 1993). 

No entanto, 20 a 30% dos pacientes cronicamente infectados, desenvolverão cirrose ao 

longo de 20 a 30 anos de infecção (ZARSIK et al., 2003; LIANG et al., 2000; 

SANGIOVANNI et al., 2006). Thein et al. (2008), em grande revisão sistemática envolvendo 

111 estudos, analisando a história natural da hepatite C, estimou em 16% a porcentagem de 
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cirrose após 20 anos de infecção, estando vários fatores relacionados tanto ao vírus quanto ao 

hospedeiro implicados nesse desfecho. 

Depois de estabelecida a cirrose, a doença em geral segue um curso progressivo. Em 

estudo com 384 pacientes cirróticos por hepatite C, compensados, a taxa de descompensação 

foi de 3,9% ao ano, sendo a ascite, a hemorragia digestiva e a encefalopatia as formas mais 

comuns de descompensação hepática (YANO et al., 1996). 

Além das complicações descritas acima, os pacientes cirróticos infectados pelo VHC 

apresentam considerável predisposição ao surgimento de carcinoma hepatocelular (CHC). A 

incidência de CHC nessa população chega de 1 a 5% ao ano (TOMPSON  et al., 2007), e 

acarreta em uma probabilidade de morte de 33% no primeiro ano do diagnóstico (JOHN-

BAPTISTE et al., 2010). 

No intuito de evitar esse desfecho desfavorável, uma das medidas utilizadas é o 

tratamento da infecção. A erradicação do VHC é o objetivo do tratamento e, uma vez 

atingida, esses pacientes apresentam uma clara diminuição da mortalidade geral, da 

necessidade de transplante hepático e da taxa de surgimento de carcinoma hepatocelular (NG; 

SAAB, 2011). 

De acordo com as recomendações atuais, o tratamento da hepatite C crônica deverá ser 

realizado com a combinação de Interferon Peguilado (INF-PEG) e Ribavirina (RBV) por um 

período de 24 a 72 semanas, a depender de fatores como genótipo, grau de fibrose, carga viral 

entre outros(BRASIL, 2011). Recentemente, duas novas medicações (Telaprevir e 

Boceprevir) foram aprovadas para o uso em pacientes portadores de hepatite C, genótipo 1 e 

doença avançada, aumentando a taxa de sucesso terapêutico (BRASIL, 2013). 

Os resultados obtidos com as drogas disponíveis na atualidade lamentavelmente não 

são ideais. Além das taxas de Respostas Virológicas Sustentadas, que são definidas com a 

negativação do RNA VHC sérico seis meses após o fim do tratamento, serem inferiores às 

desejáveis, uma variedade de efeitos colaterais tornam esses pacientes difíceis de serem 

conduzidos (EVERSON et al., 2005). 

Uma vez que a infecção pelo vírus da hepatite C pode seguir um curso progressivo, 

vários pacientes evoluirão para doença hepática terminal.Nesse momento do curso da 

infecção, baixas reservas hepáticas, altas proporções de não respondedores a tratamentos 

prévios, grandes citopenias e complicações infecciosas estão entre os fatores que tornam 

apenas uma pequena parcela dos pacientes elegíveis para o tratamento(EASL, 2014; 

EVERSON  et al., 2005; CRIPPIN  et al., 2002). 
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  Nesse contexto, o transplante hepático surge como uma opção terapêutica. A cirrose 

descompensada causada pelo vírus da hepatite C é hoje a principal indicação de transplante 

hepático nos Estados Unidos, como mostra recente revisão realizada na Universidade da 

Califórnia, onde 33% dos transplantes de fígadorealizados nas últimas 3 décadas tiveram a 

doença causada pela infecção crônica do VHC como a indicação para o transplante 

(AGOPIAN et al., 2013). 

No Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Transplantes de 

Órgãos/Registro Brasileiro de Transplantes (ABTO/RBT), em 2012 foram realizados 1595 

transplantes de fígado em todo o país. Desse total, 160 foram realizados no Estado do Ceará, e 

desses, 124 realizados no Serviço de Transplante Hepático do Hospital Universitário Walter 

Cantídio/UFC (ABTO, 2012).  Nesse mesmo Serviço, durante o ano de 2012, cirrose causada 

pela infecção crônica do vírus da hepatite C foi a principal indicação de transplante hepático, 

sendo responsável por 30,6% dos transplantes de fígado efetivados. 

Diferente de outras causas de transplante hepático, como doença hepática alcoólica e 

doença de Wilson, onde a recorrência da doença que levou a insuficiência hepática é pequena 

ou inexistente, a recorrência da infecção pelo vírus da hepatite C definida como RNA VHC 

detectável é praticamente universal (GUERRERO et al., 2000). Estudos de cinética viral no 

pós-transplante apontam que a replicação viral intra-hepática começa poucas horas após o 

transplante (GARCIA-RETORTILLO et al., 2002). 

 Durante o procedimento cirúrgico, a remoção do fígado infectado causa significante 

redução da concentração sanguínea do RNA VHC (RAMIREZ; PÉREZ-DEL-PULGAR; 

FORNS, 2008). Essa diminuição continua no período anepático e logo após a reperfusão, por 

conta da queda na produção viral, das perdas sanguíneas e da captura de vírus pelo sistema 

retículo endotelial do enxerto (GARCIA-RETORTILLO et al., 2002). 

 Apesar da queda na carga viral, vírus circulantes infectam o enxerto imediatamente e a 

replicação do vírus C inicia-se poucas horas após a reperfusão (RAMIREZ; PÉREZ-DEL-

PULGAR; FORNS, 2008). O nível sérico de RNA VHC aumenta rapidamente a partir da 

segunda semana do transplante, atingindo um pico por volta do primeiro ao terceiro mês de 

modo que, em um ano do transplante, os níveis de RNA VHC são, em geral, 10 a 20 vezes 

maiores que os níveis pré-transplante (GANE et al., 1996). 

 O curso clínico típico de um paciente que apresenta recidiva da hepatite C é a 

progressão de uma hepatite viral aguda, que em geral ocorre entre o primeiro e o sexto mês 
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pós-transplante, para uma doença crônica com suas manifestações já conhecidas 

(BERENGUER, 2007). 

 A hepatite aguda é caracterizada por aumento de transaminases, detectada em um 

paciente, em geral, assintomático. Biópsia hepática realizada nesse momento do curso da 

infecção mostra sinais de hepatite aguda semelhantes aos observados em pacientes não 

transplantados, com predomínio de hepatite lobular, necrose focal, corpos acidófilos e 

esteatose macrovesicular (SAMUEL et al., 2006; WIESNER et al., 2003).  Vale salientar a 

importância da biópsia hepática percutânea nessa avaliação, uma vez que outras situações 

também comuns nessa fase pós-transplante, em especial rejeição celular aguda, podem se 

manifestar de forma clínica e laboratorial semelhantes (BERENGUER, 2007). 

 Após a hepatite aguda, o dano hepático evoluirá na grande maioria dos pacientes de 

modo que, após o primeiro ano do transplante, 64% destes pacientes apresentarão sinais de 

hepatite crônica ativa em biópsia hepática, aumentando para 75% em 2 anos (BERENGUER 

et al., 1998). 

 Uma pequena porcentagem de indivíduos (5%) ainda poderá apresentar uma forma de 

recidiva de hepatite mais intensa, chamada de hepatite colestática fibrosante. Nessa situação, 

que em geral inicia-se precocemente por volta do primeiro mês do transplante, a lesão 

hepática progride rapidamente, de maneira que em 3 a 6 meses há falência hepática. Esses 

pacientes costumam apresentar bilirrubina sérica superior a 6mg/dl, fosfatase alcalina e γGT 

maior que 5 vezes o limite superior da normalidade, ausência de sinais de obstrução biliar, 

altos níveis de RNA VHC e achados histopatológicos consistentes com intensa balonização 

hepatocitária, colestase intra-hepática, proliferação ductular, sem inflamação lobular ou 

agregados linfóides significativos (MCCAUGHAN; ZEKRY, 2004). Infelizmente, não 

existem características pré-transplantes que possam predizer essa forma de apresentação de 

recidiva viral (EASL, 1999). Acredita-se que outra via de agressão ao hepatócito esteja 

envolvida nessa condição, uma vez que a presença de RNA VHC no citoplasma da maioria 

dos hepatócitos sugere efeito citopático direto do vírus (LIM et al., 1994). 

 Apesar de um grupo de pacientes (20 a 40%) apresentar um desfecho mais brando da 

hepatite, com sobrevida em 5 anos semelhante a dos pacientes transplantados sem VHC 

(GANE, 2003), em geral a doença provocada pela recidiva do vírus da hepatite C apresenta 

uma evolução mais agressiva. A evolução da fibrose é significativamente mais rápida que a 

descrita em pacientes imunocompetentes (BERENGUER M  et al., 2000a), de modo que o 
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desenvolvimento de fibrose em ponte e cirrose é vista em 20 a 54% dos pacientes em 5 anos 

de transplante e em 32 a 51% em 7 anos (GANE, 2003). 

 Uma vez estabelecida a cirrose, a história natural da doença também segue um curso 

mais acelerado. A taxa de descompensação é maior que 40% em 1 ano em pacientes 

transplantados com cirrose restabelecida (BERENGUER et al., 2000b), enquanto que em 

pacientes imunocompetentes é de apenas 5%(FATTOVICH et al., 1997). O primeiro episódio 

de descompensação, normalmente na forma de ascite, geralmente ocorre após em média 8 

meses do diagnóstico de cirrose(BERENGUER et al., 2000b).  Segundo Firpi et al. (2009), 

um escore Model for end-stageliverdisease (MELD) superior a 16, representa o principal fator 

de risco para descompensação e mortalidade após o desenvolvimento de cirrose pós-

transplante em pacientes com hepatite C. 

 Nesse momento do curso da infecção, o retransplante surge como a única opção 

terapêutica que permite uma maior sobrevida a longo prazo (CARRIÓN; NAVASA; FORNS, 

2010). Entretanto, aspectos acerca da mortalidade, da recorrência da hepatite C após o 

retransplante e da alocação de órgãos devem sempre ser considerados quando da avaliação 

para retransplante por insuficiência hepática pós-transplante pela recidiva da hepatite C. Os 

resultados com o retransplante são, em geral, inferiores aos retransplantes por outras causas 

(CARRIÓN; NAVASA; FORNS, 2010). 

 Embora a reinfecção do fígado transplantado seja quase a regra, a influência da 

infecção na histologia hepática é bastante variável. No entanto, a causa dessa variabilidade 

deformas de evolução da doença hepática pelo VHC, no contexto do pós- transplante é alvo 

de especulações.  

 No âmbito do transplante, muitos fatores contribuem para a progressão da doença 

(ROCHE; SAMUEL, 2007).Entre esses fatores podemos citar aqueles relacionados ao vírus, 

ao doador, ao receptor, ao procedimento cirúrgico e fatores relacionados ao esquema 

imunossupressor utilizado (AKAMATSU; SUGAWARA, 2012). 

 O impacto da idade do doador no transplante hepático tem ganhado grande atenção 

devido ao crescente uso de enxertos de doadores com idade avançada. Numerosos estudos 

têm associado o uso de enxertos de doadores com idade avançada com maior risco de 

progressão rápida da recidiva viral, com prejuízo na sobrevida do enxerto e do receptor, 

quando comparados com enxertos de doadores mais jovens (BERENGUER et al., 2002; 

BELLI et al., 2007; MALUF et al., 2009). Dessa forma, recente revisão da Sociedade 
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Espanhola de Transplante Hepático sugere a não utilização de enxertos de doadores com 

idade superior a 65 anos em receptores portadores de hepatite C (BERENGUER et al., 2012). 

 Fatores relacionados ao vírus como genótipo e carga viral trazem resultados ainda 

conflitantes na literatura. Alguns estudos sugerem que pacientes infectados com o genótipo 1 

apresentam pior prognóstico, quando comparados a infectados com outros genótipos 

(GALLEGOS-OROZCO et al., 2009), do mesmo modo que aqueles transplantados com 

maiores valores de carga viral apresentam também pior prognóstico (MCCAUGHAN; 

ZEKRY, 2004). 

Pacientes infectados pelo citomegalovírus (CMV) também têm sido associados, na 

maioria dos estudos, com uma forma mais agressiva de recidiva da hepatite C, maior 

progressão para cirrose e maior taxa de falência do enxerto quando comparados a pacientes 

sem infecção por CMV(ROSEN et al., 1997). 

A imunossupressão desempenha um relevante papel na história natural da recorrência 

da hepatite C pós-transplante (SAMUEL et al., 2006; WIESNER et al., 2003). O esquema 

imunossupressor ideal pós-transplante para pacientes infectados com hepatite C permanece 

desconhecido. No entanto, o excesso de imunossupressão, o uso de bolus de esteróides para 

terapia de rejeição, e esquemas de imunossupressão triplo ou quádruplo para manutenção, 

consensualmente devem ser evitados na medida em que pioram o prognóstico desses 

pacientes (AKAMATSU; SUGAWARA , 2012;BERENGUER et al., 2012). 

Uma vez que a hepatite C recidiva após o transplante, a sobrevida ao longo do tempo é 

menor nesses pacientes do que em pacientes transplantados sem o vírus VHC (FORMAN et 

al., 2002). Dados do Registro Espanhol de Transplante Hepático, baseados em receptores 

adultos de primeiro enxerto entre 1991 e 2009, mostraram uma diferença de 10% na sobrevida 

dos pacientes e dos enxertos em 3 anos, quando comparadospacientes transplantados por 

cirrose relacionada ao VHC sem carcinoma hepatocelulara pacientes transplantados sem VHC 

(Sociedad Española de Transplante Hepático, 2009). 

 Estratégias propostas para melhorar os resultados do transplante hepático em 

portadores de hepatite C incluem: a erradicação do vírus antes da realização do transplante, a 

erradicação do vírus imediatamente após o transplante para prevenir o dano hepático e a 

erradicação do vírus após documentada a recorrência da infecção, em uma fase aguda ou, 

mais comumente, na fase crônica da reinfecção (BERENGUER, 2008). 

  Duas estratégias são descritas no que diz respeito ao momento de iniciar a terapia no 

período pós-transplante. A primeira seria o tratamento preemptivo, iniciado nas primeiras 2-8 
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semanas pós-transplante, em todos os pacientes com sinais de replicação viral. Teoricamente, 

maiores taxas de Resposta Virológica Sustentada (RVS) seriam atingidas nessa fase, uma vez 

que ainda não há doença hepática estabelecida, o que classicamente pode influenciar 

negativamente no sucesso terapêutico. No entanto, as taxas de RVS atingidas não são 

animadoras, conforme publicado por Shergillet al. ( 2005) que, em estudo randomizado, 

acompanhou 44 pacientes durante tratamento preemptivo, com  esquemas terapêuticos 

variados (monoterapia com INF/INF-PEG ou em associação com RBV) e encontrou taxas de 

RVS entre 5 e 23%. Além disso, condições clínicas ainda insatisfatórias, por se tratar de um 

pós-transplante recente, propiciam grandes taxas de descontinuação do tratamento por efeitos 

colaterais que incluem: infecções, citopenias e rejeição celular aguda, por vezes com graves 

conseqüências (SHEINER et al., 1998). 

 A segunda estratégia, e mais utilizada (BERENGUER, 2008; GUILLOUCHE; 

FÉRAY, 2011), é iniciar o tratamento apenas após documentada a recorrência histológica da 

hepatite C. Com essa estratégia, apenas os pacientes com evidência de doença hepática seriam 

submetidos ao tratamento, poupando assim alguns pacientes, que talvez não viriam a sofrer as 

conseqüência da recidiva viral, de se submeterem a um tratamento com claros e importantes 

efeitos colaterais e de custo elevado. 

 Estudos iniciais utilizando monoterapia com Interferon convencional (INF-CON) 

trouxeram resultados insatisfatórios, com taxas de RVS menores que 5% (BERENGUER, 

2005). Com a adição da RBV ao INF-CON houve uma melhora dos resultados, agora 

atingindo níveis de RVS em torno de 20% (SAMUEL et al., 2003). 

 Mais recentemente, após a substituição do INF-CON por INF-PEG, em associação 

com RBV estabeleceu-se o tratamento padrão atual para recorrência da hepatite C pós 

transplante(BERENGUER, 2008). Os resultados obtidos com essa estratégia infelizmente 

também estão aquém do desejado, uma vez que as taxas de RVS giram em torno de 30%, 

conforme revisão sistemática publicada em 2009 (BERENGUER, 2008). Aliado a isso, os 

efeitos adversos são numerosos e as taxas de descontinuação do tratamento não são 

desprezíveis (GUILLOUCH; FERAY, 2010). 

No Brasil, poucos estudos avaliando a recidiva da hepatite C pós-transplante foram 

publicados (TEIXEIRA et al., 2007; BALBI et al., 2009). Em relação à terapia antiviral para 

a recidiva da hepatite C, um pequeno número de pacientes foi incluído em publicações, de 

modo que não conhecemos ao certo dados relativos às taxas de sucesso terapêutico em nossa 

população (BITTENCOURT et al., 2007). 
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Assim, a recorrência da hepatite C pós-transplante tem importante impacto na 

evolução desses pacientes. A recidiva viral é universal e desencadeiaum espectro de doença, 

que vai desde umahepatite crônica leve, com pouca repercussão funcional, a uma doença com 

rápida progressão de lesão hepática e consequente perda de enxerto. Infelizmente, poucos 

fatores pré-transplante estão, na literatura, claramente associados com essa forma de 

apresentação menos favorável, tornando a evolução desses pacientes muitas vezes 

imprevisível. 

O tratamento e consequente erradicação do VHC poderiam melhorar a evolução pós-

transplante desses pacientes, principalmente naqueles que apresentam uma recidiva de doença 

hepática bem estabelecida, com suas complicações já conhecidas. Infelizmente, o tratamento 

do VHC com as drogas disponíveis na atualidade é um desafio, em especial no contexto do 

paciente transplantado de fígado. Efeitos colaterais importantes e baixas taxas de cura estão 

entre os problemas enfrentados por esses pacientes quandoda necessidade de tratamento. 

Além disso, vários aspectos como o momento ideal de iniciar o tratamento, a duração, o uso 

adequado de fatores de crescimento, dentre outros, ainda não estão claros o suficiente na 

literatura, demandando assim a realização de mais estudos, que incluam um maior número de 

pacientes.    
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

- Avaliar a resposta ao tratamento da hepatite Ccom Interferon Peguilado e Ribavirina em 

pacientes submetidos a transplante hepático no Hospital Universitário Walter Cantídio / 

Universidade Federal do Ceará (HUWC/UFC). 
 

2.2 Específicos 

 

- Identificar fatores associados com a Resposta Virológica Sustentada. 

- Determinar e comparar a sobrevida em 1, 3 e 5 anos dospacientes com e sem Resposta 

Virológica Sustentada. 
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 
 

 

Este estudo foi do tipo coorte observacional, descritivo e analítico.  

 

3.1 População Estudada 

 

Entre 18 de maio de 2002 e 18 de dezembro de 2011, 601 pacientes foram submetidos 

a transplante hepático no HUWC/UFC. Desses pacientes, 176 (29,2%) tinham a infecção 

crônica pelo vírus C como causa de doença hepática terminal, dos quais 40 (22,7%) foram 

submetidos,após o transplante, a tratamento antiviral contra o vírus da hepatite C e incluídos 

no presente estudo. Os demais 136 pacientes não tratados foram assim distribuídos: 69 

tiveram recidiva histológica da hepatite C, porém sem indicação de tratamento antiviral, 37 

foram a óbito antes dos 4 meses, por causas não relacionadas à hepatite C, 11 não foram 

biopsiados no pós-transplante por motivos variados, 07 foram acompanhados em outros 

serviços de transplante hepático, 06 transplantaram com RNA VHC negativo e assim 

permaneceram no pós-transplante  e 06 apresentaram contra-indicação ao tratamento antiviral. 

 

3.2 Aprovação pelo Comitê de Ética 

 

O Protocolo de Pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital 

Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, sob o número 029.04.10, no 

dia 06 de maio de 2010 (Anexo). 

 

3.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

 Utilizou-se questionário padronizado composto de itens sobre os doadores, os 

receptores e dados relativos ao tratamento antiviral com variáveis quantitativas e qualitativas 

de interesse neste estudo (Apêndice). 

 Os dados foram coletados da “pasta-arquivo” do doador e do receptor, que possui 

indicativos do pré-transplante e pós-transplante. Esses dados foram coletados e catalogados 

em forma de banco de dados no Office Excel 2007 da Microsoft®. 
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3.4 Critérios de Inclusão 

 

a) Ter sido transplantado de fígado no HUWC/UFC por complicações de cirrose causada pela 

hepatite C, independente da associação com carcinoma hepatocelular ou álcool. 

b) Ter tido evidência histológica de recidiva do VHC em biópsia hepática pós-transplante. 

c) Ter realizado tratamento antiviral para a recidiva da hepatite C.           

 

3.5 Critérios de Exclusão 

 

a) Presença de coinfecção com o Vírus da Hepatite B ou com Vírus da Imunodeficiência 

Humana. 

b) Não ter realizado acompanhamento no Serviço de Transplante Hepático do HUWC/UFC 

durante o tratamento antiviral pós-transplante. 

 

3.6 Dados coletados 

 

3.6.1 Relacionado ao doador 

 

a) Idade 

 

3.6.2 Relacionados ao receptor 

 

a) Idade,b) gênero, c) tempo decorrido entre o transplante e o início do tratamento antiviral 

para hepatite C, d) exposição a tratamento antiviral para hepatite C pré-transplante, com 

Interferon/ribavirina,e) exames laboratoriais pré e pós-tratamento antiviral para hepatite C 

[Hemograma, alanina aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST)], f) 

esquema de imunossupressão e g) sobrevida. 

Valores de referência: ALT: até 41UI/ml, AST: até 38UI/ml, Hemoglobina: 11,5 a 15,5 g/dl, 

Leucócitos:4.000 a 10.000/mm3, Plaquetas: 150.000 a 500.000/mm.3  

 

3.6.3 Relacionados ao vírus da hepatite C:  

 

a) Genótipo e b) carga viral. 
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3.6.4 Relacionados à recidiva histológica da hepatite C 

 

a) Atividade e b) fibrose (Classificação de METAVIR). 

 

3.6.5 Relacionados ao tratamento antirival para a hepatite C 

 

a) Redução de dose ou suspensão de Interferon Peguilado, b) redução de dose ou suspensão 

de Ribavirina, c) uso de hemotransfusão, d) uso de eritropoetina, e) uso de fator estimulante 

de crescimento de granulócitos (filgrastim), f) Resposta Virológica Precoce (RVP), definida 

como a negativação ou a queda superior a 2 logs na carga viral colhida na décima segunda 

semana de tratamento antiviral, g) Resposta Virológica Final (RVF), definida como a 

negativação da carga viral no fim do tratamento, h) Resposta Virológica Sustentada (RVS), 

definida como a negativação da carga viral 6 meses após o término do tratamento,  i) Resposta 

Bioquímica (RB), definida como a normalização da ALT ao término do tratamento, j) 

complicações infecciosas e k) rejeição celular. 

 

3.7 Biópsia Hepática / Recidiva Histológica 

 

De acordo com o protocolo do Serviço de Transplante Hepático do HUWC, os 

pacientes submetidos a transplante hepático por complicações relacionadas à infecção pelo 

vírus da hepatite Ctem, no seu seguimento, a realização de biópsias hepáticas protocolares 

anuais, ou sempre que a equipe médica julgar necessário, baseado em alterações laboratoriais 

não explicadas por outros métodos de imagem. Uma vez evidenciados sinais histológicos de 

recorrência da hepatite C, caracterizados por infiltrado lobular e ou portal em associação com 

necrose hepatocitária, esses pacientes são avaliados quanto à possibilidade de tratamento 

antiviral. 

 As biópsias hepáticas tiveram seus laudos emitidos por um único patologista, sendo 

todas revisadas para esse estudo. Foi utilizada a classificação de METAVIR, que é baseada 

em um consenso internacional de patologistas que definiram critérios objetivos, práticos e de 

fácil reprodução e interpretação.  A tabela 1 mostra a classificação de METAVIR 

 

 

 



27 

 

Tabela 1 –Classificação de METAVIR. 

Infiltrado inflamatório Fibrose 

Atividade portal/septal F0- sem fibrose 

grau 0 a 3 F1- fibrose portal sem septos 

Atividade de interface F2- fibrose portal com raros  

grau 0 a 3 Septos 

Atividade parenquimatosa F3-vários septos sem cirrose 

grau 0 a 2 F 4 - cirrose 
Fonte: adaptado de Bedossa e Poynard,1996. 

 

3.8 Indicação de Tratamento Antiviral para recidiva da hepatite C 

 

Pacientes elegíveis para tratamento apresentavam confirmação histológica de recidiva 

de hepatite crônica em associação com a comprovação sérica da replicação viral, 

independente de aumento de transaminases. Foram encaminhados para tratamento pacientes 

com presença de fibrose (F ≥1 pela classificação de METAVIR)  ou pacientes com sinais 

histológicos de importantes atividade inflamatória (A ≥ 2 na classificação de METAVIR). 

Foram consideradas contraindicações ao tratamento: pacientes com contagem, pré-tratamento, 

de plaquetas inferior a 30.000/mm3 ede neutrófilos inferior a 500/mm3; doença hepática 

descompensada; presença de sinais histológicos de rejeição celular aguda nos últimos 3 meses 

anteriores ao início do tratamento; desordens psiquiátricas graves ou dificuldades sociais que 

comprometessem o correto acompanhamento desses pacientes. 

 

3.9 Tratamento antiviral 

 

O tratamento antiviral realizado foi a associação de alfapeginterferon 2a 

(PEGASYS®, F. Hoffmann-La Roche Ltda)na dose 180mcg/semana e ribavirina (Fundação 

Oswaldo Cruz/ Farmanguinhos- Indústria Brasileira) na dose de 1g/dia por um período de 48 

semanas  independente do genótipo.Reduções das doses iniciais eram aceitáveis se presentes 

condições clínicas e/ou laboratoriais que assim as determinassem. 

Iniciado o tratamento, os pacientes foram acompanhados para avaliação de efeitos 

colaterais e necessidades de ajustes de doses, inicialmente a cada semana e posteriormente a 

intervalos que variavam entre uma e quatro semanas. 
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Eritropoetina (até 40.000UI/semana) foi iniciada sempre que a hemoglobina era menor 

que 10g/dl, ou quando havia uma queda maior que 3g/dl em relação ao nível pré-tratamento. 

Transfusão de concentrado de hemoglobina foi realizada quando os níveis de hemoglobina 

caíam para valores inferiores a 6g/dl, ou quando clinicamente indicado pelo médico 

assistente. Fator estimulador de crescimento de granulócitos (filgrastim 300mcg/semana) foi 

indicado quando a contagem de neutrófilos era inferior a 750/mm3. 

Carga viral (RNA HVC) foi verificada durante o estudo nas semanas 12, 48 e 72, para 

determinação das respectivas RVP, RVF e RVS, sendo esta última o objetivo final do 

tratamento. 

 

3.10 Imunossupressão  

 

  O esquema de imunossupressão foi mantido de acordo com o protocolo do serviço. 

Em linhas gerais, o esquema-padrão de imunossupressão foi duplo e baseado em tacrolimus e 

prednisona nos primeiros 4 meses de transplante. Os níveis desejados do tacrolimus foram 

entre 8 e 12ng/ml no primeiro mês pós-transplante, com gradativas reduções nos meses 

seguintes, de modo que a partir do sexto mês os níveis séricos permaneceram entre 4 e 6 

ng/ml. Quando o paciente apresentava nefrotoxicidade (creatinina > 1,5mg/dl) pelo 

tacrolimus, a dose deste era diminuída em 50%, sendo associado micofenolato mofetil. A 

prednisona foi mantida nos primeiros 4 meses de transplante. Durante todo o tratamento, o 

nível sérico do imunossupressor (tacrolimus) foi monitorado e mantido em valores adequados 

para o tempo de transplante e condições clínicas apresentadas. 

 

3.11 Rejeição Celular Aguda  

 

O diagnóstico e a graduação de rejeição celular aguda (RCA) foram realizados a partir 

de critérios histológicos preconizados pelo consenso de Banff, Canadá, 1995 (DEMETRIS; 

BATTA; DHILLON, 1997). Resumidamente, o diagnóstico de RCA foi feito na presença de 

três critérios histopatológicos: inflamação portal, endotelite e inflamação em ducto biliar. 

Alterações em cada um desses critérios eram escalonadas de 0 a 3, e a soma dos três valores 

conferiram o rejectionactivity índex (RAI), que foi graduado em leve, moderada ou grave. 
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Uma vez detectado rejeição, o tratamento antiviral era suspenso e o tratamento para rejeição 

instituído de acordo com as diretrizes do serviço. 

 

3.12 Sobrevida 

 

Considerou-se sobrevida nesta pesquisa, o tempo de entrada do indivíduo no estudo 

(data do início do tratamento antiviral) até a ocorrência do evento de interesse (óbito) ou até a 

censura (setembro de2013) das observações.  

É fato que as complicações inerentes ao transplante e ao uso crônico de 

imunossupressores predispõem o paciente a maior incidência de infecções, neoplasias e 

aumento das complicações cardiovasculares. Logo, a sobrevida avaliada nesse estudo foi a 

global.  

 

3.13 Análise dos dados 

  

 Para esta pesquisa a análise estatística dos dados foi realizada por meio do aplicativo 

StatisticalPackage for the Social Sciences (SPSS), versão 17.0. Os dados coletados foram 

submetidos a análises estatísticas descritivas e inferenciais. 

No presente estudo realizou-se estatísticas descritivas (cálculo da média, mediana, 

desvio padrão) nas seguintes variáveis: idade dos receptores e doadores, tempo entre o 

transplante e o início da TA e PCR pré TA e análises descritivas básicas de freqüência nas 

seguintes variáveis: gênero, TA pré transplante, genótipo, esquema de imunossupressão 

Utilizou-se teste de t-Student para amostras independentes, considerando o p-valor ≤ 

0,05, nas seguintes análises comparativas entre os grupos: idade do receptor, idade do doador 

e tempo entre o transplante e TA. 

O teste qui-quadrado de independência foi aplicado nas seguintes análises 

comparativas entre os dois grupos: atividade e uso de filgrastim. Considerou-se uma 

probabilidade de erro de tipo I alfa (α) de 0,05 em todas as análises inferenciais. 

O teste de Fisher foi aplicado nas seguintes análises comparativas entre os dois 

grupos: gênero, exposição a TA prévio ao transplante, genótipo, uso de eritropoetina, 

realização de hemotransfusão e fibrose. Considerou-se uma probabilidade de erro de tipo I (α) 

de 0,05 em todas as análises inferenciais. 
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Aplicou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney para avaliar a hipótese de que, 

os grupos do estudo, tivessem diferentes postos de PCR pré TA. A análise estatística foi 

realizada para α = 0,05. 

 Para avaliar a significância daidade do paciente, do use de filgrastim e do tratamento 

pré-transplante sobre a probabilidade de um paciente não apresentar RVS, recorreu-se à 

regressão logística pelo método Forward: LR. Procedeu-se à validação dos pressupostos, 

especialmente a verificação da linearidade da logit, bem como a ausência de situações de 

multicolinearidade. Considerou-se uma probabilidade de erro de tipo I (α) de 0,05 em todas as 

análises inferenciais. 

O teste de logorank para as curvas de sobrevivência de Kaplan-Meyer foi 

realizado para avaliar a diferença de sobrevivência entre os dois grupos (com e sem RVS). 

Considerou-se uma probabilidade de erro tipo I (α) de 0,05. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1 Características gerais 

 

A média de idade dos pacientes no momento da realização do transplante foi de 53,3 

anos (DP±7,73). Quanto à distribuição por gênero, 32 pacientes (80%) eram do sexo 

masculino e 8 (20%) do sexo feminino. 

 Os enxertos utilizados foram de doadores com média de idade de 42,88 anos(DP ± 

14,76). 

 O tempo médio entre a realização do transplante e o início do tratamento antiviral foi 

de 22,58 meses (DP ± 10,56), variando entre 4 e 43 meses. 

Quanto às características relacionadas ao vírus, 26 pacientes (65%) eram infectados 

pelo genótipo 1 e 14 pacientes (35%) pelo genótipo 3. A mediana dacarga viral, antes do 

início de tratamento, foi de 2.299.587 UI/ml, variando entre 733 a 100.000.000UI/ml. 

 Oito pacientes (20%) já haviam sido expostos, no período pré-transplante, a 

tratamento antiviral com Interferon e Ribavirina. Desses, sete haviam feito uso de terapia por 

48 semanas, e uma paciente por apenas 8 semanas. 

 Quanto ao esquema de imunossupressão utilizado, 30 pacientes usavam tacrolimus em 

monoterapia, 09 usavam a associação de tacrolimus e micofenolato mofetil e 01 paciente 

usava a associação de ciclosporina e micofenolato mofetil. O nível sérico mediano de 

tacrolimus foi de 5,0 ng/ml, variando ente 2 e 9 ng/ml. Nenhum paciente estava em uso de 

prednisona durante o tratamento antiviral. 

Dois pacientes haviam feito transplante duplo combinado fígado-rim. 

Apenas 1 paciente não iniciou o tratamento com dose plena de Interferon Peguilado, 

por apresentar plaquetopenia importante quando do início do tratamento. Quanto à dose 

inicial da ribavirina, metade dos pacientes iniciou o tratamento com dose plena, 1000mg/dia, 

e os demais com doses ajustadas à função renal: 11 pacientes com 750mg/dia, 08pacientes 

com 500mg/dia e 01 paciente com 250mg/dia.  Com relação à dose de ribavirina iniciada por 

Kg de peso, a média de dose foi 13,9mg/Kg, variando de3,8 a 20,8 mg/kg. 

A tabela a seguir mostra características gerais dos 40 pacientes submetidos ao 

tratamento antiviral para hepatite C pós-transplante (Tabela 2). 
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Tabela 2 –Características gerais dos 40 pacientes tratados para a recidiva do VHC. 

 

Características gerais  

Media de idade dos receptores ao transplante (anos) 53,33 

Gênero (M/F) 32/8 

Média de idade dos doadores (anos) 42,88 

Genótipo (1/3) 26/14 

Mediana da carga viral (UI/ml) 2.299.587 

Tempo médio entre transplante e TA (meses) 22,58 

Exposição pré-transplante a TA (Sim/Não) 

Imunossupressão 

tacrolimusmonoterapia (N) 

tacrolimus+ micofenolato (N) 

ciclosporina+micofenolato  (N) 

8/32 

 

30 

9 

1 

Obs: TA: Tratamento Antiviral 

 

A recorrência histológica da hepatite C foi avaliada e quantificada conforme a 

classificação de METAVIR e apresentou a seguinte distribuição (Gráficos 1e 2): 
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Gráfico 1 – Distribuição da atividade inflamatória segundo METAVIR. 

 

 

 

 
 

Gráfico 2 – Distribuição do grau de fibrose segundo METAVIR. 
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A tabela abaixo mostra os exames laboratoriais pré-tratamento antiviral dos 40 

pacientes (Tabela 3). 

 

Tabela 3 –Exames pré-tratamento antiviral.  

Exames pré-tratamento antiviral Valores 

ALTa (UI/ML) 161,50 

ASTa  (UI/ML) 135,50 

Hemoglobinab (mg/dl) 13,7 

Leucócitos a (/mm3)  4.935 

Plaquetasa (/mm3)  127.500 

Obs. Os valores estão expressos em amedida e bmédia  

 

4.2 Tolerabilidade 

 

 Vinte e oito pacientes (70%) conseguiram concluir o tratamento proposto que era de 

48 semanas.  As causas de interrupção do tratamento podem ser vistas na tabela abaixo 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4 – Causas de interrupção do TA em 12 pacientes. 

Causas de interrupção  N 

Óbito de causa indeterminada 

Progressão/descompensação da doença 

1 

2 

Reação cutânea alérgica grave 1 
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Tabela 4 – Causas de interrupção do TA em 12 pacientes (continuação).  

Causa de interrupção N 

Depressão 1 

Neurite óptica 1 

Colestase/ trombose de porta 1 

Aumento de aminotransferases 1 

Calazar 1 

Adinamia importante/ paracentese de repetição 1 

Abandono do tratamento 1 

Rejeição celular crônica 1 

 

  

 Durante o tratamento, foi necessária redução das doses administradas de Interferon 

Peguilado em 9pacientes (22,5%) e de Ribavirina em 27(67,5%). Além de reduzidas, alguns 

pacientes tiveram temporariamente as doses suspensas durante o tratamento. Com relação ao 

INF-PEG, 6 (15%) pacientes tiveram suspensão temporária do uso por um período que variou 

de 1 a 4 semanas, enquanto que em relação à RBV, 14 (35%) pacientes tiveram suspensão 

temporária por um período que variou de 1 a 14 semanas. 

 Eritropoetina (40.000UI/semana) foi administrada em 26 pacientes (65%), filgrastim 

(300-600mg/semana) em 19 pacientes (47,5%) e hemotransfusão em 12 pacientes (30%). 

Intercorrências infecciosas foram vistas em 13 pacientes, dos quais 05 foram 

submetidos a internamento hospitalar para tratamento específico, com um paciente evoluindo 

a óbito por Calazar. A tabela abaixo apresenta as intercorrências infecciosas que acometeram 

os pacientes durante o TA (Tabela 5). 
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Tabela 5 –Intercorrências infecciosas durante o Tratamento Antiviral. 

Infecção N  

Gastroenterite 4 

Pneumonia 3 

Celulite 1 

Pielonefrite 1 

Infecção do trato urinário 1 

Quadro viral inespecífico 1 

Herpes zooster 1 

Calazar 1 

 

Como esperado, todos os pacientes apresentaram algum evento adverso típico do uso 

da associação de Interferon Peguilado e Ribavirina, entre eles hiporexia, perda de peso, 

adinamia e quadro febril. Apesar de comprometerem a qualidade de vida dos pacientes 

durante o tratamento, em geral os sintomas não foram intensos, nem comprometeram a 

manutenção do tratamento.  

4.3 Rejeição celular 

 Rejeição celular foi evidenciada apenas em 01 paciente (2,5%) durante o tratamento 

antiviral. Esse paciente havia suspendido, sem orientação médica, o uso dos 

imunossupressores com consequente rejeição celular crônica. O tratamento antiviral foi 
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suspenso, evoluindo com posterior quadro infeccioso e óbito, provavelmente precipitado pelo 

nível de imunossupressão submetido na tentativa de salvar o enxerto. 

 

4.4 Resposta Virológica 

 

As taxas de respostas virológicas foram calculadas por intenção de tratar. 

Resposta Virológica Precoce (RVP) foi avaliada em 38 pacientes, dos quais 30 

pacientes (75%) obtiveram negativação ou queda superior a 2log na carga viral colhida na 

semana 12 de tratamento. 

Ao final do tratamento (48 semanas), a Resposta Virológica Final (RVF) foi avaliada 

em 33 pacientes, com negativação da carga viral em 23 pacientes (57,5%). 

Resposta Virológica Sustentada (RVS) foi avaliada em 32 pacientes, dos quais 22 

(55%) permaneceram com carga viral indetectada 6 meses após terminado o tratamento. 

Dos dez pacientes que não responderam ao tratamento (sem RVS), 04 foram 

considerados nulos de resposta, ou seja não evidenciaram queda igual ou superior a 2log na 

carga viral ao longo do tratamento. Nenhum paciente negativou a carga viral ao final das 48 

semanas de tratamento e positivou após 6 meses, ou seja foi classificado como recidivante.  

 

4.5 Resposta Bioquímica 

 

 A resposta bioquímica foi avaliada em 32 pacientes, dos quais 25 (78,12%) atingiram 

resposta bioquímica, o que significa normalização de ALT ao final do tratamentoantiviral. 

 

4.6 Fatores associados com a Resposta Virológica Sustentada 

 

 As análises dos fatores associados à RVS, bem como a sobrevida foram realizadas 

com os 32 pacientes em que foi possível avaliar a RVS. Se usássemos todos os 40 pacientes 

que iniciaram o tratamento estaríamos descumprindo as recomendações de não exceder em 

5% os dados omissos (PASQUALI, 2005). 

 

4.6.1 Gênero 
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Observou-se um maior número de casos de RVS entre os homens (n = 19; ≈ 59,4%), 

comparativamente as mulheres (n = 3; ≈ 9,4%). A análise estatística permitiu afirmar 

entretanto, por meio da probabilidade de significância para o teste de Fisher, que a RVS 

independe do gênero (p = 0,637). (Gráfico 3) 

Gráfico3 – Distribuição dos casos de RVS de acordo com o gênero. 

 
 

4.6.2Idade do receptor  

A média de idade dos pacientes com RVS foi de 51,36 anos, enquanto a média de 

idade dos pacientes sem RVS foi de 56,20 anos. De acordo com o teste t-Student, as 

diferenças observadas entre as médias das idades nos dois grupos não foram estatisticamente 

significantes (t = -1,410; gl = 12; e p = 0,183). (Tabela 6) 

 

Tabela 6 –Valores médios e desvios padrões das idades dos receptores em relação à RVS . 

 

 

N Média 

(anos) 

Desvio-

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

P 

Com RVS 22 51,36 6,396 1,364        

     0,183 

Sem RVS 10 56,20 9,953 3,147  
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4.6.3Idade do doador 

 

A média de idade dos doadores dos pacientes com RVS foi de 39,86 anos, enquanto a 

média de idade dos doadores dos pacientes sem RVSfoi de 39,30 anos. De acordo com o teste 

t-Student, as diferenças observadas entre as médias das idades nos dois grupos não foram 

estatisticamente significantes (t = 0,092; gl = 30; e p = 0,928). (Tabela 7) 

 

 

Tabela 7 – Valores médios e desvios padrões das idades dos doadores em relação à RVS. 

 

 N Media 

(meses) 

Desvio-

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

P 

Com RVS 22 39,86 15,803 3,369  

     0,928 

Sem RVS 10 39,30 16,820 5,319  

  

 

 

4.6.4 Tempo entre o transplante e o início do TA. 

 

O tempo médio entre o transplante e o início da TA dos pacientes com RVS foi de 

22,95 meses, enquanto o tempo médio dos pacientessem RVS foi de 20,00 meses. De acordo 

com o teste t-Student, as diferenças observadas entre os tempos médios nos dois grupos não 

foram estatisticamente significantes (t = 0,734; gl = 30; e p = 0,469). (Tabela 8) 
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Tabela 8 –Valores médios e desvios padrões do tempo entre o transplante e o início de TA em 

relação à RVS. 

 N Media 

(meses) 

Desvio-

padrão 

Erro 

padrão da 

média 

P 

Com RVS 22 22,95 11,252 2,399  

     0,469 

Sem RVS 10 20,00 8,731 2,761  

 

 

4.6.5Exposição pré-transplante a TA.  

Observou-se um maior número de casos de RVS entre os pacientes que não realizaram 

tratamento (n = 20; ≈ 62,50%), comparativamente aos pacientes que realizaram tratamento (n 

= 2; ≈ 6,25%). A análise estatística permitiu afirmar, por meio da probabilidade de 

significância para o teste de Fisher, que a RVS depende do tratamento (p = 0,019) (Gráfico 

4). 

Gráfico4 – Distribuição dos casos de RVS de acordo com a exposição pré-transplante a TA. 
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4.6.6 PCR pré-tratamento 

 Os pacientes com RVS apresentaram postos de PCR (15,22) mais elevados do que os 

pacientes sem RVS (11,56), mas as diferenças não foram estatisticamente significantes (U = 

59; e p = 0,274) para qualquer tipo de teste. A tabela abaixo apresenta os valores dos postos 

de PCR em relação à RVS, segundo o teste de Mann-Whitney. (Tabela 9). 

 

Tabela9– Postos (valores ordenados) de PCR em relação à RVS. 

 

 N Média Soma dos postos  p 

Com RVS 18 15,22 274   

     0,274 

Sem RVS 9 11,56 104   

 

4.6.7 Genótipo 

Observou-se um maior número de casos de RVS entre os pacientes com genótipo1 (n 

= 12; 37,5%), comparativamente aos pacientes com genótipo  3 (n = 10; 31,25%). No entanto, 

a análise estatística permitiu afirmar, por meio da probabilidade de significância para o teste 

de Fisher, que a RVS independe do genótipo (p = 0,248)(Gráfico 5). 

Gráfico5 – Distribuição dos casos de RVS de acordo com o genótipo. 
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4.6.8 Uso de Eritropoetina 

 

 Observou-se um maior número de casos de RVS entre os pacientes que fizeram uso de 

eritropoetina (n = 15; ≈ 46,88%), comparativamente aos pacientes que não fizeram uso de 

eritropoetina (n = 7; ≈ 21,88%). A análise estatística inferencial permitiu afirmar, por meio da 

probabilidade de significância para o teste de Fisher, que a RVS independe do uso de 

eritropoetina (p = 0,681) (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6 – Distribuição dos casos de RVS de acordo com o uso de eritropoetina. 

  

 
 

4.6.9 Hemotransfusão 

 

Observou-se um maior número de casos de RVS entre os pacientes que não realizaram 

hemotransfusão (n = 6; 18,75%), comparativamente aos pacientes que realizaram (n = 4; 

12,50%). A análise estatística inferencial permitiu afirmar, por meio da probabilidade de 

significância para o teste de Fisher, que a RVS independe da hemotransfusão (p = 

0,407)(Gráfico 7). 
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Gráfico 7–Distribuição dos casos de RVS de acordo com a realização de hemotransfusão. 

 

 
 

 

4.6.10 Uso de Filgrastim 

 

Observou-se um menor número de casos de RVS entre os pacientes que fizeram uso 

de filgrastim (n = 9; ≈ 28,13%), comparativamente aos pacientes sem uso de filgrastim (n = 

13; ≈ 40,63%). Contudo, a análise estatística inferencial permitiu afirmar pelo teste do Qui-

quadrado que a RVS independe do uso de filgrastim [χ²(1) = 2,327; p = 0,127; n = 32] 

(Gráfico 8). 

 

Gráfico8–Distribuição dos casos de RVS de acordo com o uso de filgrastim.   
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4.6.11 Grau de Atividade 

 

Observou-se um maior número de casos de RVS entre os pacientes METAVIR A3 

(10; 31,25%),  comparativamente aos pacientes com METAVIR A2 (7; 21,88%), seguido dos 

pacientes com METAVIR A1 (5; 15,63%). Contudo, a análise estatística inferencial permitiu 

afirmar pelo teste do Qui-quadrado que a RVS é independente da atividade [χ²(2) = 1,247; p = 

0,688; e N= 32)(Gráfico 09). 

 

Gráfico09 –Distribuição dos casos de RVS de acordo com o grau de Atividade (METAVIR). 

 

 

 
 

 

4.6.12Grau de Fibrose 

 

 Os pacientes com RVS apresentaram escores de fibrose mais elevados do que os 

pacientes sem RVS, mas as diferenças não foram estatisticamente significativas pelo teste de 

Fisher (p = 0,627) (Gráfico10). 
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Gráfico 10 –Distribuição dos casos de RVS de acordo com o grau de Fibrose(METAVIR).(1: 

F0-F1, 2: F2-F4) 

 

 
 

 

 A tabela abaixo resume a análise univariada. 

 

Tabela 10 – Análise univariada dos fatores relacionados com a RVS. 

Variáveis Com RVS Sem RVS p 

Gênero     (M/F) 19/3 8/2 0,637 

Idade do receptor (anos) 51,36 56,20 0,183 

Idade do doador (anos) 39,86 39,30 0,928 

Exposição pré-transplante a TA (S/N) 2/20 5/5 0,0019 

PCR pré-transplante (postos) 15,22 11,56 0,274 

Tempo entre transplante e tratamento 
antiviral (meses) 

22,95 20,00 0,469 

Genótipo (1/3) 12/10 8/2 0,248 
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Tabela 10 – Análise univariada dos fatores relacionados com a RVS(continua). 

   

Variáveis Com RVS Sem RVS p 

Uso de eritropoetina (S/N) 15/7 8/2 0,681 

Uso de filgrastim (S/N) 9/13 7/3 0,127 

Hemotransfusão (S/N) 5/17 4/6 0,407 

Grau de atividade   0,688 

A1 5 1  

A2 7 5  

A3 10 4  

Grau de fibrose   0,627 

F0-1 18 8  

F 2-4 4 2  

 

 

 Além da análise univariada, o presente estudo realizou uma análise multivariada 

envolvendo as principais variáveis relacionadas com o desfecho (RVS). Para tanto, incluímos 

as variáveis: exposição pré-transplante a TA, idade do receptor e uso de filgrastim, que foram 

aquelas que apresentaram significância na análise univariada ou valores de p próximos à 

significância.  

 A regressão logística Forward: LR revelou que o uso de filgrastim [bfilgrastim(1) = 

0,773; χ² Wald (1) = 0,363; p = 0,547] não apresentou um efeito estatisticamente significativo 

sobre o Logit da probabilidade de um paciente não apresentar RVS. Por outro lado, idade do 

receptor [bId= 0,255; χ² Wald (1) = 4,147; p = 0,042; OR = 1,290] e exposição pré-transplante 

a TA [bTAprétx(1) = 3,882; χ² Wald (1) = 5,249; p = 0,022; OR = 48,528] apresentaram um 

efeito estatisticamente significativo sobre a Logit da probabilidade de um paciente não 
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apresentar RVS, de acordo com o modelo Logit ajustado [G² (3) = 17,142; p = 0,001; χ²HL (8) 

= 5,483; p = 0,705; R²CS = 0,435; R²N  = 0,634]. A tabela abaixo resume os coeficientes de 

regressão logística e a sua significância no modelo. 

 

Tabela 11 – Análise multivariada de fatores relacionados com a RVS. 

Variáveis B EP WALD GL p RR IC 95% 

 

Uso de filgrastim 

 

 

0,773 

 

1,284 

 

0,363 

 

1 

 

0,547 

 

2,16 

 

0,17-26,85 

Idade do receptor 

 

0,255 0,125 4,147 1 0,042 1,29 1,01-1,64 

Exposição pré- 

transplante a TA 

 

3,882 1,695 5,249 1 0,022 48,52 1,75-1343,94 

B: valores não estandartizados, EP: erro padrão, Wald: teste de Wald, GL: grau de liberdade, p: significância, 

RR: risco relativo, IC 95%: intervalo de confiança 

  

 Assim, recorrendo ao método Forward:LRajustou-se um novo modelo, 

estatisticamente significativo [G² (2) = 16,774; p< 0,001; χ²HL(8) = 2,759; p = 0,949; R²CS= 

0,428; R²N= 0,624], apenas com as variáveis idade do receptor [bId= 0,271; χ² Wald(1) = 4,398; 

p = 0,036; OR = 1,311] e exposiçãopré-transplante a TA [bTtoprétx(1) = 4,059; χ² Wald (1) = 

5,382; p = 0,020; OR = 49,926]. As funções de probabilidade de um paciente não apresentar 

RVS em função da idade e da exposição pré-transplante a TA são ilustradas no gráfico 

abaixo( Gráfico 11). 

 

 

 

 



48 

 

 

 

Gráfico 11 –Probabilidade de um paciente não apresentar RVS em função da idade do 

receptor e da exposição pré-transplante a TA. 

 
 

  
  

 

 Dessa forma, a probabilidade de um paciente não apresentar RVS (Y = 1) aumenta 

exponencialmente com a idade (a razão das chances de um paciente não apresentar RVS 

relativamente a apresentar RVS aumentam 31% por cada ano de vida). Para a mesma idade, a 

probabilidade de um paciente que foi exposto a TA no pré-transplante não apresentar RVS, é 

sempre maior do que a probabilidade de um paciente que não foi exposto (as chances de um 

paciente que foi expostoa TA no pré-transplante não apresentar RVS, relativamente a um 

paciente que não foi exposto, são cerca de 58:1). A porcentagem de classificações corretas é 

de 83,3%. Este valor é consideravelmente superior à percentagem de classificações por acaso 

(61%), demonstrando a utilidade do modelo para classificar novos casos. O modelo ajustado 

apresenta ainda razoável sensibilidade (75%) e elevada especificidade (86,4%). 

 

4.7 Sobrevida  

  

Idade do receptor 

Exposição pré-transplantea  TA 
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 Durante o período do estudo, 11 pacientes foram a óbito (Tabela12), sendo 08 durante 

o período do tratamento que inclui as primeiras 48 semanas do seguimento e 03 durante o 

período de seguimento após o tratamento. Os pacientes foram seguidos em média por 57 

meses, variando de 18 a 110 meses.   

 

Tabela 12 – Óbitos e causas de óbitos durante o estudo. 

Óbito durante TA Causa 

1 Cirrose hepática 

2 Recorrência de carcinoma hepatocelular 

3 Sepse 

4 Budd Chiari 

5 Cirrose hepática 

6 Calazar 

7 Insuficiência hepática/ trombose de veia porta 

8 Causa indeterminada 

Óbito após TA Causa 

1# Doença linfoprolifertiva 

2§ Doença linfoproliferativa 

3§ Recorrência de carcinoma hepatocelular 

# Paciente com RVS, § Paciente sem RVS 

 

 A sobrevida em 1, 3 e 5 anos dos pacientes que obtiveram RVS foi de100%, enquanto 

que nos pacientes que não obtiveram RVS foi de 100%, 90% e 78% respectivamente. Ao 

observarmos as curvas de Kaplan Meier vemos uma ligeira superioridade da curva de 
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sobrevida dos pacientes com RVS, no entanto essa diferença não foi estatisticamente 

significante, conforme mostra o Gráfico 12. 

Gráfico 12 – Curva de sobrevida deKaplan-Meier comparando pacientes com e sem RVS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p: 0,308 
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5 DISCUSSÃO 

 

Uma das estratégias para reduzir o impacto da recorrência da hepatite C no enxerto e 

na sobrevida dos pacientes é o tratamento do VHC (SAMUEL et al., 2006). O presente estudo 

traz a experiência de um serviço brasileiro de transplante hepático com o tratamento do vírus 

da hepatite C pós-transplante em 40 pacientes, dos quais 22 obtiveram resposta virológica 

sustentada, o que representa uma taxa de sucesso terapêutico de 55%. 

Duas grandes revisões sistemáticas trazem taxas de respostas virológicas sustentadas 

inferiores a 32%, variando entre 8% e 50%. Uma delas, publicada por 

Berenguer(2008),incluiu 19 estudos, totalizando mais de 600 pacientes e apresentou média de 

RVS de 30,2%, variando entre 8-50%. Outra revisão sistemática mais recente encontrou taxa 

de RVS semelhante, de 30% (GLUILLOUCHE; FERAY, 2010). 

No Brasil, Balbi et al. (2009) estudando 25 pacientes que realizaram tratamento 

antiviral para a recorrência da hepatite C encontraram uma taxa de RVS de 28%, usando 

esquemas terapêuticos variados. Nessa casuística, alguns pacientes usaram esquemas com 

monoterapia, o que classicamente diminuiu as chances de RVS. 

O momento ideal para iniciar o tratamento antiviral contra o vírus VHC no período 

pós-transplante permanece em discussão (BERENGUER, 2008;GLUILLOUCHE; FERAY, 

2010; COILLY; ROCHE; SAMUEL, 2013). No presente estudo, nenhum paciente foi 

submetido a tratamento preemptivo, tendo todos os pacientes iniciado o tratamento após 

documentada a recorrência histológica, com uma média de tempo entre o transplante e o 

início do tratamento de 22,58 meses.  Apenas um paciente iniciou o tratamento antes dos seis 

meses de transplante, por apresentar sinais histológicos de recidiva precoce do VHC, não se 

enquadrando assim, na definição de terapia preemptiva. Esse paciente concluiu o tratamento, 

obtendo resposta virológica sustentada, apesar de ter sido necessário redução/suspensão 

temporária de ribavirina por anemia, uso de eritropoetina e ter apresentado uma intercorrência 

infecciosa durante o tratamento sem maiores repercussões. 

Com relação à duração do tratamento, para todos os pacientes do estudo foram 

propostas 48 semanasindependente do genótipo. Essa conduta está de acordo com a maioria 

das publicações, como sugerem as recomendações da Sociedade Espanhola de Transplante 

Hepático (BERENGUER et al., 2012).  

Ainda com relação ao genótipo, assim como ocorre em imunocompetentes, pacientes 

infectados com genótipo não 1 apresentam taxas de RVS, em tratamento pós-transplante, 
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superiores aqueles infectados com genótipo 1(GONZALEZ, 2010). Estudo publicado por 

Cesconet al.(2009), reportando o tratamento do VHC em 112 pacientes pós-transplante, 

encontrou um taxa de RVS de 15% em pacientes infectados com genótipo 1 e uma taxa de 

RVS de 44% em pacientes infectados com genótipo não 1.  Na presente casuística, 46,1% dos 

pacientes infectados com genótipo 1 obtiveram RVS, enquanto 71,6% dos pacientes com 

genótipo 3 obtiveram RVS. Entretanto, essa diferença não se mostrou estatisticamente 

significante, talvez pela pequena quantidade de pacientes infectados com genótipo não 1 nessa 

amostra. 

A dose de RBV utilizada, assim como o esquema de início (dose plena no início ou 

aumento da dose escalonada), também é foco de discussão. Pacientes transplantados são 

particularmente suscetíveis aos efeitos tóxicos da RBV, principalmente em relação à anemia 

hemolítica induzida (GORDON; KWO; VARGAS, 2009). Por outro lado, é bem 

documentada a necessidade da ribavirina no esquema terapêutico atual, em doses adequadas. 

Até o momento, não há estudos controlados comparando diferentes regimes de tratamento, de 

modo que ainda não é possível definir se é preferível iniciar o tratamento com doses plenas ou 

com doses reduzidas e posterior aumento (BERENGUER et al., 2012). No Serviço de 

Transplante Hepático do HUWC, opta-se por iniciar o tratamento com doses plenas, 

acreditando que essa recomendação, já bem estabelecida na população imunocompetente, 

possa ser usada no contexto de pacientes transplantados. No presente estudo, metade dos 

pacientes iniciou o tratamento com 1000mg/dia de RBV e os demais com doses menores por 

ajustes à função renal, o que representa uma média de dose de 13,9 mg/kg de peso, 

considerada adequada. 

Com relação à tolerância ao tratamento, no presente estudo 12 pacientes (30%) não 

conseguiram completar o esquema terapêutico proposto, dado esse compatível com outros 

estudos já publicados (BERENGUER, 2008). 

Entre as causas de interrupção ao tratamento na presente casuística, vale frisar a 

ocorrência de um episódio de Calazar em paciente durante o tratamento antirival. Essa 

paciente estava na vigésima segunda semana de tratamento, com carga viral negativa, quando 

apresentou piora da pancitopenia, até então atribuída ao uso de Interferon e Ribavirina. Após 

a suspensão da medicação e permanência da pancitopenia, foi evidenciado 

Leishimaniadonovani em aspirado medular e instituído tratamento apropriado com 

anfotericina lipossomal.  A paciente posteriormente evoluiu para óbito, ainda durante o 

tratamento. Esse caso demonstra a complexidade no tratamento e acompanhamento desses 
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pacientes. Evidencia a necessidade de investigação apropriada da pancitopenia durante o 

tratamento, principalmente nesse grupo de pacientes já imunossuprimidos, além de 

demonstrar a importância da epidemiologia local, quando da propedêutica médica.  Não 

encontramos na literatura médica pesquisada relatos de casos de Calazar na vigência de 

tratamento para hepatite C pós-transplante hepático. 

 Entre as dificuldades em tratar a recidiva do VHC pós-transplante com as drogas 

disponíveis na atualidade destacam-se as frequentes citopenias induzidas pelas medicações, o 

que pode comprometer as taxas de RVS, uma vez que reduções de doses são comumente 

necessárias (GONZALEZ, 2010). Conforme artigo de revisão publicado por Akamatsu e 

Sugawara (2012), reduções de dose de RBV e ou INF-PEG são necessárias em 

aproximadamente 70% dos pacientes em tratamento. No presente estudo 22,5% dos pacientes 

tiveram as doses de INF-PEG reduzidas, enquanto 67,5% dos pacientes tiveram as doses de 

RBV reduzidas, o que demonstra o grande impacto das citopenias, em especial da anemia no 

manejo desses pacientes. 

 No intuito de permitir que doses mais efetivas sejam aplicadas, o uso de fatores de 

crescimento tem um papel importante no tratamento da recidiva do VHC nessa população 

(GONZALEZ, 2010). Em estudo publicado por Jain et al.(2010), com 60 pacientes em 

tratamento pós-transplante, 50% destes fizeram uso de fator estimulante de granulócitos, 

enquanto 43,3% fizeram uso de eritropoetina. Na presente casuística, o fator estimulante de 

granulócitos foi usado em 47,5% dos pacientes e eritropoetina em 65%.  Hemotransfusão foi 

realizada em 30% dos pacientes. Apesar da análise de fatores associados à RVS no presente 

estudo não ter demonstrado significância entre o uso dos fatores estimulantes de crescimento, 

nem de hemotransfusões e RVS, acreditamos que o uso de tal estratégia para garantir a 

manutenção de doses mais efetivas por mais tempo durante o tratamento tenha ajudado a 

alcançarmos boas taxas de RVS.Uma limitação desse estudo está em não termos calculado a 

dose total de ribavirina usada durante todo o tratamento. Entretanto, o alto índice de uso de 

eritropoetina aliado a grande porcentagem de pacientes transfundidos com concentrados de 

hemácias durante o tratamento,demonstram a tentativa de manter a dose de ribavirina sempre 

em valores próximos aos ideais. 

 Uma possível complicação do uso do INF em pacientes transplantados é a indução de 

complicações imunomediadas como rejeição celular aguda, rejeição celular crônica e hepatite 

autoimune de novo (SELZNER et al., 2011). A incidência de rejeição celular em 

transplantados hepáticos durante tratamento antiviral fica em torno de 6%, dependendo de 
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fatores como intensidade de imunossupressão, tempo de transplante, uso concomitante de 

RBV e o tipo de interferon utilizado (peguilado ou convencional) (BERENGUER et al., 

2012).  No presente estudo, em apenas 01 paciente foi evidenciada rejeição celular crônica.  

Além de estar em uso de INF durante o episódio de rejeição esse paciente havia suspendido, 

sem orientação médica, o uso dos imunossupressores por mais de duas semanas, o que 

certamente favoreceu a ocorrência da rejeição.  

 A exposição, prévia ao transplante, à terapia antiviral tem sido avaliada como fator 

preditor de RVS (BERENGUER et al., 2006; WANG et al., 2006; COILLY; ROCHE; 

SAMUEL, 2013). Em artigo publicado por Wang et al. (2006) a ausência de tratamento 

antiviral prévio ao transplante foi o único fator com significância estatística, tanto na análise 

univariada, quanto  multivariada, associado com RVS. No presente estudo, dos pacientes que 

não haviam sido expostos a tratamento antiviral prévio, 80% atingiram RVS. Entre os que 

haviam sido expostos, apenas 28% atingiram RVS. Desse modo, o fato de não ter sido 

exposto à terapia antiviral previamente ao transplante mostrou associação significativa com a 

chance de RVS. Essa associação manteve-se significativa também quando da análise 

multivariada. Se a exposição prévia ao IFN e RBV de fato reduz as chances de RVS em 

tratamentos pós-transplante, talvez devamos melhor ponderar as indicações de TA em 

pacientes na fila de transplante com doença já avançada, o que classicamente já induz a 

importantes efeitos colaterais e baixas taxas de resposta. Vale frisar que possivelmente esses 

pacientes já experimentados a TA pré-transplante e não respondedores, talvez já sejam 

resistentes ao INF/RBV, com menores chances de RVS, constituindo um viés durante a 

avaliação. 

 Alguns estudos vêm associando menores taxas de RVS entre os pacientes que 

receberam enxertos de doadores com idades mais avançadas (CESCON et al., 2009; 

SCHMIDT et al., 2010).   Na presente casuística, a idade do doador não apresentou impacto 

na taxa de RVS, uma vez que a média de idade entre os pacientes com e sem RVS foi bastante 

semelhante, sendo 39,86 anos e 39,30 anos  respectivamente. 

 Com relação à idade do receptor, poucos estudos têm reportado a importância dessa 

variável na determinação da RVS. Estudo publicado por Schimidt et al em 2010 encontrou a 

idade do receptor como fator associado à RVS. Na presente pesquisa, os pacientes com RVS 

tinham média de idade inferior a média dos pacientes que não obtiveram RVS, sendo 51,36e 

56,20 anos respectivamente. Essa diferença não foi estatisticamente significante na análise 

univariada, no entanto na análise multivariada a idade do receptor mostrou-se claramente 
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associada à chance de obter RVS, tendo os pacientes com idades mais avançadas menores 

chances de RVS. Se considerarmos o modelo matemático proposto no Gráfico 12, pacientes 

com idade acima de 65 anos apresentam uma chance de não atingirem RVS superior a 60%, 

fato esse que pode auxiliar na decisão de submeter ou não um paciente transplantado à terapia 

antiviral, com todas as suas peculiaridades já conhecidas. 

A resposta virológica precoce é importante parâmetro utilizado no acompanhamento 

de pacientes imunocompetentes em tratamento antiviral para hepatite C (EASL, 1999). Em 

pacientes transplantados parece também representar boa ferramenta de acompanhamento, 

principalmente como critério para suspensão de tratamento, na ausência de RVP. Na presente 

casuística, todos os pacientes que não apresentaram RVP, apresentaram falha no tratamento, 

ou seja, não atingiram RVS.Resultado semelhante foi visto em artigo publicado por 

Raziorrouhet al. (2008).  Assim sendo, no contexto do paciente transplantado, no qual muitas 

vezes o tratamento antiviral impõe riscos consideráveis, a ausência de RVP pode permitir a 

suspensão de um tratamento, que se continuado, traria improváveis chances de sucesso. 

No presente estudo, a intensidade da fibrose não mostrou relação com a possibilidade 

de RVS.  Entre os pacientes tratados, um apresentava grau de fibrose avançada (F4 na 

classificação de METAVIR), obtendo RVS, enquanto 4 pacientes não apresentavam fibrose 

(F0 na classificação de METAVIR) e no entanto não obtiveram RVS. Esse dado já foi 

demonstrado por outros autores, conforme relata revisão sistemática publicada por Berenguer 

(2008), no qual a relação entre fibrose e RVS foi avaliada em 10 estudos e em apenas 2 a 

intensidade da fibrose mostrou-se  preditor de não resposta ao tratamento antiviral. 

Qual inibidor de calcineurina o paciente faz uso durante o tratamento antiviral também 

pode, segundo alguns estudos, propiciar maiores taxas de RVS (SELZNER et al., 2009; 

CESCON et al., 2009). A ciclosporina, por apresentar algumas propriedades antivirais in vitro 

(WATASHI et al., 2003),  parece ser preferível ao tacrolimus como imunossupressor no que 

diz respeito a aumentar as chances de erradicação do vírus (FIRPI et al., 2006). No entanto, a 

literatura traz dados ainda conflitantes, de modo que não existe, até o momento, 

recomendação formal ao uso de um ou de outro inibidor de calcineurina em pacientes 

transplantados portadores de VHC. No Serviço de Transplante Hepático do HUWC, a quase 

totalidade dos pacientes faz uso de tacrolimus como droga imunossupressora, de forma que 

nessa amostra apenas 1 paciente estava em uso de ciclosporina, não nos permitindo fazer 

considerações adequadas acerca do assunto. 
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Com relação às novas drogas aprovadas para o tratamento da hepatite C (telaprevir e 

boceprevir), o uso dessas medicações em pacientes transplantados ainda representa um 

desafio. Isso porque essa primeira geração de inibidor de protease traz ainda importantes 

limitações para uso nos pacientes submetidos a transplante de fígado, principalmente no que 

diz respeito à tolerância e segurança (COILLY; ROCHE; SAMUEL, 2013). Entre elas 

destacam-se a anemia e a potencial interação com os inibidores de calcineurina, principal 

classe de imunossupressor utilizado em transplante hepático (KISER et al., 2012). No Serviço 

de Transplante Hepático do HUWC, até o momento, nenhum paciente foi submetido a 

tratamento pós-transplante com essas novas drogas. Analisando o incremento nas taxas de 

RVS e os riscos inerentes ao uso (COILLY et al., 2014),  ao compararmos com os resultados 

obtidos na presente  casuística, utilizando esquema padrão ( INF-PEG e RBV) , ainda não nos 

sentimos motivados para o uso dessas novas drogas em todos os pacientes que serão 

submetidos a tratamento. Talvez novas pesquisas possam melhor determinar em quais 

pacientes a terapia tripla seja a melhor opção, como em alguns pacientes com indicação e 

condição clínicas de retratamento, por exemplo. Se levarmos em consideração os fatores 

associados à RVS expostos no presente estudo, poderíamos ainda propor o uso de terapia 

tripla como primeira opção de tratamento no pós-transplante naqueles pacientes já 

experimentados a TA previamente ao transplante ou ainda em pacientes com idade mais 

avançada (>60 anos?), obviamente sempre ponderando os riscos inerentes a essa associação. 

O real impacto do tratamento da hepatite C pós-transplante na melhora histológica e 

na sobrevida do enxerto e do paciente é ainda tema de discussão (VELDT et al., 2008, 

BERENGUERet al., 2008). Teoricamente, erradicando-se o vírus teríamos uma diminuição 

ou parada da lesão hepática induzida pelo vírus ou até regressão de fibrose, como é vista em 

pacientes não transplantados. Esses benefícios seriam clinicamente traduzidos em redução de 

perda do enxerto e no aumento da sobrevida. No entanto, faltam na literatura dados que 

avaliem com maior clareza os benefícios da terapia antiviral (BERENGUER et al., 2008), 

uma vez que a maioria dos estudos tem como objetivo avaliar a RVS e não os benefícios 

clínicos, como a melhora histológica ou a sobrevida. Recente estudo randomizado, publicado 

por Belliet al.(2012), avaliando os benefícios histológicos com o tratamento da hepatite C 

pós-transplante em recidivas leve a moderada, não encontrou diferença significativa quando 

comparou o grupo de pacientes tratados com o grupo de pacientes não tratados. No entanto, 

quando comparado o grupo que obteve RVS com o grupo não tratado a melhora histológica 

foi estatisticamente significante. Infelizmente, no presente estudo não foi possível a realização 
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de biópsia hepática pós-tratamento, de modo que não podemos fazer considerações quanto à 

melhora histológica nesse estudo. 

Outro aspecto interessante é a relação entre a RVS e a resposta bioquímica ao final do 

tratamento. Conforme o presente estudo, dos 10 pacientes que não obtiveram RVS, 7  

concluíram o tratamento com normalização de ALT, o que pode sugerir um benéfico do 

tratamento antiviral, independente da erradicação do vírus. Achados semelhantes já foram 

reportados por outros autores e permite discutir terapia antiviral de manutenção em grupos 

selecionados de pacientes que apresentem normalização de transaminases, melhora 

histológica e boa tolerância ao tratamento a despeito da não RVS (JAIN et al., 2009; 

BERENGUER, 2008). Outros estudos precisam melhor definir a aplicabilidade dessa 

conduta, uma vez que variáveis como riscos e custos precisam ser melhor analisados. 

Com relação à sobrevida, a presente casuística mostra ligeiro aumento da sobrevida no 

grupo de pacientes que obteve RVS, embora a diferença não seja estatisticamente significante.  

Selzneret al.(2009), acompanhando 172 pacientes submetidos a tratamento de hepatite C pós-

transplante, obtive uma taxa de RVS de 50% e uma sobrevida, em 5 anos, de 96% no grupo 

de pacientes que obteve  RVS e de 69% em não respondedores, diferença essa 

estatisticamente significante. No presente estudo, talvez o pequeno número de pacientestenha 

contribuído para que a diferença encontrada na sobrevida não tenha sido estatisticamente 

significante. 

Analisando as causas de óbitos na presente casuísticas, vemos que progressão de 

doença (cirrose hepática relacionada à hepatite C) foi a causa de óbito em apenas dois 

pacientes. Esses dois pacientes ainda estavam em tratamento antiviral quando evoluíram para 

óbito, o que pode sugerir que, em alguns pacientes com recidiva mais rápida e agressiva, 

talvez a terapia antiviral deva ser iniciada mais precocemente. A grande questão é que faltam 

marcadores precisos, que precocemente apontem quais pacientes poderão evoluir com esse 

desfecho. 

No seguimento dos pacientes que concluíram o tratamento, os três pacientes que foram 

a óbito não tiveram como causa da morte a evolução da doença causada pela recidiva da 

hepatite C. Foram a óbito por recidiva de carcinoma hepatocelular (1 paciente) e doença 

linfoproliferativa (2 pacientes). Dessa forma, no presente estudo, o fato de ter erradicado o 

vírus da hepatite C não foi diretamente responsável pela melhor sobrevida desse grupo de 

pacientes. Diferentemente, na casuística de Selzneret al. (2009), dos 30 pacientes que foram a 

óbito no grupo de não respondedores ao TA, 22 tiveram o óbito relacionado ao VHC, 
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enquanto que no grupo de respondedores ao TA, apenas 1 paciente foi a óbito por doença 

relacionada ao vírus da hepatite C. Talvez o pequeno número de pacientes e o tempo de 

seguimento mais curto na presente casuística, tenham contribuído para não termos 

documentado que a erradicação do VHC tenha impacto na diminuição dos óbitos relacionados 

a doença hepática causada pela recidiva da hepatite C.  

Assim sendo, o presente estudo traz resultados satisfatórios no tratamento para a 

recorrência da hepatite C pós-transplante. No manejo desses pacientes, vários aspectos ainda 

não estão claros na literatura, de modo que mais estudos precisam ser realizados. Entre as 

possíveis novas áreas de pesquisa destaca-se o estudo do impacto da expressão genotípica da 

IL28B no pós-transplante hepático. No contexto de pacientes não transplantados já é bem 

documentado o melhor prognóstico, em termos de RVS, dos pacientes que possuem a 

expessão homozigótica CC (GE et al., 2009; SUPPIAH  et al., 2009; RAUCH et al., 2010). 

Em pacientes transplantados, essa avaliação torna-se mais complexa na medida em que temos 

características genotípicas de dois indivíduos (doador e receptor) (DUARTE-ROJO et al., 

2012). A relação entre esses dois genes está envolvida, possivelmente, não apenas com as 

chances de RVS, mas também com a própria evolução da recidiva de hepatite C pós-

transplante (CISNEROS et al., 2012). Esse grande e novo campo de pesquisas traz uma 

imensidade de possibilidades de novos estudos que podem futuramenteajudar no manejo da 

recidiva da hepatite C pós-transplante, permitindo que pacientes transplantados por doença 

relacionada ao vírus da hepatite C possam apresentar uma evolução mais favorável, 

semelhante àapresentada por pacientes transplantados por outras causas de insuficiência 

hepática. 
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6 CONCLUSÃO 

  

1. A taxa de Resposta Virológica Sustentada encontrada foi satisfatória, de 55%. 

2. A taxa de RVS decresceu com o aumento da idade do receptor. 

3. A exposição a tratamento antiviral pré-transplante teve impacto negativo na taxa de 

RVS. 

4. A sobrevida em 1, 3 e 5 anos dos pacientes com Resposta Virológica Sustentada foi 

semelhante a dos pacientes que não obtiveram Resposta Virológica Sustentada. 
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