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RESUMO 

A hepatite C crônica é a principal causa de doença hepática crônica avançada em estágio 

final, de carcinoma hepatocelular (CHC) e de morte relacionada à doença hepática. Evolui de 

forma progressiva no espaço de tempo de 20 a 30 anos. Taxas evolutivas variam na 

dependência de fatores do vírus, do hospedeiro e comportamental. Este estudo avaliou o 

impacto da hepatite C na vida de portadores atendidos no serviço de referência em 

Hepatologia do Hospital Universitário Onofre Lopes – Núcleo de Estudos do Fígado - de 

maio de 1995 a dezembro de 2013. Foi realizada uma avaliação retrospectiva em 10.304 

prontuários, com a finalidade de se construir uma coorte de pacientes com hepatite C, em que 

todos os indivíduos tivessem o seu diagnóstico confirmado pelo teste padrão ouro de biologia 

molecular. Os dados foram obtidos diretamente dos prontuários dos pacientes e registrados 

em planilha Excel, previamente construída, seguindo uma codificação elaborada com as 

variáveis de estudo, os quais se constituem em dados individuais e em fatores de prognóstico 

definidos pela literatura na progressão da hepatite C crônica. O projeto foi aprovado por 

Comitê de Ética em Pesquisa. Os resultados foram analisados estatisticamente, sendo o teste 

de Qui-Quadrado e o Exato de Fisher utilizados para verificar a associação entre as variáveis. 

Para a análise multivariada, usou-se o método de regressão Logística Binomial. Para ambos os 

testes, admitiu-se significância p<0,05 e IC de 95%. Os resultados mostraram que a 

prevalência de Hepatite C crônica no NEF foi de 4,96%. A prevalência de cirrose por Hepatite 

C foi 13,7%. A prevalência de diabetes em pacientes com Hepatite C foi 8,78% e de diabetes 

em cirróticos com hepatite C 38,0%. A prevalência de CHC foi estimada em 5,45%. As taxas 

de descontinuidade do acompanhamento clínico foram de 67,5%. A mortalidade nos casos 

confirmados sem cirrose foi 4,10% e nos pacientes cirróticos 32,1%. Os fatores associados ao 

desenvolvimento de cirrose foram genótipo 1 (p = 0,0015) e bilirrubina > 1.3 mg% (p = 

0,0017). Os fatores associados à mortalidade foram idade acima de 35 anos, abandono do 

tratamento, diabetes, uso de insulina, AST > 60 UI, ALT > 60 UI, bilirrubina total alta, TAP 

alargado, INR alto, albumina baixa, suspensão do tratamento, cirrose e hepatocarcinoma. A 

ocorrência de diabetes mellitus elevou a mortalidade de pacientes com hepatite C em 6 vezes. 

Variáveis associadas ao diagnóstico de cirrose por ultrassonografia (US) foram doador de 

sangue (odds ratio 0,24, p= 0,044) e atleta profissional (odds ratio 0,18, p = 0,35). É razoável 



 

 

considerar uma reavaliação nos modelos de screening para CHC propostos atualmente. A 

condição de cirrose e diabetes modifica a evolução clínica de pacientes com hepatite C 

crônica, tornando-a uma doença com maior mortalidade. Entretanto, ser doador de sangue ou 

atleta profissional é fator de proteção que reduz o risco de cirrose, independente do consumo 

de álcool. Políticas públicas para melhor acesso, acolhimento e resolutividade são necessárias 

parara esta população. 

Palavras-chave: Epidemiologia, Hepatite C, Cirrose, Diabetes, Terapia, Carcinoma 

Hepatocelular, Mortalidade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Chronic Hepatitis C is the leading cause of chronic liver disease in advanced final stage of 

hepatocellular carcinoma (HCC) and of death related to liver disease. Evolves progressively 

in time 20-30 years.  Evolutionary rates vary depending on factors virus, host and behavior. 

This study evaluated the impact of hepatitis C on the lives of patients treated at a referral 

service in Hepatology of the University Hospital Onofre Lopes - Liver Study Group - from 

May 1995 to December 2013. A retrospective evaluation was performed on 10,304 records, in 

order to build a cohort of patients with hepatitis C, in which all individuals had their diagnosis 

confirmed by gold standard molecular biological test. Data were obtained directly from 

patient charts and recorded in an Excel spreadsheet, previously built, following an elaborate 

encoding with the study variables, which constitute individual data and prognostic factors 

defined in the literature in the progression of chronic hepatitis C. The Research Ethics 

Committee approved the project. The results were statistically analyzed with the Chi-square 

test and Fisher's exact used to verify the association between variable for the multivariate 

analysis, we used the Binomial Logistic regression method. For both tests, it was assumed 

significance p < 0.05 and 95%. The results showed that the prevalence of chronic hepatitis C 

in NEF was 4.96 %. The prevalence of cirrhosis due to hepatitis C was 13.7%. The prevalence 

of diabetes in patients with Hepatitis C was 8.78 % and diabetes in cirrhotic patients with 

hepatitis C 38.0 %. The prevalence of HCC was 5.45%. The clinical follow-up 

discontinuation rates were 67.5 %. The mortality in confirmed cases without cirrhosis was 

4.10% and 32.1% in cirrhotic patients. The factors associated with the development of 

cirrhosis were genotype 1 (p = 0.0015) and bilirubin > 1.3 mg % (p = 0.0017). Factors 

associated with mortality were age over 35 years, abandon treatment, diabetes, insulin use, 

AST> 60 IU, ALT> 60 IU, high total bilirubin, extended TAP, INR high, low albumin, 

treatment withdrawal, cirrhosis and hepatocarcinoma. The occurrence of diabetes mellitus 

increased mortality of patients with hepatitis C in 6 times. Variables associated with the 

diagnosis of cirrhosis by us were blood donor (odds ratio 0.24, p = 0.044) and professional 

athlete (odds ratio 0.18, p = 0.35). It is reasonable to consider a revaluation in screening 

models for CHC currently proposed. The condition of cirrhosis and diabetes modifies the 

clinical course of patients with chronical hepatitis C, making it a disease more mortality. 

However, being a blood donor or professional athlete is a protective factor that reduces the 



 

 

risk of cirrhosis, independent of alcohol consumption. Public policies to better efficient 

access, hosting and resolution are needed for this population. 

 

Keywords: Epidemiology, Hepatitis C, Cirrhosis, Diabetes, Therapy, Hepatocellular 

Carcinoma, Mortality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A hepatite não A, não B foi formalmente identificada como a hepatite que ocorria após 

transfusão de sangue e de hemoderivados ou de pacientes usuários de drogas injetáveis. Havia 

evidência de que a infecção poderia persistir em alta proporção nos indivíduos infectados e 

progredir para doença crônica hepática, cirrose e carcinoma hepatocelular - CHC. Em 1989 o 

vírus da Hepatite C-HCV foi descoberto como a principal causa de hepatite não A, não B e de 

doença hepática crônica em todos os países (WIERSMA, 2013).  

Estima-se que sejam quatro milhões de novos casos de hepatite C anualmente. A 

doença aguda é clinicamente leve e tipicamente não reconhecida e não diagnosticada.  Entre 

18 a 34% dos indivíduos poderão clarear o vírus espontaneamente sem deixar sequelas, porém 

em torno de 80% dos indivíduos evoluirão para as formas crônicas da doença.  

A hepatite C crônica é a principal causa de doença hepática crônica avançada em 

estágio final, de carcinoma hepatocelular e de morte relacionada à doença hepática no mundo 

ocidental. Geralmente evolui de forma lenta e progressiva, caracterizando-se por inflamação 

persistente e desenvolvimento de cirrose em aproximadamente 10 a 20% dos pacientes no 

espaço de tempo de 20 a 30 anos de infecção. Entretanto, essas taxas evolutivas de progressão 

para cirrose podem variar amplamente a depender de um conjunto de fatores do agente 

etiológico, do hospedeiro e comportamental.  Dentre esses fatores menciona-se que a idade 

em que o paciente contraiu a infecção, o consumo de álcool, a obesidade, a resistência 

insulínica, o diabetes tipo 2, as co-infecções por vírus da Hepatite B-HBV e HIV, a terapia 

com imunossupressores e fatores genéticos atuariam de forma multifatorial no 

desenvolvimento e progressão da fibrose (THEIN, 2008). 

Não é incomum que os pacientes com hepatite C crônica permaneçam sem diagnóstico 

até o momento em que desenvolvam complicações da cirrose, uma vez que a história natural 

da doença permanece indefinida (THEIN, 2008). 

Estudos retrospectivos têm apresentado taxas de cirrose que variam de 17 a 55% e 

taxas de CHC que variam entre 1 a 23% e mortalidade relacionada à doença hepática de 1 a 

23%, dentro de período estimado de infecção entre 20 e 30 anos. Estudos prospectivos têm 

apresentado como limitação curtos períodos de follow-up e mostram menores taxas de 

complicações. Uma coorte de mulheres infectadas com a administração de imunoglobulina 
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anti-D durante a gestação mostrou uma incidência de cirrose entre 1 a 2%, no período de 18 a 

20 anos. 

Quando a cirrose se estabelece, a evolução da enfermidade torna-se imprevisível: 

poderá permanecer indolente por muitos anos ou evoluir de forma agressiva, culminando com 

o desenvolvimento de CHC, descompensação hepática e óbito (D’AMICO, 2006). Uma vez 

cirrótico, o indivíduo tem o risco anual de 1 a 5% de desenvolver CHC e de 3 a 6% de 

desenvolver descompensação. O acompanhamento evolutivo dos que apresentam 

descompensação, mostra que o risco anual de morte é estimado em 15 a 20%. 

Vários estudos e meta-análises têm demonstrado que a erradicação do HCV com a 

terapia antiviral reduz o risco de CHC em pacientes com hepatite C crônica, independente do 

grau de fibrose. (MORGAN, 2010). Entretanto, as taxas de morbidade e mortalidade têm 

aumentado exponencialmente quando a cirrose se desenvolve. Um amplo estudo com 838 

pacientes alemães mostrou que a taxa de mortalidade em pacientes com hepatite C crônica 

abaixo de 50 anos foi de 3,1, enquanto em pacientes cirróticos foi de 26, 2 na mesma faixa 

etária. (MORGAN, 2013) 

 D’AMICO e cols. (2006) em uma revisão sistemática de 118 estudos, com 23.797 

pacientes, mostraram um incremento do risco de morte com o desenvolvimento de sucessivas 

descompensações – varizes, sangramento por varizes e ascite. De uma maneira geral a 

sobrevida foi de apenas 64%, com uma mediana de acompanhamento de 31 meses.  

Por outro lado, sabe-se que a taxa de progressão da fibrose para cirrose pode ser 

variável. Um estudo com 2.235 pacientes com hepatite C crônica não tratada, mostrou uma 

mediana de tempo de 30 anos para o desenvolvimento de cirrose. Entretanto a taxa de 

progressão foi mais curta em usuários de álcool, idosos, gênero masculino e paciente com 

altos índices de atividade inflamatória na biópsia. (POYNARD, 1997). Desta forma, é de 

muita importância que o diagnóstico de cirrose seja feito de forma precisa e no menor tempo 

possível, pois implica numa necessidade de monitoramento efetivo e manuseio adequado das 

complicações da doença hepática.  

A biópsia hepática é o padrão ouro para o estadiamento de fibrose e o diagnóstico de 

cirrose. É um procedimento invasivo, no qual uma amostra de tecido hepático é obtida através 

de punção local por agulha, sob anestesia. Vários sistemas de escore de estadiamento da 

fibrose existem, porém os dois mais utilizados são METAVIR e Ishak.   O METAVIR avalia 

fibrose em 5 pontos da escala: F0 não apresenta fibrose e F4 é igual à cirrose.  Acima de F2 
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considera-se fibrose em grau significante e F3 fibrose avançada. O escore sistema de Ishak 

usa 7 pontos na escala: F0 – não indica fibrose; F5 – cirrose incompleta; F6 – cirrose 

definitiva. 

Muitos fatores, entretanto, podem influenciar na acurácia do estágio de fibrose na 

biópsia hepática. Cita-se como exemplo o tamanho do fragmento de biópsia obtido, 

considerando que a acurácia estaria correlacionada ao tamanho do comprimento do espécime 

de biópsia. Outro aspecto importante seria a variabilidade inter observadores, além das 

dificuldades inerentes ao procedimento, que por ser invasivo, embora de baixo risco, pode não 

estar disponível em todos os serviços, sobretudo os de atenção primária e secundária. 

(POYNARD, 2004). 

Complicações de biópsia hepática têm sido relatadas na literatura e num largo estudo 

retrospectivo a taxa de mortalidade foi estimada em torno de 9 por 100.000 procedimentos 

(em torno de 0,01%). Óbitos foram atribuídos a hemoperitonio e ocorriam exclusivamente em 

pacientes com cirrose ou carcinoma hepatocelular. A taxa de complicações nesse estudo foi 

de 0,3%. Um outro estudo retrospectivo de 1.000 biópsias mostrou uma taxa de complicações 

de 5,9% com 5,3% de hospitalizações relacionadas à dor local ou hipotensão arterial. 

(PICCININO, 1986).  

Portanto, em decorrência das limitações da biópsia hepática, um número de 

técnicas não invasivas tem sido investigado para avaliação da fibrose e do diagnóstico de 

cirrose (SHARMA, 2014). 

Marcadores não invasivos de cirrose podem ser radiológicos ou com base em 

parâmetros colhidos em soro. Técnicas radiológicas baseadas na ultrassonografia, 

ressonância magnética e elastografia têm sido usadas para estimar a fibrose hepática. 

Biomarcadores de cirrose também têm sido desenvolvidos e classificados em indiretos e 

diretos. Os indiretos refletem a função hepática, que pode declinar com o 

desenvolvimento de cirrose. Os biomarcadores diretos podem refletir a renovação da 

matriz extracelular e incluem moléculas envolvidas no processo de fibrogênese 

(SHARMA, 2014). 

O alto número de pacientes cronicamente infectados, a magnitude da doença e a 

ausência de vacinação apontam que o tratamento será a forma de se tentar controlar a doença, 

considerando que a maioria dos pacientes com infecção persistente é assintomática. Por esta 

razão a enfermidade é conhecida como epidemia silenciosa. (THEIN, 2008). 



24 

 

 

 

Este estudo nasce da necessidade de se fazer uma avaliação do impacto e magnitude 

da Hepatite C, no serviço de referência em Hepatologia do Hospital Universitário Onofre 

Lopes – Núcleo de Estudos do Fígado - compreendendo o período de maio de 1995 a 

dezembro de 2013. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 EPIDEMIOLOGIA DA HEPATITE C 

 

A Hepatite C é uma enfermidade com um significante impacto mundial. De acordo 

com a Organização Mundial de Saúde mais de 185 milhões de indivíduos foram infectados 

com o vírus da Hepatite C. Isto corresponde a aproximadamente 3% da população mundial. A 

Hepatite C é responsável por cerca de 350.000 mortes por ano. Cerca de um terço daqueles 

cronicamente infectados deverão desenvolver cirrose hepática ou carcinoma hepatocelular 

(WHO, 2014) 

 Há importantes diferenças regionais na sua prevalência.  

Áreas com alta prevalência ( > 3,5%) incluem: 

Ásia Central e Oriental 

Norte da África 

Oeste do Mediterrâneo 

Áreas com prevalência moderada (1,5 a 3,5%) foram verificadas em: 

Sul e Sudoeste da Ásia 

Sub-Saara da África 

América Central 

Caribe 

Oceânia 

Austrália, Nova Zelândia, Nova Guine e Ilhas do Pacífico 

Europa Ocidental, Central e Oriental 

Áreas com baixa prevalência (<1,5%) foram vistas em: 

Ásia Pacífico 

América Latina tropical 

América do Norte (HANAFIAH, 2013) 

Alguns países como o Egito alcançam prevalência maior que 10% (WHO, 2013). Na 

África e no Pacífico Ocidental as prevalências são maiores do que na Europa e nos Estados 

Unidos. Estima-se que 2 a 5 milhões de indivíduos são HCV positivos na Europa. A 

prevalência de ANTI-HCV em doadores de sangue nos Estados Unidos foi estimada em 1,6%. 

Na Itália 1,15%, na Alemanha 0,4% e 0,23% na Escandinávia (HATZAKIS, 2011). No Brasil 

estima-se que 3 milhões de pessoas estão infectadas com o vírus da Hepatite C.  
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Certos grupos de risco são mais afetados. O principal fator de risco é ser usuário de 

drogas injetáveis, entretanto pessoas que fizeram uso de transfusões sanguíneas ou produtos 

derivados do sangue antes de 1990 e se submeteram a hemodiálise apresentam risco mais 

elevado. 

Em inquérito realizado pelo Ministério da Saúde dos EUA, se demonstrou que as 

características mais fortemente associadas com a infecção crônica pelo HCV foi o nascimento 

dos indivíduos entre 1945 e 1965 e a história de uso de drogas ilícitas (DENNISTON, 2014).      

Na Europa e nos Estados Unidos a Hepatite C crônica é a causa mais comum de 

doença hepática crônica e a principal de transplante hepático realizado nessas regiões. Estima-

se que o número de casos novos de hepatite C aguda nos EUA tenha declinado de 230.000 por 

ano, na década de 1980, para 16.500 casos atualmente (WASLEY, 2008; CDC 2011). Este 

decréscimo está primariamente associado com a redução de infecções em usuários de drogas 

injetáveis, em função das mudanças nas práticas de injeção, motivadas pela educação em 

saúde sobre as possibilidades de transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV) 

(CDC 2011). 

Entretanto, observou-se uma tendência no aumento de infecções agudas pelo HCV em 

homens HIV positivos que fazem sexo com homens (HSH) na última década (BOESECKE, 

2012). Além disso, foi relatada a ocorrência de surto epidêmico de casos agudos entre 

usuários de drogas intravenosas e HSH na Europa (ROCKSTROH, 2012). 

2.2 TRANSMISSÃO DA HEPATITE C 

A exposição parenteral é o meio mais eficiente de transmissão, entretanto com alguma 

frequência são encontrados pacientes nos quais os fatores de risco não foram identificados. 

Dentre as principais rotas de transmissão discute-se:  

2.2.1 Uso de drogas injetáveis  

 

 Tem sido a rota mais comum de transmissão de infecção aguda pelo HCV. A 

prevalência do teste ANTI-HCV em grupos de usuários de drogas injetáveis tem sido 

estimada em 70%, com variações a depender da região estudada, de comportamento de risco e 

do status socioeconômico. A infecção pelo vírus C também tem sido associada ao uso de 

cocaína intra-nasal, provavelmente em decorrência do compartilhamento do canudo. 

(SUTTOM, 2008) 
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2.2.2 Transfusão de sangue  

 

A transfusão de sangue ou de seus produtos foi no passado o maior fator de risco para 

a transmissão do HCV. Em estudos de coorte, 10% dos pacientes que tinham história de ter 

recebido transfusão foram infectados com o HCV (ALTER, 1992). Entretanto, o rastreamento 

de doadores de sangue para HCV, iniciado nos anos 90, praticamente eliminou esta rota de 

transmissão. O risco estimado atualmente é da ordem de 1 caso para 500.000 ou 1.000.000 de 

unidades de sangue administrado. 

 

2.2.3 Transplante de órgãos 

 

Receptores de doadores ANTI-HCV positivos tem um alto risco de adquirir a infecção 

pelo vírus C. Diferentes estudos têm demonstrado taxas de transmissão que variam de 30 a 

80% (ROTH, 1994). 

 

2.2.4 Transmissão sexual 

 

Embora os autores considerem possível que a doença possa ser transmitida por via 

sexual, a eficiência deste modelo de transmissão é muito baixa. O risco exato da transmissão 

por este modelo, em pacientes monogâmicos, tem sido difícil estimar. Estudos de coorte 

prospectiva, de cônjuges monogâmicos, tem demonstrado que o risco de transmissão sexual 

da hepatite C foi estimado em menos de 0,01%. (VANDELLI, 2004). 

Surtos de casos de hepatite aguda C foram descritos em várias cidades dos EUA e da 

Europa entre homens que fazem sexo com homens (HSH) e tem despertado a atenção da 

transmissão sexual do HCV. Nestas descrições não foi demonstrado nenhuma outra rota de 

transmissão. Verificou-se, entretanto, que sexo anal desprotegido e a multiplicidade de 

parceiros em curto espaço de tempo, bem como a ocorrência de outras doenças sexualmente 

transmissíveis, se constituíram em fatores de risco associado à transmissão sexual, sinalizando 

de que o dano da mucosa seja uma condição predisponente. De acordo com esses estudos, a 

soro prevalência da hepatite C em HSH, tem sido estimada entre 4 a 8%, mais alta do que a 

população geral da Europa (DANTA, 2007).  
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Pacientes com hepatite C aguda ou crônica poderiam ser comunicados que a 

transmissão pode ocorrer por contato sexual, embora o risco seja extremamente baixo na 

população heterossexual e que o uso de preservativos diminuirá o risco. Entretanto esta 

recomendação não é adotada para casais monogâmicos na maioria dos países.  O risco de 

transmissão entre HSH é considerado alto e neste grupo populacional as práticas de sexo 

seguro deveriam ser recomendadas (WASMUTH, 2010). 

2.2.5 Transmissão Perinatal 

 

O risco de transmissão perinatal do HCV em mães com HCV RNA positivo é 

estimado em aproximadamente 5% ou menos (OTHO, 1994). Entretanto, este risco aumenta 

quando ocorre a condição de imunossupressão e coinfecção com o HIV. Nestes casos pode ser 

estimado em até 20%.  Operações cesarianas não estão indicadas para prevenir o risco de 

transmissão perinatal e não há evidencias de que a amamentação se constitua numa rota de 

transmissão e por esta razão não se recomenda interrompe-la nas gestantes infectadas. 

(PEMBREY, 2005) 

2.2.6 Hemodiálise  

 

A prevalência de anticorpos ANTI-HCV em pacientes que participam de programas de 

hemodiálise tem sido estimada em 15%, embora com algum declínio nos últimos anos 

(FISSEL, 2004). Um conjunto de fatores de risco tem sido identificados e estão associados 

com a transmissão do HCV nesses ambientes. Destaca-se transfusões de sangue, duração da 

hemodiálise, prevalência da infecção pelo HCV na unidade de diálise e o tipo de diálise. O 

risco é maior em pacientes com hemodiálise, quando comparado com os que fazem diálise 

peritoneal. 

 

2.2.7 Outras rotas de transmissão 

 

Uma proporção de pacientes com a infecção pelo vírus C não apresenta história 

pregressa de fatores de risco e os mecanismos de transmissão são considerados não 

explicados. Estes fatos sinalizam no sentido de que outras rotas de transmissão podem ter 

importância. Em estudo de caso-controle nos EUA, em 2.316 doadores de sangue, 

independente dos fatores de risco já conhecidos - tais como uso de drogas injetáveis – o relato 
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de ter sido encarcerado por mais de 3 (três) dias, a história de escarificarão de cunho religioso, 

a colocação de piercings nas orelhas ou em outras partes do corpo e a história de injeção de 

imunoglobulinas estiveram associados com a infecção pelo HCV. A saliva foi implicada 

como um vetor e a infecção através da saliva foi demonstrada em chipanzés. Entretanto, a 

existência de partículas virais na saliva é motivo de controvérsias. Embora tenha sido 

detectada a presença do RNA do HCV na saliva, para alguns autores isto seria resultante da 

contaminação da saliva por sangue ou células mononucleares periféricas. São raros os casos 

relatados de infecção secundária depois de mordida humana (WANG, 1992). 

A lágrima tem papel discutível na transmissão da hepatite C. Um estudo analisou 76 

pacientes com ANTI-HCV positivos por Elisa de segunda geração e RIBA II e 36 controles 

negativos. Pesquisou-se o HCV através de PCR na lágrima. Encontrou-se 100% de 

positividade do PCR na lágrima dos ANTI-HCV positivo e nenhum caso de positividade nos 

controles negativos (FEUCHT, 1994). 

A similaridade do HCV aos demais flavivírus que se transmite por picada de insetos, 

tem sido motivo de discussões sobre a possível transmissão da hepatite C por vetores, 

entretanto os dados epidemiológicos não oferecem respaldo a esta associação (ALTER, 2002). 

 

2.3 MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS  

 

O espectro de manifestações clínicas da infecção pelo HCV varia de doença aguda 

versus doença crônica. A infecção aguda é frequentemente assintomática. Quando os sintomas 

estão presentes, eles usualmente desaparecem dentro de poucas semanas. A infecção aguda 

raramente causa falência hepática. As manifestações crônicas variam de estado assintomático 

até cirrose e carcinoma hepatocelular. Aproximadamente 20 a 30% dos pacientes 

desenvolvem cirrose dentro de um período de 20 a 30 anos (WASMUT, 2010). 

 

 

 

2.3.1 Hepatite aguda C  
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As partículas virais podem ser detectadas por PCR em período variável de dias até 8 semanas. 

Ocorrerá elevação de aminotransferases 6 a 12 semanas após a exposição. Esta elevação varia 

consideravelmente entre os indivíduos. De uma maneira geral podem atingir limites de 10 a 

30 vezes o limite superior da normalidade. Os anticorpos contra o HCV são detectados 8 

semanas após a exposição, embora em alguns pacientes ocorra vários meses após.  

A maioria dos pacientes evolui de forma assintomática ou oligossintomática. A 

icterícia pode estar presente em menos de 25% dos pacientes infectados. Outros sintomas que 

podem ocorrer são aqueles comuns a outras hepatites virais agudas: indisposição, náuseas, dor 

no quadrante superior direito do abdome. Com a melhora dos sintomas clínicos as 

aminotransferases irão se normalizar em torno de 40% dos pacientes. Entretanto o 

clareamento do vírus, caracterizado pela negativação do HCV RNA, ocorrerá em menos de 

20%, independentemente da normalização das aminotransferases. Hepatite fulminante é um 

evento raríssimo. Poderá ocorrer quando houver a concomitância com a infecção pelo vírus da 

Hepatite B. 

 

2.3.2 Hepatite Crônica C   

 

Por definição, a hepatite C é considerada crônica quando se verifica a persistência do 

vírus após 6 meses de evolução. O risco da hepatite C evoluir para cronicidade é alto, 

oscilando em torno de 80 a 100% e nestas condições, em geral, os indivíduos apresentam 

elevações de aminotransferases e baixas taxas de clareamento espontâneo. (ALTER, 2002). 

Não está esclarecido porque o indivíduo com HCV evoluiu para infecção crônica na 

maioria dos casos. Diversidade genética do vírus e a sua capacidade de produzir mutações 

rápidas, resultando em escape ao sistema imune são as principais hipóteses discutidas para 

explicar a cronicidade. Entretanto, depurações sucessivas, provavelmente ocorrem por 

respostas específicas celulares, T CD4, com a produção de altos títulos de anticorpos 

neutralizantes contra as proteínas estruturais do HCV e alelos HLA-DRBI e DQBI 

específicos. (LAUER, 2001). 

Fatores do hospedeiro também podem estar envolvidos na habilidade de clareamento 

espontâneo do vírus. Um dos mais importantes parece ser a presença de polimorfismos do 

gene da interleucina 28B (IL28B). Em trabalho recente, foi verificado que dentre 1008 
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pacientes, a presença do alelo C/C, no gene da IL28, foi associado com taxas de clareamento 

de 50 a 55 por cento, enquanto os pacientes que apresentavam o alelo T/T apresentavam 16 a 

20% (THOMAS, 2009). Pacientes afrodescendentes apresentam menos alelos C/C, quando 

comparados com de raça branca, sugerindo que por tal motivo, tenha menos probabilidade de 

clareamento viral (MIR, 2012). Outros fatores como níveis de resposta de células T CD4, 

altos títulos de anticorpos neutralizantes contra proteínas estruturais e alelos específicos HLA-

DRB1 e DQB1 também estão presentes. A infecção crônica durante a infância parece estar 

associada com mais baixo risco de cronicidade, aproximadamente 50-60%. Por fim, também 

se discute diferenças étnicas, com mais baixo risco de cronicidade em certas populações.  

  A maioria dos pacientes com hepatite crônica C é assintomática ou apresentam leves 

sintomas inespecíficos. O mais frequente sintoma é a fadiga. Manifestações menos comuns 

são náuseas, fraqueza, mialgias, artralgias e perda de peso. A infecção pelo HCV foi também 

associada com deficiência cognitiva e com diminuição da qualidade de vida, entretanto 

raramente os sintomas são incapacitantes. (SPIEGEL, 2005). Os sintomas apresentados pelos 

pacientes com hepatite C crônica não refletem a atividade da doença. Numa coorte com 102 

pacientes verificou-se que 25% dos pacientes estavam assintomáticos e não apresentavam 

sinais de doença hepática crônica e 37% já exibiam cirrose na avaliação inicial. (MERICAN, 

1993) 

 No que se refere ao comportamento das aminotransferases nos pacientes com HCV, 

observa-se uma grande variabilidade nas concentrações séricas destas enzimas. Um terço dos 

pacientes apresenta a alanina aminotransferase (ALT) normal. Moderadas elevações são 

observadas em metade dos pacientes e apenas 25% dos pacientes apresentam elevação de 

ALT com níveis séricos duas vezes o valor normal e raras vezes encontramos elevações 

maiores que dez vezes os valores normais. Geralmente, encontra-se uma pobre correlação 

entre o nível de aminotransferases e a histologia hepática e embora ALT tenha sido apontada 

como um marcador acurado de resposta ao tratamento antiviral, uma metanálise demostrou 

que o nível sérico da ALT não estaria correlacionado com mudanças na histologia em 

resposta ao tratamento (BONIS, 1999). Entretanto, alguns investigadores têm observado que a 

razão AST / ALT pode ser de valia para predizer a presença de cirrose, com valores preditivos 

positivo e negativo estimado em 100 e 81% (SHETH, 1998).   
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2.3.3 História Natural da Hepatite C 

 

A maioria dos pacientes que adquire hepatite C aguda não clareia espontaneamente o 

vírus e desenvolvem hepatite crônica. O risco de desenvolver cirrose é estimado entre 10 a 

20%, com alguns estudos mostrando estimativas maiores, próximas de 50%. 

(SANGIOVANNI, 2006). 

Exacerbação aguda de uma infecção crônica pelo HCV, caracterizada por uma 

importante elevação de aminotransferases séricas pode ocorrer. Este fenômeno não é bem 

compreendido e caracterizado e tem uma incidência desconhecida. Alguns autores relataram 

incidência aproximada de 10% dos casos (ALTER, 1992). Tais elevações de 

aminotransferases podem ser associadas com mais rápida progressão da doença hepática 

(SAGNELLI, 2013).  

Revisão sistemática de 111 estudos, analisando a história natural da hepatite C crônica, 

informou que a taxa de prevalência de cirrose foi estimada em 16% (IC 95% 14-90) (THEIN, 

2008). 

No que se referem à mortalidade os estudos apontam resultados diferentes quer 

estejam se reportando à Hepatite C aguda ou Hepatite C crônica. Estudos de pacientes que 

adquiriram hepatite aguda C pós-transfusional, descreveram que não houve aumento de 

mortalidade em follow up de 25 anos (SEEF, 2001).  

Por outro lado, estudos de pacientes com hepatite crônica tendem a relatar doença 

mais agressiva com alto risco de cirrose, descompensação e carcinoma hepatocelular (CHC) 

(TONG, 1995). As razões para diferenças na susceptibilidade de progressão da doença entre 

os pacientes são incompreendidas. Fatores virais e do hospedeiro são discutidos na literatura 

como determinantes da progressão individual da hepatite C e são apresentados a seguir: 

 

2.3.4 Fatores do Hospedeiro 

 

2.3.4.1 Gênero – O gênero masculino tem sido associado com mais rápida progressão para 

fibrose (MARABITA, 2011). 

 

2.3.4.2 Idade – A contaminação do HCV após 40 anos pode ser associada com mais rápida 

progressão do dano hepatocelular.  
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2.3.4.3 Raça – A progressão da fibrose pode ser mais lenta e as alterações hidrológicas menos 

severas em indivíduos negros, comparados com outras raças.  O carcinoma hepatocelular, 

como complicação da hepatite C, é mais comum no Japão do que nos Estados Unidos.  

2.3.4.4 Rota de aquisição do HCV – Pacientes que adquirem o HCV por transfusão de 

sangue podem ter o risco aumentado de progressão da doença, comparados com aqueles 

infectados por outras vias.  

Algumas co-morbidades estão associadas com a progressão da doença hepática na 

infecção crônica pelo HCV e dentre estas se destacam:  

Infecção por HIV – pacientes co-infectados por HIV tem uma taxa de progressão para 

cirrose acelerada.  

Infecção por HBV – verifica-se que a doença hepática é mais severa nos pacientes que 

apresentam concomitância de HBV e HCV.  

Diabetes Mellitus e resistência insulínica -  vários estudos demonstraram maior risco 

de progressão da fibrose e cirrose em pacientes com diabetes mellitus (DM) e resistência 

insulínica (EVERHAT, 2009; HUANG, 2014.).  

Nos pacientes cirróticos por HCV, a condição de diabetes está associada à ocorrência 

de complicações como encefalopatia hepática, infecções bacterianas e carcinoma 

hepatocelular (ELKIRIEF, 2014). 

Fatores comportamentais também estão associados à progressão da doença. Dentre 

eles a literatura relata o uso de álcool como o fator que apresenta o maior impacto negativo. 

Nesse sentido tem sido descrito que o álcool promove a progressão da doença crônica pelo 

HCV, mesmo em indivíduos que façam ingestão de pequenas quantidades. Também tem sido 

relatado que o álcool aumenta a replicação do HCV e acelera a injúria hepática (JOHN-

BAPTISTE, 2010).  

O uso regular de café foi associado com a mais baixa taxa de progressão da doença, 

redução da fibrose e menor risco de carcinoma hepatocelular (FREEDMAN ND, 2009). Já o 

uso de maconha – tem sido associado com o desenvolvimento de esteatose hepática e mais 

rápida progressão para fibrose, provavelmente por estimulação dos receptores endógenos 

hepáticos de canabinóides (HÉZODE C, 2005).  Dieta com alto teor de colesterol – tem sido 

associado a aumento do risco de progressão clínica e histológica da doença hepática (YU L, 

2013). 
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Fatores genéticos têm sido estudados na participação da história natural da hepatite C. 

Um estudo encontrou significante relação entre o estágio de fibrose e o fator de crescimento 

B1 (TGF B1) A resposta celular imune ao HCV também parece influenciar na severidade da 

injúria hepática e diferentes genes em várias sub-regiões do HLA também podem modular a 

resposta inflamatória Há controvérsia sobre a participação do genótipo da interleucina IL 28-

B sobre a progressão da fibrose, embora possa interferir desfavoravelmente na resposta ao 

tratamento (MARABITA, 2011). 

2.3.4.5 Fatores virais 

 

Os efeitos dos fatores virais são mais incertos quanto à contribuição da progressão da 

doença hepática crônica. O tamanho do inóculo foi discutido e parece ser de pouca 

importância. Em relação ao papel do genótipo os dados não permitem conclusões adequadas. 

Alguns estudos relataram que o genótipo 1b foi mais frequente entre os pacientes com cirrose 

e CHC (HATZAKIS, 2011). Outros estudos não encontraram tais associações após 

ajustamento da duração da doença ou ajustamento pela idade do paciente. No que se refere à 

co-infecções, sabe-se que pacientes infectados por mais de um HCV podem ter a progressão 

acelerada por efeito aditivo ou sinérgico. Da mesma maneira, a co-infecção com os vírus das 

Hepatites B e C podem resultar em mais rápida progressão. Um estudo relata que 33% dos 

pacientes investigados para o HBV, apresentaram Hepatite B oculta, na qual os testes 

sorológicos iniciais para Hepatite B estavam negativos. Nestes pacientes, com infecção oculta 

B, 33% apresentavam cirrose, contra 19% de não cirróticos. (CACCIOLA, 1999). As razões 

porque alguns pacientes com HCV apresentam negatividade para o HBsAg seguem 

desconhecidas. Por outro lado, sabe-se que a hepatite B aguda em pacientes com hepatite C 

crônica, apresenta um desfecho clínico mais marcante.  

2.4 HISTOPATOLOGIA HEPÁTICA 

A quantificação da inflamação e da fibrose, através de material obtido por biópsia 

hepática, tem sido considerada o melhor preditor de progressão de doença hepática no curso 

da infecção crônica pelo HCV. Pacientes com leve inflamação (inflamação portal apenas 

isolada, ou com foco de extensão periportal) e sem fibrose tem apresentado um risco de 

evolução para cirrose de 1,2%. Pacientes com inflamação moderada (inflamação portal com 

mais de 30% de extensão da placa limitante) tem um risco anual de evolução para cirrose de 
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4,6%. Todos os pacientes com inflamação severa ou fibrose em ponte desenvolverão cirrose 

num período de 10 anos.  

O acúmulo de gordura hepática tem sido associado com mais rápida e avançada 

fibrose e pode estar relacionada à resistência insulínica ou obesidade (CAMMAC, 2006; 

RUBBIA-BRANDT, 2004), enquanto a deposição de ferro na célula hepática também tem 

sido relacionada à progressão histológica e clínica em pacientes com hepatite crônica C 

avançada (LAMBRECHT, 2011). 

 

2.4.1 Modelos preditivos 

 

 A literatura relaciona muitos artigos com análises multivariadas que tentam 

estabelecer um modelo individualizado de progressão da hepatite C crônica. Um dos artigos 

mais discutidos é o HALT- C – Hepatitis C Antiviral long-term Treatment against Cirrhosis – 

que utilizou 1.050 pacientes não respondedores à terapia com interferon padrão e que 

apresentavam fibrose avançada na biópsia. Os desfechos clínicos foram definidos como 

aumento do escore Child-Pugh maior que sete pontos, sangramento varicoso, ascite, peritonite 

bacteriana, encefalopatia hepática e morte relacionada ao fígado. O desfecho histológico foi 

aumento de dois ou mais pontos no escore de fibrose de Ishak, nas biópsias realizadas com 

intervalos de 1,5 a 3,5 anos, após randomização. Os autores concluem que o risco de 

complicações clínicas e progressão da fibrose pode ser estimado utilizando testes laboratoriais 

e dados histológicos. Fatores preditivos de desfechos clínicos desfavoráveis foram elevada 

razão AST/ALT, bilirrubina total elevada, albumina sérica diminuída, baixa contagem de 

plaquetas e aumento no escore Ishak de fibrose.  Variáveis independentemente associadas 

com a piora histológica foram índice de massa corpórea (IMC), baixa contagem de plaquetas 

e maior grau de esteatose hepática (GHANY, 2010). 

Outro estudo analisou variáveis clínicas e laboratoriais entre 247 pacientes com 

Hepatite C crônica e graus variáveis de agressão histológica. Morte por falência hepática, 

desenvolvimento de carcinoma hepatocelular e transplante de fígado foram considerados para 

análise estatística. História de descompensação hepática (caracterizada por ascite, icterícia, 

encefalopatia hepática ou sangramento gastrointestinal varicoso) e o nível sérico de albumina 

foram fatores preditores independentes dos desfechos relatados. Pacientes sem história de 

descompensação e com concentração de albumina acima de 4,1 gramas/dL tinha apenas 3% 
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de chance de desenvolverem um dos desfechos no espaço de cinco anos, versus 6% em 

pacientes em pacientes que apresentavam um desses fatores e 40% com ambos os fatores. 

(BONNIS,1999). 

Um terceiro estudo, com 455 pacientes, avaliados por período médio de 4,7 anos 

encontrou em análise multivariada que a transmissão esporádica, fibrose avançada e 

diminuição da albumina foram fatores preditores de piora da doença. (KHAN, 2000). 

Desta forma, compreende-se que ainda existe uma grande lacuna na literatura para a 

resolução desta questão que deverá ser de muita utilidade na prática clínica e na orientação 

dos pacientes, facilitando a tomada de decisões acertadas. 

2.4.2 Cirrose  

 

A primeira descrição de cirrose foi feita por Laennec, num estudo clássico de 1826.  

Ele descreve objetivamente uma situação de fígado reduzido de tamanho, com superfície 

externa grosseira e irregular, apresentando múltiplos nódulos de tamanhos variados.  A 

palavra cirrose origina-se do grego, kirros, laranja, mais osis, condição; ou seja; condição com 

aspecto de laranja (CONN, 1993). 

Conceitualmente, pode ser mais bem definida sob o aspecto anatomopatológico como 

sendo uma doença crônica do fígado, na qual ocorre uma destruição e regeneração difusas das 

células do parênquima hepático, com aumento difuso do tecido conectivo e resultando uma 

desorganização da arquitetura lobular e vascular, com formação de nódulos. Pacientes com 

cirrose são susceptíveis a uma variedade de complicações e suas expectativas de vida são 

importantemente reduzidas (CONN, 1993). 

2.4.2.1 Etiologia e classificação 

 

As duas mais comuns causas de cirrose nos Estados Unidos são doença hepática 

alcoólica e hepatite C, as quais somadas correspondem à aproximadamente metade dos 

pacientes em lista de espera de transplante hepático (GOLDEBERG, 2014). 

No quadro 1 apresenta-se uma classificação etiológica da cirrose. 
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Quadro 1 -  Classificação etiológica da cirrose 

Causas comuns em países 

desenvolvidos 
Causas menos comuns 

Hepatite viral C crônica 

Hepatite viral B crônica 

Hepatite autoimune 

Cirrose biliar primária 

Colangite esclerosante 

Doença hepática alcoólica Medicamentos 

Hemocromatose Doença de Wilson 

Doença gordurosa hepática  Deficiência de alfa 1 anti-tripsina 

 Doença celíaca 

 Ductopenia idiopática do adulto 

 Doença hepática granulomatosa 

 Fibrose portal idiopática 

 Doença policística hepática 

 
Infecções (brucelose, sífilis, echinococose, 

esquistossomose) 

 Insuficiência cardíaca direita 

 Telangiectasia hemorrágica hereditária 

 Doença veno-oclusiva 

Fonte: Goldberg, (2014). 

Sob o aspecto morfológico, cirrose foi classificada, em conformidade com o tamanho 

dos nódulos em micronodular, macronodular ou mista. Cirrose micronodular caracteriza-se 

por nódulos menores que 3 mm de diâmetro e está associada com álcool, hemocromatose, 

causas colestáticas de cirrose e obstrução ao fluxo venoso. Cirrose macronodular caracteriza-

se por nódulos maiores que 3 cm de diâmetro e está associada secundariamente às hepatites 

virais crônicas. É sabido, entretanto, que esta classificação embora tenha importância sob a 

perspectiva histórica, tem importantes limitações e vem sendo abandonada. 

Sob os aspectos clínicos a cirrose pode ser classificada em: 

1. Compensada 

2. Compensada com varizes 

3. Descompensada 

2.4.2.2 Prognóstico da Cirrose 

 

Do ponto de vista de prognóstico, classifica-se a cirrose através de duas escalas de 

prognóstico, construídas a partir da junção de variáveis clínicas e laboratoriais. São 
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denominadas CHILD-PUGH e MELD. Ambas permitem estimar a sobrevida dos pacientes 

em intervalo de tempo, bem como estimar a reserva funcional hepática e a sua condição 

clínica de se submeter a procedimentos invasivos e cirurgias. 

A classificação CHILD-PUGH, introduzida em 1964 por Child e Turcot, foi 

modificada por Pugh em 1973, leva em consideração as seguintes variáveis:  

Ascite e encefalopatia, (variáveis clínicas) c Bilirrubina, albumina e tempo de protrombina ou 

INR (variáveis laboratoriais). 

No quadro 2 apresenta-se os critérios e a pontuação a ser estabelecida em cada 

variável do escore: 

Quadro 2 - Classificação CHILD-PUGH da cirrose 

Parâmetro 1 ponto 2 pontos 3 pontos 

Ascite Ausente Discreta ou moderada 
Tensa (refratária a 

diuréticos) 

Encefalopatia Ausente 
Grau 1–2 

(induzida/precipitada) 
Grau 3 – 4 (crônica) 

Albumina 

(g/dl) 
>3,5 2,8 – 3,5 < 2,8 

Bilirrubina 

(mg/dl) 
<2 2 a 3 >3 

TAP ou INR 
< 4 

< 1, 7 

4 a 6 

1,7 a 2,3 
>6 >2,3 

 

  A partir da soma dos pontos de cada parâmetro da escala, os pacientes recebem 

pontuação que varia de 5 a 15 e são classificados em três estágios: 

 Child-Pugh A – (5 – 6 pontos ) – cirrose compensada  

 Child-Pugh B -  (7 – 9 pontos ) – cirrose com reserva limitada 

 Child-Pugh C -  (10 – 15 pontos) – cirrose descompensada  

A sobrevida dos pacientes com cirrose em um ano é estimada segundo a classificação 

Child-Pugh em: Child-Pugh A – 100%, Child-Pugh B -    80%,  Child-Pugh C -    45% 

(DURAND, 2005).  

Outro escore amplamente utilizado para classificar os pacientes cirróticos é o MELD 

(Model for End-Stage Liver Disease), que utiliza três parâmetros laboratoriais: bilirrubina, o 

INR e a creatinina, conforme cálculo estabelecido na seguinte fórmula: 

3,8 x log (bilirrubina mg/dl)+ 11,2 log (INR) + 9,6 log (creatinina mg/dl)+6,4. 
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A pontuação no MELD varia de 6 a 40 pontos. Quando o escore é maior do que 14, o 

paciente deve ser encaminhado para uma avaliação com equipe de transplante hepático 

(WIESNER, 2003).  

O escore MELD também está associado às estatísticas de mortalidade nos pacientes 

cirróticos: MELD inferior a 9, entre 10 – 19, de 20 – 29 e de 30 – 39, apresentam 

respectivamente 2,9 - 7,7 - 23,5 - 60 e 81% de mortalidade (PATRICK, 2007). 

 

2.4.2.3 Aspectos clínicos e laboratoriais  

 

As manifestações clínicas da cirrose podem incluir sintomas inespecíficos (anorexia, 

perda do apetite, fadiga, fraqueza) ou sinais e sintomas de descompensação hepática (icterícia, 

prurido, sinais de sangramento gastrointestinal, aumento de volume abdominal por ascite, 

confusão mental por encefalopatia hepática).  

O exame físico pode incluir icterícia, aranhas vasculares, ginecomastia, ascite, 

esplenomegalia, eritema palmar, baqueteamento digital e flapping. Anormalidades 

laboratoriais podem incluir elevação de bilirrubinas, aminotransferases, fosfatase alcalina, 

gama-glutamil transpeptidase; tempo de protrombina prolongado, elevação do INR 

(international ratio normalized), hiponatremia, hipoalbuminemia e trombocitopenia.  

Convém ressaltar que aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase 

(ALT) são usualmente elevadas em pacientes com cirrose. AST é mais frequentemente 

elevada que a ALT. A maior parte das formas de hepatite crônica, excetuando-se a hepatite 

alcoólica, apresentam uma razão AST/ALT menor que 1. Entretanto, quando a hepatite 

crônica progride para cirrose a razão AST/ALT pode se inverter (SHET, 1998). Fosfatase 

alcalina (FA) é usualmente elevada na condição de cirrose, porém em níveis menores que 

duas ou três vezes. Altos níveis podem indicar que estamos diante de uma doença colestática, 

tais como colangite esclerosante primária ou cirrose biliar primária. 

Os níveis de gama-glutamil-transpeptidase (GGT) se correlacionam com os níveis de 

FA em doenças do fígado, porém de forma não específica. São tipicamente mais elevados em 

doença hepática alcoólica do que em outras enfermidades. Isto se deve ao fato de que o álcool 

induz a GGT microssomal hepática ou pelo dano hepatocitário. 

Os níveis séricos de bilirrubinas podem ser normais na cirrose compensada, entretanto 

eles se elevam com a progressão da cirrose. Em pacientes com cirrose biliar primária a 



40 

 

 

 

elevação da bilirrubina sinaliza pior prognóstico. A albumina é sintetizada exclusivamente no 

fígado e seus níveis caem quando ocorre uma perda da função hepática em decorrência da 

piora da cirrose. Desta forma, o nível sérico da albumina pode ser usado para estimar o grau 

de severidade da cirrose. Deve-se levar em conta de que a hipoalbuminemia pode acontecer 

em outras condições clínicas tais como insuficiência cardíaca, síndrome nefrótica, perda 

proteica por enteropatia e desnutrição. 

Quanto ao tempo de protrombina, reflete o grau de disfunção da síntese hepática, 

considerando que a maior parte das proteínas envolvidas no processo de coagulação são 

produzidas no fígado.  

Hiponatremia é muito comum em pacientes com cirrose e ascite, pela inabilidade que 

esses pacientes apresentam em excretar a água livre. Isto decorre primariamente de altos 

níveis de secreção de hormônio antidiurético. A hiponatremia torna-se mais acentuada com a 

progressão da cirrose e pode sinalizar o estágio final de doença hepática.  

Dentre as anormalidades hematológicas vale citar a trombocitopenia, a anemia, a 

leucopenia e neutropenia. A trombocitopenia é causada principalmente pela hipertensão portal 

e concomitante esplenomegalia congestiva. O aumento de tamanho do baço pode resultar em 

sequestro temporário de 90% das plaquetas circulantes. Porém, é incomum encontrar níveis 

de plaquetas abaixo de 50 mil por ml, a menos que coexista uma coagulopatia. Decréscimos 

nos níveis de trombopoetina também podem contribuir para trombocitopenia. Quanto à 

anemia geralmente é de origem multifatorial: perda de sangue gastrointestinal aguda e 

crônica, supressão da medula óssea (associada a anemia aplástica) anemia de doença crônica 

(inflamação) e hemólises. Por sua vez a leucopenia e neutropenia ocorrem devido ao 

hiperesplenismo com sequestro esplênico. A deficiência de proteínas de coagulação e em 

decorrência graus variados de coagulação intravascular disseminada, fibrinólise, deficiência 

de vitamina K, disfibrinogenemia, todos podem contribuir para sangramentos. 

Por fim, diabetes mellitus tem sido visto em 15 a 30% dos pacientes com cirrose 

(BIANCHI, 1994) e pode ser comum em pacientes com hepatite C crônica. A resistência 

insulínica pode estar presente em muitos pacientes com doença hepática gordurosa e a 

patogênese está relacionada com resistência insulínica e uma secreção inadequada de insulina 

das células beta do pâncreas.  
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2.5 EXAMES RADIOLÓGICOS IMPORTANTES NO DIAGNÓSTICO DA CIRROSE 

 

Estudos radiológicos tais como ultrassonografia, tomografia computadorizada e 

ressonância magnética podem sugerir a presença de cirrose. Achados podem incluir fígado 

com atrofia, superfície irregular e nodular e os exames de imagem podem mostrar a presença 

de varizes e ascite nos pacientes com hipertensão portal. 

A ultrassonografia (US) é rotineiramente utilizada durante a avaliação de pacientes 

com cirrose. Ela é não invasiva, bem aceita, largamente disponível e fornece valiosas 

informações. Na cirrose avançada o fígado pode aparecer pequeno e nodular. A superfície 

nodular e aumento da ecogenicidade, com áreas de aparência irregular são consistentes com 

cirrose, porém também podem ser vistas com esteatose hepática. Descreve-se como achados 

típicos a atrofia do lobo direito e a hipertrofia do lobo caudado. Simonovskýv (1999) em 

estudo que utilizou US de alta resolução, em pacientes que apresentavam suspeita de cirrose e 

que haviam realizado biópsia, mostrou sensibilidade de 91% e especificidade de 94%. A US 

pode ser usada como screening para carcinoma hepatocelular e hipertensão portal. Os achados 

de nódulos na US indicam necessidade de estudos posteriores, pois nódulos benignos e 

malignos têm aparência semelhante na US. Entretanto, achados de hipertensão portal que 

incluem aumento de diâmetro da veia porta e a presença de veias colaterais, bem como 

decréscimo do fluxo sanguíneo na circulação portal pelo Doppler são fortemente indicativos 

de cirrose. A US é também muito importante para detecção de esplenomegalia, ascite e 

trombose de veia porta. A Tomografia computadorizada (TC) não é utilizada rotineiramente 

no diagnóstico e avaliação de cirrose. Oferece informações similares à US, porém é mais cara 

e coloca o paciente em risco pela exposição ao contraste. Achados da TC de nodularidade 

hepática, atrofia do lobo direito, hipertrofia do lobo esquerdo, ascite e varizes de esôfago 

sugerem a presença de cirrose. A patência da veia porta pode ser demonstrada com imagens 

da TC de fase portal, porém a direção do fluxo sanguíneo nem sempre pode ser determinada. 

Outro exame radiológico, a ressonância nuclear magnética (RNM) ainda necessita de 

melhor definição no diagnóstico de cirrose. O seu uso é limitado pelo custo elevado, pela 

pobre tolerância de alguns pacientes, pela habilidade de se obter informações iguais as da 

RNM por outros meios. Ito e Cols (1999) relatam que a RNM pode diagnosticar 

acuradamente cirrose e estabelecer correlação com a severidade. Nesse estudo os autores 

demonstraram que a RNM pode distinguir cirrose grau A da classificação Child-Pugh de 
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outros graus em 93 e 82%, respectivamente. A RNM pode revelar sobrecarga de ferro e 

estimar a concentração de ferro hepático (BONKOVSKY, 1999). A angiografia por RNM é 

mais sensível do que a US para o diagnóstico de complicações da cirrose, tais como 

hipertensão portal e diferentemente da TC pode estimar o volume e a direção do fluxo 

sanguíneo na veia porta (FINN, 1993). 

A Elastografia Transitória (ET) é uma nova técnica usada para a avaliação de fibrose 

de forma não invasiva. Esta técnica envolve o uso de um transdutor na ponta de uma sonda de 

US que transmite pressão de 50 MHz de onda através do tecido hepático. A velocidade da 

onda é medida pela US. Esta velocidade se correlaciona com a resistência do tecido e fornece 

a estimativa da fibrose do fígado. Desde o seu desenvolvimento a ET tem sido avaliada para 

muitas etiologias das doenças hepáticas crônicas. Em estudo de metanálise a especifidade e a 

sensibilidade da ET para o diagnóstico de cirrose foi de 83 e 89%, respectivamente. 

(TSOCHATZIS, 2011). 

A ET também pode ser usada para predizer complicações de cirrose, tais como 

hipertensão porta (SHI, 2013) e no acompanhamento evolutivo de pacientes transplantados 

(ADEBAJO, 2012). As limitações da técnica estão relacionadas ao custo do equipamento e 

manutenção das sondas, bem como a necessidade do uso de sonda específica para pacientes 

obesos (XL); e a não ingesta de carne 120 minutos antes do teste (SHI, 2013; WONG, 2012; 

ARENA, 2013). 

A Força Acústica da Imagem de Radiação (ARFI) usa a US convencional para gerar 

uma onda de choque dentro de tecido hepático. Isso é obtido na região de interesse (ROI) para 

estimativa da dureza do tecido hepático. A velocidade de propagação da onda de choque é 

medida em metros por segundo e correlacionada com a dureza do tecido hepático. Nierhoff E 

COLS  (2013) mostraram, em metanálise de 36 estudos, que a ARFI apresentava excelente 

acurácia para o diagnóstico de cirrose (ROC 0,91 para F4), porém estes resultados podem ser 

afetados em pacientes obesos (NIERHOFF, 2014; JAFFER, 2014). A acurácia da ARFI foi 

comparada com ET em estudo de 114 pacientes e ambas mostraram acurácia semelhante para 

o diagnóstico de cirrose, entretanto a ET foi melhor que a ARFI no diagnóstico de fibrose 

significante (SPOREA, 2011). 

A elastografia por ressonância nuclear magnética (RNM) envolve o uso de transdutor 

colocado em uma janela obtida no nível da costela do paciente que transmite uma onda 

mecânica dentro do fígado. Uma imagem de RNM é realizada concomitantemente e a imagem 



43 

 

 

 

é processada para obter a elasticidade e resistência da área estudada o que corresponderá a 

extensão da fibrose. A taxa de sucesso com a RNM foi de 94% em estudo de Huwart e Cols. 

(2007), sendo considerado mais alto que a ET para cirrose e fibrose significativa. Entretanto, 

embora mais acurada e factível para o diagnóstico de cirrose, requer o uso de um equipamento 

muito caro e uma considerável expertise de quem realiza (BOHTE, 2013).     

O método com maior probabilidade de diagnosticar cirrose é o exame do fígado 

explantado, quer seja por autópsia, quer seja por transplante hepático, porque a arquitetura 

pode ser apreciada por inteiro. Na prática clínica, cirrose é diagnosticada por estudo 

anatomopatológico de amostra de tecido hepático obtido por biópsia, seja por vias percutânea, 

transjugular, ou durante uma laparoscopia. O método de obtenção da biópsia dependerá da 

situação clínica. A sensibilidade da biópsia para o diagnóstico de cirrose varia de 80 a 100%, 

dependendo do método utilizado, do tamanho e do número de espécimes obtidas. Entretanto, 

biópsia hepática não é necessária se dados clínicos, laboratoriais e exames de imagem 

sugerem fortemente a presença de cirrose e se os resultados não alterarem o manejo do 

paciente (BRAVO, 2001). 

 

2.6 MODELOS DE DIAGNÓSTICO 

 

Suspeita-se frequentemente de cirrose em pacientes que apresentam estigmas de 

doença hepática crônica, quando há evidencias de cirrose em exames laboratoriais, ou 

radiológicos ou por visualização direta da superfície do fígado durante procedimentos 

cirúrgicos ou ainda quando há evidencia de cirrose descompensada, a qual é caracterizada 

pela presença de complicações, tais como hemorragia varicosa, ascite, peritonite bacteriana 

espontânea ou encefalopatia hepática. 

Bonacini e cols. (1977) estudaram em 79 pacientes a utilidade de um escore 

discriminante para o diagnóstico de fibrose avançada ou cirrose (CDS) em pacientes com 

hepatite crônica pelo vírus C, utilizando três parâmetros laboratoriais: contagem de plaquetas, 

razão ALT/AST e TAP. Os pacientes foram divididos em dois grupos sob aspectos 

histopatológicos (A – fibrose 0 a 2; B (fibrose 3 ou 4 / avançada ou cirrose). O CDS foi 

significantemente mais baixo no grupo A do que no grupo B. No ponto de corte de 8 pontos o 

CDS apresentou uma sensibilidade de 46% e uma especificidade de 98% para o diagnóstico 

de escores de fibrose 3 ou 4. Os autores concluíram que o CDS em três parâmetros foi capaz 
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de identificar pacientes com hepatite C e alta probabilidade de cirrose. Pacientes com CDS 

menor ou igual a 7 ainda necessitariam de exame histológico para identificar cirrose ou 

fibrose avançada.  

No quadro 3 apresenta-se resultados de um estudo de metanálise que encontrou fatores 

com melhor habilidade para predizer cirrose em adultos com doença suspeitada ou conhecida. 

 

 

Quadro 3 - Fatores de predição da Cirrose  

Fatores Razão de 

Verossimilhança (RV) 

Presença de ascite 7,2 

Contagem de plaquetas < 160 mil/mm
3 

6,3 

Aranhas vasculares 4,3 

Escore discriminante de Bonacini > 7 9,4 

Fonte: Adaptado de Udell, (2012). 

 

Outro escore importante para avaliar fibrose em pacientes portadores de hepatite C 

crônica foi sugerido por Wai e Cols. (2003). Diversas variáveis clínicas e laboratoriais foram 

avaliadas em análises uni e multivariadas com o objetivo de identificar as que se associam ao 

estádio de fibrose hepática. Os autores construíram um modelo denominado “índice razão 

AST/plaquetas” (APRI) com a seguinte descrição: 

 

 APRI = AST/limite superior da normalidade(LSN) x 100 

   Plaquetas (x 1000/ mm
3
) 

 

Esse modelo apresentou áreas sob a curva ROC iguais a 0,80 e 0,89 para o diagnóstico 

de fibrose significativa e cirrose. Com base nessa curva, dois pontos de corte foram definidos 

para diagnosticar a ausência (APRI < 0,5) e presença (APRI > 1,5) de fibrose significativa. 

Tomando esses dois pontos de corte, a sensibilidade e a especificidade para indicar fibrose foi 

de 91 e 95%, respectivamente. 

Utilizando metodologia muito próxima, Islam e Cols. (2005) estudaram 179 pacientes 

portadores de Hepatite C crônica e elaboraram o modelo denominado GUCI (Gotemberg 

University Chirrosis Index). Este modelo utiliza a dosagem da AST sérica, o INR e a 

contagem de plaquetas, de acordo com a seguinte fórmula: 
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  GUCI = AST(/LSN) X INR x 100  

        Plaquetas (x 1000/ mm
3
) 

 

Quando o ponto de corte foi estabelecido em > 1, o diagnóstico de cirrose pode ser 

excluído com valor preditivo negativo de 97%.  

Outro importante escore que tem sido utilizado para diagnóstico de cirrose em 

pacientes com hepatite C é o Lok índice. Disponível para cálculo online. Em cuttof < que 

20%, exclue a presença de cirrose, com uma especificidade de 92%. Quando o cuttof > 50% 

foi usado para o diagnóstico de cirrose, o teste apresentou uma sensibilidade de 85%. 

O modelo construído por regressão logística, que teve o melhor desempenho para 

diagnosticar cirrose foi construído, conforme abaixo: 

5,56 – 0,0089 x contagem de plaquetas (x 1000/mm
3
) + 1,26 x AST/ALT + 5,27 x INR 

(LOK, 2005). 

Outro modelo, o Fibrotest é um painel de biomarcadores patenteado utilizado para o 

diagnóstico de fibrose. Utiliza-se 05 marcadores bioquímicos e dois parâmetros clínicos. Nos 

EUA é registrado como Fibrosure. Os parâmetros bioquímicos utilizados são: alfa-2-

macroglobulina, haptoglobina, bilirrubina total, apolipoproteína-A, GGT, idade e gênero. 

Usando uma fórmula patenteada estes biomarcadores são combinados para compor campo 

numérico que varia de 00 a 1.0. O resultado do escore correlaciona-se com o estágio 

METAVIR de fibrose. 

O Fibrotest foi originalmente desenvolvido para uma população de 205 pacientes com 

HCV e validado em 134 pacientes (IMBERT-BISMUT, 2001). Chou e Cols. (2013) 

conduziram uma metanálise de 09 estudos usando Fibrotest em Hepatite Crônica C. O melhor 

ponto da curva ROC para o diagnóstico de cirrose foi 0,89 (sensibilidade de 56%, 

especificidade de 81%, para um cutoff > 0,75). 

O Fibrotest foi validado em outras etiologias de cirrose. Poynard e Cols. (2007) 

conduziram uma metanálise de 30 estudos, que incluía pacientes com hepatite crônica C, 

hepatite crônica B, doença hepática alcoólica e doença gordurosa não alcoólica. De forma 

global o ponto estimado na ROC foi de 0,84, independente da etiologia. Os autores também 

demonstraram que o fibrotest teve moderada acurácia em distinguir os estágios de fibrose 

(ROC 0,69 para F3 versus F4) quando comparado com a biópsia. Concluem, por conseguinte 
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que o Fibrotest é uma alternativa viável à biópsia hepática no diagnóstico e estadiamento de 

fibrose.  

Em outro estudo, o mesmo autor (POYNARD, 2012) demonstrou em 2.472 pacientes 

com doença hepática crônica de várias etiologias, que o fibrotest e a biópsia hepática tinham 

um alto grau de concordância na avaliação da progressão da fibrose e que, portanto, poderia 

ser usado para monitoramento desta progressão sem a necessidade de biópsias repetidas. 

Castera e Cols. (2005) demonstraram que a combinação Fibrotest e elastografia 

melhorava a acurácia do diagnóstico de cirrose, sugerindo que a combinação desses dois 

testes poderia ser usada em substituição à biópsia em uma larga proporção de pacientes. 

O Fibrotest tem sido combinado com a ALT na composição de um novo escore 

denominado ACTITEST. Esta medida tem sido validada para o diagnóstico de cirrose em 

pacientes com hepatite crônica C e tem a vantagem de se poder fazer a correlação com o grau 

de atividade necroinflamatória. Uma metanálise de seis estudos mostrou que o ACTITEST 

apresentou 0,79 na curva ROC para o grau de atividade inflamatória nesses pacientes 

(POYNARD, 2010). 

  O FIB4 é outro painel de biomarcadores que foi originalmente validado em uma 

coorte de pacientes co-infectados HIV/HCV. Utiliza os seguintes parâmetros: Idade, AST, 

contagem de plaquetas e ALT. (FIB4 = Idade x AST / (Plaquetas x raiz quadrada de ALT) 

(STERLING, 2006; MCPHERSON, 2010). Em um estudo com 832 pacientes, o FIB4 > 3,25 

apresentou uma especificidade de 97% para o diagnóstico de cirrose (ROC = 0,76). Os 

autores concluem que 71% das biópsias poderiam ser evitadas usando FIB4 nestas coortes. 

O FIB4 foi posteriormente validado em um estudo com 592 pacientes portadores de 

hepatite crônica C. Nesse estudo o valor > 3,25 apresentava um valor na ROC de 0,91 para o 

diagnóstico de cirrose, enquanto um valor < 1,45 apresentava uma sensibilidade de 74% para 

excluir fibrose severa. (VALLET-PICHARD, 2007). Estes resultados foram confirmados por 

outros estudos, nos quais se demonstrou que FIB4 > 3,25 apresentava alta especificidade 

(92%) e valor preditivo (ROC 0,87) para o diagnóstico de cirrose (LIMA, 2007; CHOU, 

2013; MACPHERSON, 2010). 

Finalmente o Fibroíndice é mais um modelo que consiste na contagem de plaquetas, 

AST e GGT. Foi desenvolvido e validado em coorte de 360 pacientes com hepatite crônica C. 

Nesse estudo o ponto de corte na curva ROC para o diagnóstico de fibrose significante foi de 
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0,82. (KODA, 2007). Em estudos de validação o ponto de corte para o diagnóstico de cirrose 

foi estabelecido em 0,86 na ROC (CHOU, 2013). 
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3. METODOLOGIA – RESULTADOS DO TRABALHO  

 

 Este trabalho nasce da necessidade de se fazer uma avaliação do impacto e magnitude 

da hepatite C, no serviço de referência em Hepatologia do Hospital Universitário Onofre 

Lopes – Núcleo de Estudos do Fígado - compreendendo o período de maio de 1995 a 

dezembro de 2013. 

 O Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) é um dos principais hospitais do 

Estado do Rio Grande do Norte. É considerado de média e alta complexidade. Possui 240 

leitos ativos e realiza cerca de 7.247 internações por ano. 

 O Núcleo de Estudos do Fígado (NEF) iniciou suas atividades em maio de 1995. 

Atende diariamente pacientes com enfermidades hepáticas em regime de ambulatório e 

internações. É composto por Médicos Hepatologistas, Gastroenterologistas, Clínicos, 

Enfermeiras, Técnicos de Enfermagem, Nutricionista, Auxiliares. Desde a sua criação, passou 

a ser campo de estágio para alunos de graduação – curso de Medicina – e pós-graduação – 

Residência Médica em Clínica Médica, Gastrenterologia e Hepatologia.  O NEF recebe 

pacientes das unidades de saúde do estado, através de agenda referenciada pelo sistema SUS. 

Também recebe pacientes oriundos dos bancos de sangue, com sorologias positivas para as 

hepatites virais. Oferece inter consulta aos pacientes que estão internados nos hospitais do 

estado – Hospital Giselda Trigueiro, Hospital José Pedro Bezerra, Hospital Clóvis Sarinho, 

Hospital da Polícia Militar, Hospital João Machado, Hospital Walfredo Gurgel. Também 

presta consultoria à Maternidade Escola Januário Cicco, quando se suspeita de alguma 

intercorrência clínica em Hepatologia na mulher gestante. Participou ativamente de ações 

extensionistas educativas, tendo contribuído para a criação da Associação de pacientes 

portadores de Hepatites do Estado do Rio Grande do Norte (APHERN) e da Criação da 

Comissão Estadual de Hepatites Virais. Estabeleceu parceria profícua com a equipe de 

Transplante Hepático do Hospital Walter Cantídio, em Fortaleza/CE. Nesta unidade hospitalar 

muitos dos pacientes do Rio Grande do Norte foram transplantados. Estimulou e incentivou a 

criação de uma organização não governamental de pacientes transplantados do Rio Grande do 

Norte (APHETO), que mantém uma casa de apoio aos pacientes encaminhados à cidade de 

Fortaleza, prestando um serviço humanitário aos que necessitam quando fora do seu 

domicílio.    
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 Pacientes com Hepatite C tem recebido atenção especial, em obediência ao princípio 

da equidade, pois a complexidade do seu atendimento envolve uma sequência temporal, que 

resulta em várias consultas subsequentes.  

 As consultas realizadas pelo NEF seguem um modelo padrão de prontuário, elaborado, 

ao início das suas atividades, tendo sido orientado para a investigação clínica e 

epidemiológica das doenças hepáticas. Variáveis sociais, demográficas, clínicas, laboratoriais, 

de exames de imagens e exames histopatológicos são pesquisadas. Para cada paciente 

atendido é gerado um prontuário de acompanhamento em caráter prospectivo. O retorno às 

consultas obedece a intervalos variáveis, a depender da complexidade do caso, porém nunca 

superior a 12 meses do registro inicial. Neste estudo retrospectivo, foi considerado abandono 

de tratamento quando o indivíduo deixou de comparecer ao serviço por tempo superior a 12 

meses. 

 Ao longo deste tempo de caminhada do NEF, 20 anos, muitas transformações 

ocorreram em diversos consensos elaborados pelo Ministério da Saúde do Brasil e das 

Sociedades Médicas Nacionais e Internacionais, para a orientação clínica a estes pacientes.  

Observou-se uma evolução na compreensão da doença e nos métodos de sua abordagem 

diagnóstica. Entretanto, algumas dificuldades, continuam ensejando esforços para que 

possamos oferecer a orientação terapêutica adequada, em um curto espaço de tempo. Dentre 

estas destacamos o acesso ao serviço, a realização dos exames complementares de biologia 

molecular e de imagem, a realização de biópsia hepática, o acesso aos medicamentos, o 

retorno rápido diante de intercorrências. 

Alguns dos desafios enfrentados pelos que atuam no NEF estão contemplados nos 

questionamentos abaixo: 

 Quantos são os pacientes com Hepatite C no NEF? 

 Quem são? (Gênero, idade, profissão, origem) 

 Quais as co-morbidades associadas à evolução? 

 Quantos são os que têm cirrose por Hepatite C? 

 Quais as variáveis associadas à cirrose nesses pacientes? 
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 Quantos são os que têm câncer de fígado? 

 Qual a mortalidade relacionada à hepatite C e a hepatite C com cirrose? 

 Como distinguir cirrose nos pacientes com hepatite C através parâmetros clínicos? 

 Qual a relação de hepatite C e diabetes? 

 Estas perguntas serviram de norteamento para planejarmos uma avaliação 

retrospectiva que constou de uma minuciosa revisão em 10.304 prontuários, dentro de um 

período de 7 meses de avaliação, com a finalidade de construirmos  uma coorte de pacientes 

com hepatite C, em que todos os indivíduos da coorte tivessem o seu diagnóstico confirmado 

pelo exame padrão ouro de biologia molecular – pesquisa do ácido ribonucleico do vírus da 

hepatite C, pela técnica de reação em cadeia de polimerase (HCV RNA) qualitativo ou 

quantitativo. 

 Os dados foram obtidos diretamente dos prontuários dos pacientes e registrados em 

planilha Excel, previamente construída, seguindo uma codificação elaborada com as variáveis 

de estudo, os quais se constituem em dados individuais e em fatores de prognóstico definidos 

pela literatura na progressão da hepatite C crônica (Quadro anexo). 

 Foi construído o projeto que ancora seis estudos subsequentes tendo sido denominado: 

Carcinoma Hepatocelular em coorte retrospectiva de pacientes portadores de Hepatite C 

atendidos em serviço de referência no Nordeste brasileiro. 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUOL-UFRN com o 

número de parecer 448.243/2013. Todas as variáveis foram colhidas através da revisão de 

prontuários. Todos os exames foram solicitados conforme a rotina do serviço, de tal forma 

que o presente estudo não alterou as condutas médicas.  Como se trata de um estudo feito com 

dados secundários baseado em revisão de prontuários, não existe consentimento informado 

assinado pelos pacientes. Entretanto, os autores se comprometeram a manter absoluto sigilo 

sobre as informações obtidas nos prontuários. 

 Como parte do desenvolvimento das ações do projeto acima mencionado, resultaram 

seis estudos subsequentes e mencionados a seguir, com as suas respectivas metodologias: 
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1. Carcinoma Hepatocelular em coorte retrospectiva de pacientes portadores de 

Hepatite C, atendidos em serviço de referência no Nordeste brasileiro.  

2. Fatores associados ao desenvolvimento de Cirrose em pacientes portadores de 

Hepatite C atendidos em Serviço de Referência no Nordeste do Brasil 

3. Fatores associados com a mortalidade em pacientes portadores de Hepatite C 

atendidos em Serviço de Referência no Nordeste do Brasil 

4. Altas taxas de descontinuidade do acompanhamento clínico em pacientes 

portadores de Hepatite crônica C atendidos em Serviço de Referência no Nordeste 

do Brasil  

5. Diabetes mellitus em portadores de Hepatite C atendidos em serviço de referência 

no Nordeste do Brasil. 

6. Variáveis associadas ao diagnóstico de cirrose em pacientes com Hepatite C 

Crônica: Um estudo caso-controle.  

Passaremos a descrever a metodologia utilizada em cada estudo em separado: 

3.1 ESTUDO 1  

Estudo de Coorte Carcinoma Hepatocelular  

3.1.1 - Problemática 
 

O presente estudo examinou a frequência do carcinoma hepatocelular em uma coorte 

retrospectiva de pacientes portadores de hepatite C crônica, os fatores de prognóstico, o tempo 

de ocorrência, a curva de sobrevida e propôs uma reflexão sobre o modelo de rastreamento do 

CHC nestes pacientes. 

 

3.1.2 - Objetivos 

 

 3.1.2.1 - Objetivo geral 

 

 Analisar quais fatores epidemiológicos e co-morbidades influenciam no prognóstico e 

no tempo de evolução para Carcinoma Hepatocelular de pacientes com hepatite C 
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atendidos entre maio de 1995 e dezembro de 2013, no Núcleo de Estudo do Fígado-

NEF, do Hospital Universitário Onofre Lopes-HUOL da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte-UFRN. 

 

3.1.2.2 - Objetivos específicos 

 

 Examinar a frequência do carcinoma hepatocelular numa coorte retrospectiva de 

pacientes atendidos no referido serviço,  

 Identificar os fatores de prognóstico relacionados com o aparecimento do CHC e o 

tempo de evolução desta ocorrência. 

 Verificar a curva de sobrevida destes pacientes. 

3.1.3 - Metodologia 

 

Desenho do estudo 

 
Estudo de prognóstico em coorte retrospectiva dos portadores de Hepatite C, atendidos 

no NEF/HUOL/UFRN, no período de maio 1995 a dezembro de 2013. 

Através de revisão dos dados do prontuário destes pacientes, foram identificados os 

exames laboratoriais que se constituem em fatores preditivos de evolução desfavorável e 

prognóstico desfavorável. 

Foram pesquisados os dados histopatológicos destes pacientes, a presença ou ausência 

de comorbidades, como possíveis variáveis confundidoras; traçando-se o perfil clínico e curva 

de sobrevida destes pacientes ao longo de 18 anos, identificando aqueles que desenvolveram 

carcinoma hepatocelular (CHC). 

Plano amostral 

Os seguintes pontos foram considerados na elaboração do plano amostral. 

População de estudo 

População fechada, constituída de pacientes portadores de hepatite C crônica, 

atendidos no Núcleo de Estudos do Fígado, serviço de referência em Hepatologia do Hospital 

Universitário Onofre Lopes da UFRN, que apresentaram positividade para o teste ANTI-HCV 

Elisa III e cujo diagnóstico foi confirmado pelo PCR qualitativo entre maio de 1995 a maio de 

2013. 
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Critérios de inclusão e exclusão 

Critério de inclusão: pacientes admitidos no NEF com teste ANTI-HCV positivo, no 

período de estudo já referido. 

Critério de exclusão: Pacientes que na consulta subsequente apresentaram ANTI-HCV 

negativo ou PCR qualitativo negativo. 

Tamanho da amostra 

Para este estudo a amostra foi selecionada a partir de busca ativa efetuada em todos os 

prontuários do Núcleo de Estudos do Fígado (NEF), no período maio de 1995 a dezembro de 

2013, compreendendo um quantitativo de 10.304 prontuários.  

 

Coleta de dados 

 
Os dados foram obtidos diretamente dos prontuários dos pacientes e registrados em 

planilha Excel, previamente construída, seguindo uma codificação elaborada com as variáveis 

de estudo, que se constituem em dados individuais e fatores de prognóstico definidos pela 

literatura na progressão da hepatite crônica C (anexo nº 02 – codebook). 

. Quanto ao elenco de variáveis, a Variável Dependente será o diagnóstico de CHC por 

US ou TC em portadores de hepatite C. 

As Variáveis Independentes elencadas estão apresentadas no anexo 2 com suas 

respectivas definições e classificação. 

 

3.1.3.4 -  Análise dos dados 

 

Para o cálculo da sobrevida em meses foi utilizado o método Kaplan-Meier, bem 

como para estimar as medianas dos tempos de sobrevida e respectivos intervalos de 

confiança (IC95%), para os subgrupos de pacientes classificados pelas variáveis de 

interesse, e construídas curvas de Kaplan-Meier para as principais variáveis categóricas 

utilizadas no estudo, com comparação pelos testes Logrank, Tarone-Ware ou Breslow. 

O modelo de Cox foi construído com as variáveis que tiveram associação com a 

sobrevida na análise bivariada (p<0,10), além das variáveis selecionadas como potenciais 

confundidoras, e os termos de interação construídos a partir da plausibilidade biológica 

(com significância estatística p < 0,10). O método utilizado para a escolha do modelo foi 
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Backward, com comparação direta do log likelihood, coeficientes (β) e teste de Wald após 

cada etapa da modelagem. 

 

3.1.4 - Resultados  

 

Dos 10.304 prontuários revisados no Núcleo de Estudos do Fígado, registrados no 

período de maio de l995 a dezembro de 2013, 1.584 (15,3%) se constituíram em casos 

suspeitos de Hepatite C (teste ANTIH-HCV positivo). Dos 996 (87%) pacientes que 

realizaram HCV RNA, 512 (4,96%) apresentaram positividade e constituíram a amostra final 

(casos confirmados).   

 

Quadro 4– Variáveis Sócio-demográficas de pacientes atendidos com HEPATITE C no NEF 

no período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, 2015. 

VARIÁVEL n % 

IDADE (ANOS) 

15 – 35 

  > 35 

 

146 

366 

 

26,2 

73,8 

GÊNERO 

 Masculino 

 Feminino  

391 

121 

75,6 

23,6 

ESTADO CIVIL 

 Não casado 

 Casado  

 

216 

296 

 

42,1 

57,9 

PROFISSÃO (RELACIONADA 

AO RISCO DE HEPATITE C) 

 Relacionada ao risco 

 Não relacionada  

 

 

51 

455 

 

 

10,1 

89,9 

COR 

 Branca  

 Não Branca  

 83 

376 

18,1 

81,9 

PROCEDÊNCIA 

 Natal 

 Outros  

306 

205 

59,9 

40,1 

PROMISCUIDADE 

 Sim 

 Não 

60 

429 

12,2 

87,8 

PROFISSIONAL DA SAÚDE 

 Sim 

 Não 

 

 23 

487  

 

 5,0 

95,0 

ATLETA PROFISSIONAL 

 Sim  

 Não  

 

28 

471 

 

5,6 

94,4 
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DOADOR DE SANGUE 

 Sim  

 Não  

251 

257 

49,4 

50,6 

ABANDONO DE 

TRATAMENTO 

 Sim  

 Não  

340 

163 

67,6 

32,4 

PASSADO DE TRANSFUSÃO 

 Sim  

 Não  
112 

382 

22,8 

77,2 

CONTATO 

 Sim  

 Não  

 

67 

430 

13,5 

86,5 

ANTI-HCV DO CONJUGE  

 Sim 

 Não 

14 

107 

11,6 

88,4 

    Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 Como se observa no quadro 3, 73,8% dos pacientes atendidos apresentavam idade 

maior do que 35 anos, 75,6% pertenciam ao gênero masculino, 57,9% eram casados, apenas 

10% apresentavam profissão relacionada ao risco de hepatite C, 81,9% eram não brancos, 

59,9% procediam de Natal, 12,2% tinham história de promiscuidade sexual, 5,0% eram 

profissionais de saúde, 5,6% eram atletas profissionais, 49,4% eram doadores de sangue e 

67,6% descontinuaram o acompanhamento clínico. 22,8% tinham passado de transfusão e 

apenas 13,5% relatavam história de contato com portadores de hepatite. 11,6 % dos cônjuges 

pesquisados dentre os pacientes com diagnóstico confirmado apresentavam ANTI-HCV 

positivo. 

Quadro 5 - Comorbidades de pacientes portadores de HEPATITE C crônica atendidos no 

NEF de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, 2015. 

Variável n % 

ETANOLISMO   

 Sim 

 Não  
313 

247 

62 

38 

UDIV 

   Sim 

 Não  

65 

436 

13 

87 

HEMOFÍLICO 

   Sim  

 Não  

4 

506 

0,8 

99,2 

HEMODIÁLISE 

   Sim 17 3,3 
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 Não 492 96,7 

DIABETES 

   Sim  

 Não  

45 

461 

8,9 

91,1 

INSULINA 

   Sim 

 Nâo  

14 

461 

2,94 

97,06 

HIPOGLICEMIANTE 

   Sim 

 Não 

29 

444 

6,1 

93,9 

OBESIDADE   

Sim 

Não 

18 

491 

3,53 

96,47 

HBSAG   

 Sim 

 Não 

4 

197 

1,99 

98,01 

ANTI-HBc IGg   

  Sim 

  Não 

43 

138 

23,75 

76,25 

ANTI-HBs   

 Sim 

 Não 

31 

116 

21,0 

79,0 

ANTI HIV   

 Sim 

 Não  

1 

83 

1,19 

98,81 

FERRITINA   

>500 ng/mL 

<=500ng/mL 

28 

45 

38,3 

61,7 

SATURAÇÃO DE 

TRANSFERRINA   

>45% 

<=45% 

15 

23 

31,25 

68,75 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Analisando as comorbidades nos portadores de Hepatite C crônica do NEF, verifica-se 

que 62% referiam etanolismo, 13% usavam drogas injetáveis, apenas 0,8% eram hemofílicos, 

3,3% faziam hemodiálise, 8,9% dos pacientes eram diabéticos, destes diabéticos 31,1% 

usavam insulina e 64,4% usavam hipoglicemiante oral, 3,53% dos pacientes eram obesos, 

apenas 1,99% apresentaram positividade para o HBsAg, porém 23,75% foram positivos para 

o ANTI-HBc IGg e 21% foram igualmente positivos para o ANTI-HBs. A prevalência de 
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HIV nesta população foi de 1,19%. 38,3% apresentavam ferritina maior que 500 ng/mL e 

31,25% saturação de transferrina maior que 45%. 

  



58 

 

 

 

Quadro 6 - Aspectos clínicos e evolução observada nos pacientes portadores de HEPATITE 

C atendidos no NEF de maio 1995 a dezembro 2013. Natal-RN, 2015.  

 

VARIÁVEIS LABORATORIAIS n % 

ALBUMINA CI 

< 3,5 g/dL 43 35,8 

= ou > 3,5 g/dL 77 64,16 

ALBUMINA CF 

< 3,5 g/dL 65 62,6 

= ou > 3,5 g/dL 39 37,5 

ALFAFETO 

> 20 29 41,4 

= > 20 41 58,6 

BILIRRUBINA CI 

> 1, 3 mg/dL 47 35,9 

= ou < 1,3 84 64,1 

BILIRRUBINA CF 

> 1,3 mg/dL 47 47,6 

< ou = 1,3 mg/dL 84 52,4 

CARGA VIRAL 

> 600.000 UI / mL 108 29 

= ou < 600.000 UI / mL 265 71 

GENÓTIPO 

Tipo 1 145 78,3 

Tipo não 1 40 21,7 

     Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Em relação à evolução clínica observou-se que 35,8% exibiam albumina sérica < 3,5 

g/dL na consulta inicial e 62,6% na consulta final. A dosagem sérica da alfa feto foi maior que 

20 mcg/ L em 41,4% dos pacientes, 35,9% dos pacientes apresentaram bilirrubina maior que 

1,3 na consulta inicial e 47,6% apresentavam   bilirrubina maior que 1.3 na consulta final, 

29% apresentaram carga viral alta (maior que 600.000 UI/mL), 78,3% dos pacientes estavam 

infectados com o genótipo 1 e 21,7% com genótipo diferente do 1. 
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Quadro 7 - Aspectos clínicos e evolução observada nos pacientes portadores de HEPATITE 

C atendidos no NEF de maio 1995 a dezembro 2013. Natal-RN, 2015. 

 

VARIÁVEIS LABORATORIAIS II n % 

GAMA GT CI 

> 60 UI/L 139 55,1 

< OU = 113 44,9 

GAMA GT CF 

> 60 UI/L 109 51,9 

< ou = 60 UI/L 101 48,1 

PLAQUETAS CI 

< 150.000 107 41 

> ou = 150.000 154 59 

PLAQUETAS CF 

< 150.000 108 49 

HCV RNA QUALITATIVO 

Positivo 512 51,4 

Negativo 484 48,6 

INR CI 

> 1,3 18 36,7 

< ou = 1,3 31 63,3 

INR CF 

> 1,3 22 48,9 

< = 1,3 23 51,1 

TAP CI 

< 70% 81 36,4 

> ou = 70% 141 63,4 

TAP CF 

< 70% 65 38,2 

> =  70% 105 51,8 

TESTE ANTI HCV 

Positivo 1584 99,8 

Negativo 3 0,02 

   Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 55,1% pacientes apresentavam GGT maior que 60 UI/dL na consulta inicial e 51,9, % 

maior que 60 UI/dL na consulta final. 41% dos pacientes apresentavam plaquetas abaixo de 

150 mil na consulta inicial e 49% dos pacientes apresentavam plaquetas abaixo de 150 mil na 

consulta final.  
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 36,7% dos pacientes apresentavam INR maior que 1,3 na consulta inicial e 48,9% dos 

pacientes apresentavam INR > 1,3 na consulta final. 36,4% pacientes apresentavam TAP < 

70% na consulta inicial e 38,2% TAP < 70 na consulta final. 

  99,8% dos pacientes que apresentaram ANTI-HCV positivo o que indica a 

sensibilidade elevada do teste. Apenas 02 pacientes foram negativos. 47,4% apresentavam 

TGO > 60 UI/ ml na consulta inicial e 53,9% TGP > 60 UI na consulta inicial.  

Quadro 8 - Aspectos clínicos e evolução observada nos pacientes portadores de hepatite "c" 

atendidos no NEF de maio 1995 a dezembro 2013. Natal-RN, 2015 – Variáveis:  

 

VARIÁVEIS BIÓPSIA E EXAMES DE IMAGEM n % 

BIÓPSIA 1 

Sim 102 20,4 

Não 398 79,6 

METAVIR A 

> ou = A3 5 5,9 

< A 3 80 94,1 

METAVIR F 

igual a F4 23 25,6 

< ou = F3 67 75,4 

USG CHC 

Sim 12 5,45 

Não 208 94,55 

USG CIRROSE 

Sim 68 30 

Não 158 70 

USG NÓDULOS 

Sim 35 16 

Não 185 84 

TCCHC 

Sim 12 15,9 

Não 66 84,1 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 Dos pacientes, 102 (20,4%) realizaram biópsia hepática. Desses, 94,1% dos pacientes 

que realizaram biópsia apresentaram METAVIR classificada como A (atividade inflamatória) 

menor que 3 e 25,6% F4 (cirrose).  
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 Quanto aos métodos de imagem 5,45% apresentaram CHC ao USG, 30, % 

apresentaram cirrose, 16% apresentaram nódulos e 5,9% dos pacientes que realizaram TC 

foram diagnosticados com CHC.  

Quadro 9 - Aspectos clínicos e evolução observada nos pacientes portadores de Hepatite C 

atendidos no NEF de maio 1995 a dezembro 2013. Natal-RN, 2015.  

VARIÁVEIS TRATAMENTO E 

EVOLUÇÃO PARA ÓBITO. 
n % 

REC RESPONDEDOR 

 Sim  10 21,7 

 Não  36 78,3 

RECIDIVANTE 

 Sim  25 41,6 

 Nâo  35 58,4 

SUSPENSÃO 

 Sim 44 46,3 

 Não   51 53,7 

TRATAMENTO ANTIVIRAL 

 Sim  103 20,6 

 Não  307 79,4 

ÓBITOS ENTRE OS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS 

 Sim  21 2,2 

 Não  932 97,8 

ÓBITOS ENTRE OS CASOS CONFIRMADOS 

 Sim  21 4,34 

 Não  462 95,6 

ÓBITOS COM CIRROSE NA USG 

 Sim  18 32,1 

 Não  38 67,9 

ÓBITOS COM CHC NA USG 

 Sim  3 37,5 

 Não  5 62,5 

ÓBITO COM CHC NA TC 

 Sim  4 50 

 Não  4 50 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 Do ponto de vista do tratamento, 103 pacientes (20,6%) realizaram tratamento 

antiviral, 41,0 % foram considerados redicivantes, 21,7% foram retratados e respondedores e 

46,3% suspenderam o tratamento possivelmente por efeitos adversos. 
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  A mortalidade entre os casos suspeitos foi estimada em 2,2%. Entre os casos 

confirmados 4,34%. Entre os casos confirmados com cirrose, 32,1%. Nos casos de CHC na 

USG 37,5% e nos casos com CHC na TC 50%.  
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Quadro 10 - Perfil clínico dos pacientes com CHC no NEF e HCV RNA Positivo - 1995- 

2013. NATAL, 2015. 

VARIÁVEL n % 

COR 

Branca 

Não Branca 
4 

5 

44,4 

55,6 

GÊNERO 

Masculino 

Feminino 

12 

0 

100 

0 

ESTADO CIVIL 

Casado 

Não Casado 

7 

5 

58,3 

41,66 

PROFISSÃO 

Relacionada Risco 

Não relacionada 

1 

11 

8,3 

91,6 

PROCEDÊNCIA 

Natal 

Outros 

6 

6 

50,0 

50,0 

ETANOLISTA 

Sim 

Não 

8 

4 

66,7 

33,3 

PLAQUETAS < 150.000 CI 

Sim 

Não 

9 

2 

81,8 

18,2 

TGO > 60 UI CI 

Sim 

Não 

10 

1 

91 

9 

TGP > 60 UI CI 

Sim 

Não 

9 

2 

81,8 

18,2 

GGT > 60  CI 

Sim 

Não  

7 

1 

87,5 

12,5 

CARGA VIRAL > 600.000 UI/Ml 

Sim 

Não 

4 

1 

80 

20 

ALBUMINA CI < 3,5 g% 

Sim 

Não 

4 

1 

80 

20 

TTO ANTIVIRAL 

Sim 

Não 

4 

6 

40 

60 

RESPONDEDOR AO TTO ANTIVIRAL 

Sim 

Não 

2 

2 

50 

50 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 



64 

 

 

 

 Dos pacientes com CHC, 55,6% eram não brancos, 100% eram do gênero masculino, 

58,3% eram casados, 50% pacientes procediam de Natal, 91,6% tinham profissão que não se 

relacionava ao risco de adquirir hepatite C, 66,7% pacientes eram etanolistas, 80% 

apresentavam carga viral elevada, 81,8% apresentavam plaquetas abaixo de 150 mil na 

consulta inicial, 91% apresentaram TGO > 60 UI na consulta inicial, 81,8% apresentaram 

TGP > 60 UI na consulta inicial, 87,5% apresentaram GGT > 60 UI na consulta inicial, 60% 

dos pacientes não haviam feito tratamento antiviral. Dois pacientes (50%) foram considerados 

respondedores e dois (50%) não respondedores.  

 

Quadro 11 - Sensibilidade e especificidade da USG para diagnóstico de CHC em portadores 

de Hepatite C Crônica no NEF de maio 1995 a dezembro de 2013 – Natal, 2015. 

US CHC HCV RNA + HCV RNA - 

Sim 12 4 

Não 208 47 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

 

Os dados assinalam que a sensibilidade da US para o diagnóstico de CHC foi 5,5% e a 

especificidade 92%, com valor preditivo positivo de 75% e valor preditivo negativo de 18,4%.  

 

Quadro 12 - Sensibilidade e Especificidade da TC para diagnóstico de CHC em portadores 

de Hepatite C Crônica no NEF de maio 1995 a dezembro de 2013 – Natal, 2015. 

 

TC CHC HCV RNA + HCV RNA - 

  Sim 12  2 

  Não  66 15 

       Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

A sensibilidade e a especificidade da TC para diagnóstico de CHC em portadores de 

hepatite C foram estimadas em 18,4 e 88,2%, com valores preditivos positivos e negativos de 

85,7 e 18,5%, respectivamente. 

Sensibilidade =      15,4% 
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Especificidade = 88,2% 

Valor preditivo + = 85,7 

Valor preditivo - = 8,5% 

 

TC VERSUS US 12/66 e 12/208 

Odds ratio 3,152, p = 0,008 (IC – 1,351 – 7,349)  

 

3.1.5 - Discussão  

 

  Os resultados encontrados sinalizam que a taxa de incidência de CHC nos 

pacientes portadores de Hepatite C no NEF é compatível com dados de literatura, que estima 

uma variação de 3 a 23% a ocorrência desta complicação. O número encontrado não nos 

permitiu uma análise inferencial mais robusta. A estatística descritiva sinaliza para um maior 

número de eventos no gênero masculino e em não brancos. Foi possível identificar um perfil 

clínico que sinaliza para uma maior probabilidade da ocorrência CHC e desta forma deveria 

ter uma maior atenção no rastreamento desta enfermidade. É sabido que pacientes alcoolistas 

e diabéticos, bem como portadores de co-infecção HIV e HBV apresentam maior 

probabilidade de evolução para cirrose e desta feita para CHC. Observou-se também que 

dentre os métodos de imagem para diagnóstico de CHC, a US perde em sensibilidade para a 

TC.   

  O estudo segue em aberto, com ampliação da coorte, objetivando-se ampliação 

do n para que possamos realizar estatística inferencial e verificar associações capazes de 

identificar variáveis de risco, bem como estimar a curva de mortalidade.  

3.1.6 – Conclusões 

1. O número de pacientes com HCV RNA positivo e diagnóstico de CHC quer seja 

por US, quer seja por TC, permite concluir que a ocorrência de CHC entre os 

pacientes do NEF está dentro da variação apontada na literatura. 

2. A sensibilidade e especifidade da TC são melhores do que as da US e nos casos 

com cirrose e fatores predisponentes (cirrose e co-infecção, cirrose e diabetes, 

cirrose e etanolismo) deve ser priorizada. 
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3. Os resultados apontam no sentido de que pacientes com hepatite C masculinos, 

etanolistas, não brancos, que se apresentam na consulta inicial com 

aminotransferases duas vezes o valor de referência, plaquetas abaixo de 150 mil 

por mm
3
 e cirrose na USG merecem uma investigação mais cuidadosa.  Nesses 

pacientes é plausível que se devam recomendar intervalos de consultas no espaço 

de no máximo 90 dias e TC como exame de rastreamento para CHC. A partir dos 

resultados pretende-se propor um modelo mais eficiente de rastreamento do CHC 

 

 3.2 ESTUDO 2  

Fatores associados ao desenvolvimento de Cirrose em pacientes portadores de Hepatite 

C atendidos em Serviço de Referência no Nordeste do Brasil 

3.2.1 - Objetivo  

Avaliar os fatores clínicos e epidemiológicos associados à evolução da infecção pelo 

HCV para cirrose, bem como examinar a frequência dessa condição clínica em pacientes 

portadores de hepatite C crônica, atendidos em um serviço de referência em Hepatologia do 

Nordeste do Brasil. 

3.2.2- Materiais e métodos 

Desenho do estudo - Trata-se de um estudo transversal através de revisão de todos os 

prontuários dos pacientes acompanhados no Núcleo de Estudos do Fígado (NEF), serviço de 

referência no atendimento de portadores de doenças hepáticas, do Hospital Universitário 

Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) na cidade 

de Natal/RN, Nordeste do Brasil, no período de maio 1995 a maio de 2013. 

Seleção dos pacientes - Foram considerados casos suspeitos de Hepatite C todos os 

pacientes com ANTI-HCV positivo e casos confirmados, pacientes com HCV RNA 

qualitativo positivo. Foram incluídos no estudo apenas os casos confirmados de Hepatite C, 

tendo sido considerado para diagnóstico de cirrose hepática o exame de ultrassonografia. 

Variáveis coletadas - A presença de cirrose ao exame de ultrassonografia foi a 

variável dependente. Como variáveis independentes, foram colhidas as sócio-demográficas – 

idade, gênero, estado civil, profissão, cor e procedência, além de variáveis associadas à 
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10.304 

 prontuários avaliados 

1.592  

casos suspeitos de Hepatite C 

512  

casos confirmados de Hepatite C 

68  

casos de cirrose 

infecção pelo HCV – promiscuidade sexual, uso de drogas intravenosas, se é profissional de 

saúde, se exerce profissão relacionada ao risco, se foi ou é atleta profissional, se é hemofílico 

e se realiza hemodiálise, bem como variáveis relacionadas à progressão da doença – genótipo, 

a maior carga viral, consumo de álcool, diabete melito, AST, ALT, Gama-GT, bilirrubinas, 

TAP, INR, albumina, ferritina e saturação de transferrina. Foram analisadas também 

coinfecções – Hepatite B e infecção pelo HIV. Consideraram-se profissões relacionadas ao 

risco: manicure, policial militar, bombeiro, açougueiro, cabelereira e barbeiro.  

Análise estatística - No que diz respeito à análise estatística, inicialmente realizou-se 

a tabulação dos dados através da estatística descritiva. Em seguida, usando a estatística 

inferencial, realizou-se a análise bivariada através do teste qui-quadrado (ou Fisher’s Exact 

Test). Foi verificada a magnitude da associação através da OR para cada uma das variáveis 

independentes em relação a variável dependente, a um nível de significância de 95%. As 

variáveis com valor de p menor que 0.20 foram analisadas com Logistic regression para a 

construção do modelo multivariado, mediante o da razão de verossimilhança (Likelihood 

Ratio Test), ausência de multicolinearidade, bem como sua capacidade de melhorar o modelo 

através do teste de Hosmer-Lemeshow. 

3.2.2 - Resultados 

 

Fatores associados ao desenvolvimento de cirrose em pacientes portadores de hepatite C 

atendidos em Serviço de Referência no Nordeste do Brasil 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Demonstrativo dos casos de cirrose por US 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Os pacientes (512) que compuseram a amostra final do estudo, (casos confirmados de 

hepatite C), correspondeu a 4,96% de todos os casos atendidos no serviço.  Dos 512 casos 

confirmados de hepatite C, 68 desenvolveram cirrose em algum momento do 

acompanhamento no serviço. 

O perfil sócio demográfico dos pacientes com cirrose caracteriza-se por: ser do gênero 

masculino, ter idade maior do que 35 anos, ser casado, ter cor não-branca, ser procedente da 

cidade de Natal, não relatar promiscuidade, não ser atleta profissional, não ter profissão 

relacionada ao risco e não ser doador de sangue. 

Nos 68 pacientes com cirrose por HCV, os achados mais frequentes foram: 

consumidor habitual de álcool, ausência de relato de uso de drogas intravenosas, ausência de 

hemofilia, não realização de hemodiálise, não ter diabetes, não fazer uso de insulina ou 

hipoglicemiantes e não ser obeso. Dos pacientes cirróticos por HCV, apenas 1 era hemofílico 

e apenas 1 realizava hemodiálise. Em relação a essas comorbidades, as que apresentaram 

significância estatística quanto à associação com o desenvolvimento de cirrose foram: ser 

consumidor habitual de álcool (p = 0,001) e não ser hemofílico (p<0,0005). 

Quanto às coinfecções nos pacientes com cirrose por HCV, 52 realizaram o teste do 

HBsAg e apenas1deles estava infectado pelo vírus da Hepatite B (HBV); 46 realizaram o teste 

do ANTI-HBcIGg e desses 78,26% possuíam ANTI-HBc-IGg negativo; 33 realizaram o teste 

do ANTI-HBs e desses, somente 7 possuíam imunidade contra o HBV. Dos 69 prontuários 

em que se realizou o teste ANTI-HIV, nenhum apresentou positividade no grupo de cirrose 

por HCV. 

A carga viral foi quantificada em 38 pacientes do grupo dos cirróticos. Desses, 20 

apresentavam carga viral > 600.000 UI/mL e 18 apresentavam carga viral ≤ 600.000 UI/mL. 

Dos 50 pacientes que realizaram a genotipagem viral, 26 estavam infectados pelo HCV 

genótipo 1, somente 1 paciente possuía o HCV genótipo 2 e 11 pacientes o genótipo 3. Não 

foi comprovada associação do genótipo com o desenvolvimento de cirrose, nem tampouco 

com a carga viral. 
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Por fim, as variáveis associadas de maneira estatisticamente significativa no modelo 

final foram Genótipo 1 e Bilirrubina maior que 1,3 mg% na consulta inicial, ajustadas pelo 

consumo de álcool (Tabela 4). O valor do teste de Hosmer - Lemeshow foi de 0,628.   
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 Tabela 1 - Variáveis sócio-demográficas dos pacientes portadores de cirrose por hepatite C. 

Natal, RN, 2015. 

Variável 
Com cirrose Sem cirrose Análise bivariada 

n % n  % OR (IC) P 

Gênero       

 Masculino 51 31,10 113 68,90 1 
0,591 

 Feminino  17 27,42 45 72,58 1,19 (0,62 – 2,28) 

Idade       

 15 – 35 Anos 5 29,41 12 70,59 1 
0,950 

 > 35 anos 63 30,14 146 69,86 0,97 (0,33 – 2,86) 

Estado civil       

 Casado 41 29,50 98 70,50 1 
0,635 

 Não-casado 27 32,53 56 67,47 0,87 (0,48 – 1,56) 

Profissão       

 Relacionada ao risco 4 23,53 13 76,47 1 

0,552  Não relacionada ao 

risco 

63 30,43 144 69,57 0,70 (0,22 – 2,24) 

Cor       

 Branco 14 34,15 27 65,85 1 
0,552 

 Não-branco 47 28,66 117 71,34 1,29 ( 0,22 – 2,24) 

Procedência       

 Natal 36 29,51 86 70,49 1 
0,837 

 Outros 32 30,77 72 69,23 0,94 (0,53 – 1,66) 

Profissional de saúde       

 Sim 3 23,08 10 76,92 1 
0,572 

 Não 65 30,52 148 69,48 0,68 (0,18 – 2,56) 

Promiscuidade       

 Sim 11 32,35 23 67,65 1 
0,867 

 Não 55 30,90 123 69,10 1,07 (0,49 – 2,35) 

Atleta profissional       

 Sim 2 9,09 20 90,91 1 
0,032 

 Não 65 33,68 128 66,32 0,20 (0,04 – 0,87) 

Doador de sangue       

 Sim  3 8,82 31 91,18 1 
0,007 

 Não 65 34,03 126 65,97 0,19 (0,5 – 0,64) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Tabela 2- Comorbidades dos pacientes portadores de cirrose por hepatite C. Natal, RN, 

2015. 

VARIÁVEL COM 

CIRROSE 

SEM 

CIRROSE 

ANÁLISE BIVARIADA 

Consumo de álcool N % n % OR (IC) P 

 Sim 51 35,92 91 64,08 1 
0,007 

 Não 15 18,52 66 81,48 2,47 (1,28 – 4,67) 

UDIV      

 Sim 16 29,63 38 70,37 1 0,972 

  Não 49 29,88 115 70,12 0,99 (0,50 – 1,94) 

Diabete Melito       

 Sim 16 38,10 26 61,90 1 
0,194 

 Não 51 27,87 132 72,13 1,59 (0,79 – 3,21) 

Uso de insulina       

 Sim 6 50,00 6 50,00 1 
0,196 

 Não 59 31,55 128 68,45 2,17 (0,67 – 7,01) 

Uso de hipoglicemiantes      

 Sim 8 28,57 20 71,43 1 
0,592 

 Não 57 33,73 112 66,27 0,79 (0,33 – 1,89) 

Obesidade       

 Sim 1 9,09 10 90,91 1 
0,158 

 Não 66 30,84 148 69,16 0,22 (0,03 – 1,79) 

HBsAg positivo       

 Sim 1 33,33 2 66,67 1 
0,940 

 Não 51 31,29 112 68,71 1,10 (0,10 –12,39) 

ANTI-HBcIGg positivo 

 Sim 10 27,78 26 72,22 1 
0,688 

 Não 36 31,30 79 68,70 0,69 (0,37 – 1,93) 

ANTI-HBs positivo       

 Sim 7 28,00 18 72,00 1 
0,997 

 Não 26 27,96 67 72,04 1,00 (0,37 – 2,68) 

ANTI-HIV positivo       

 Sim 0 0 1 100  -- 

 Não 18 26,47 50 73,53 -- 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Tabela 3- Aspectos clínicos e evolução dos pacientes portadores de cirrose por hepatite C. 

Natal, RN, 2015. 

VARIÁVEL COM  

CIRROSE 

SEM 

CIRROSE 

ANÁLISE BIVARIADA 

Ferritina N % n  % OR (IC) P 

 > 500mg/dL 7 29,17 17 70,83 1 0,730 

 ≤ 500mg/dL 13 33,33 26 66,67 0,82 (0,27 – 2,48) 

Saturação de transferrina      

 Alta (> 45%) 5 35,71 9 64,29 1 0,726 

 Baixa (< 45%) 6 30,00 14 70,00 1,30 (0,30 – 5,54) 

AST CI       

 > 60 UI/mL 49 41,18 70 58,82 1 < 0,0005 

 ≤ 60 UI/mL 13 14,29 78 85,71 4,20 (2,10 – 8,38) 

ALT CI       

 > 60 UI/mL 42 31,58 91 68,42 1 0,476 

 ≤ 60 UI/mL 21 26,92 57 73,08 1,25 (0,67 – 2,33) 

Gama-GT CI       

 > 60 UI/mL 41 35,34 75 64,66 1 0,050 

 ≤ 60 UI/mL 18 22,22 63 77,78 1,91 (1,00 – 3,66) 

Gama-GT CF       

 > 60 UI/mL 24 26,67 66 73,33 1 0,593 

 ≤ 60 UI/mL 24 30,38 55 69,62 0,83 (0,43 – 1,63) 

Bilirrubina Total – CI 

 ≥ 1,3mg/dL 18 43,90 23 56,10 1 0,019 

 < 1,3mg/dL 17 22,67 58 77,33 2,67 (1,18 – 6,06) 

Bilirrubina Total CF 

 ≥ 1,3 mg/dL 20 44,44 25 55,56 1 0,004 

 < 1,3 mg/dL 8 16,33 41 83,67 4,10 (1,57 – 10,77) 

TAP CI       

 < 70% 29 40,28 43 59,72 1 0,009 

 ≥ 70% 26 22,22 91 77,78 2,36 (1,24 – 4,48) 

TAP CF       
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 <70% 30 48,39 32 51,61 1 <0,0005 

 ≥ 70% 19 20,88 72 79,12 3,55 (1,75 – 7,22) 

INR CI       

 > 1,3 9 52,94 8 47,06 1 0,010 

 ≤ 1,3 5 16,13 26 83,87 5,85 (1,52 – 22,57) 

INR CF       

 > 1,3 5 29,41 12 70,59 1 0,722 

 ≤ 1,3 9 34,61 17 65,39 0,79 (0,21 – 2,94) 

Albumina CI       

 < 3,5 g/dL 18 45,00 22 55,00 1 0,014 

 ≥ 3,5 g/dL 15 22,06 53 77,94 2,89 (1,24 – 6,74) 

Albumina CF       

 < 3,5 g/dL 26 41,93 36 58,07 1 0,026 

 ≥ 3,5 g/dL 7 19,44 29 80,56 2,99 (1,14 – 7,87) 

Plaquetas CI       

 < 150.000/mm3 43 46,24 50 53,76 1 < 0,0005 

 ≥ 150.000/mm3 18 15,79 96 84,21 4,59 (2,40 – 8,76) 

Plaquetas CF       

 < 150.000/mm3 43 44,79 53 55,21 1 < 0,0005 

 ≥ 150.000/mm3 13 14,44 77 85,56 4,81 (2,36 – 9,80) 

Genótipo       

 Genótipo 1 26 22,22 91 77,78 1 0,065 

 Genótipo não-1 12 38,71 19 61,29 0,45 (0,19 – 1,05) 

Carga viral       

 > 600.000 UI/mL 20 25,32 59 74,68 1 0,127 

 ≤ 600.000 UI/mL 18 38,30 29 61,70 0,55 (0,25 – 1,19) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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Tabela 4 - Resultados da análise multivariada. Natal/RN, 2015. 

Cirrose 

 Sim Não 

P 
OR 

(IC: 95%) 
P 

OR 

Ajustada 

(IC: 95%) 
 N % N % 

Genótipo 

Genótipo 1 26 22,22 91 77,78 0.065 1.00 0.015* 1.00 

Outros 12 38,71 19 61,29  
0.45 

(0.19-1.05) 
 

0.158 (0.36-

0.69) 

Bilirrubina CI 

Igual ou 

maior que 

1.3mg/dl 

18 43,90 23 56,10 0.017* 1.00 0.017* 1.00 

Até 1.3 mg/dl 17 22,67 58 77,33  
2.67 (1.18-

6.06) 
 

4.49 (1.30-

15.42) 

Sexo 

Homem 51 31,10 113 68,90 0.591 1.00 0.381 1.00 

Mulher 17 27,42 45 72,58  
1.19  

(0.62-2.28) 
 

2.07  

(0.40-10.68) 

Consumo de álcool 

Não 15 18,52 66 81,48 0.007 1,00 0.060 1.00 

Sim 51 35,92 91 64,08  
2.47  

(1.28-4.67) 
 

5.60 

(0.93-33.7) 

Hosmer - Lemeshow 

Fonte: Elaborado pelo autor (2015)           

 

3.2.3 - Discussão  

 

No serviço analisado, a frequência de hepatite C confirmada foi de aproximadamente 

5%, quase o dobro do soro prevalência global, superando os valores de regiões como leste da 

Ásia (3,7%) e Ásia Central (3,8%)
 
(MARTINS, 2011; WHO, 2014; MOHD HANAFIAH, 

2013). O Brasil, bem como toda a América Latina, é considerado um país de prevalência 

moderada, atingindo valores de 1,23% (MARTINS,2011; HANAFIAH, 2013). Os Estados 

que se destacam são Acre (5,9%), Rio de Janeiro (2,6%) e Pará (2,0%). No Estado do Rio 

Grande do Norte, a prevalência descrita na literatura é de 0,8%
 
(MARTINS, 2011). Destaca-

se que o presente estudo foi realizado em um centro de referência para doenças hepáticas, não 

representando, portanto, a população geral da região Nordeste, o que explica a maior 

frequência observada. 
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No presente estudo, a cirrose foi identificada em 13,28% dos pacientes com hepatite C
 

Conforme dados da literatura, aproximadamente 60%-70% dos pacientes com hepatite C 

crônica desenvolverão esteatose ou fibrose hepática, 5%-20% desenvolverão cirrose e 1%-5% 

evoluirão para complicações com risco de vida e CHC em 20 anos após a infecção aguda 

(HANAFIAH, 2013). Uma revisão sobre a contribuição dos vírus HBV e HCV para os casos 

de cirrose e câncer de fígado apontou que 27% dos casos de cirrose no mundo foram 

decorrentes de infecção pelo HCV
 
(PERZ, 2006). 

A idade na consulta de admissão não apresentou associação positiva ao 

desenvolvimento de cirrose no grupo estudado. Em São Paulo, Brasil, uma revisão de 

prontuários que avaliou o impacto dos fatores relacionados ao hospedeiro na evolução da 

hepatite C crônica para cirrose identificou que a idade no momento da infecção e a duração da 

infecção são os únicos dois fatores independentemente associados a um grau mais avançado 

de cirrose
 
(COSTA,2002). Por outro lado, uma revisão sistemática com o objetivo de 

identificar fatores que aceleram a progressão para cirrose em paciente infectados pelo HCV 

concluiu que a idade no momento da infecção não é um fator importante para predizer a 

evolução para a cirrose
 
(FREEMAN, 2003). 

No estudo em pauta, não foi encontrada associação entre gênero e desenvolvimento de 

cirrose. Na literatura, alguns estudos
 

(FREEMAN, 2003; POYNARD, 1997) revelam 

associação entre o grau de fibrose hepática e o gênero, sendo o gênero masculino mais 

associado ao desenvolvimento de cirrose avançada do que o gênero feminino. No entanto, 

outro autor não encontrou tal associação
 
(COSTA, 2002). 

No que se refere à associação entre cirrose, ocupação e promiscuidade sexual, não foi 

demonstrado, no presente estudo, haver associação entre ser profissional de saúde ou ser 

promíscuo sexualmente com o desenvolvimento de cirrose. Na literatura, esses fatores são 

classicamente descritos como associados ao risco de infecção pelo HCV, e não à progressão 

da doença (DE LOPE, 2012). 

As condições de doador de sangue e atleta profissional apresentaram significância 

estatística, com OR menor que 1, sinalizando que o desenvolvimento de cirrose seria menos 

provável num indivíduo com hepatite C que tenha essas condições adicionais. Não se 

encontrou na literatura explicações para estas associações. É bem possível que a idade e 

atividade física possam ter papel importante como fatores de proteção ao desenvolvimento de 

cirrose nestes casos.  
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 O consumo habitual de álcool, que no presente estudo foi identificado como um fator 

associado ao desenvolvimento da cirrose, também é citado por outros autores como 

relacionado a uma maior taxa de progressão para fibrose. Em um estudo com o objetivo de 

analisar a associação entre consumo de álcool e desenvolvimento de cirrose em pacientes com 

hepatite C crônica, concluiu-se que o consumo total de álcool ao longo da vida é um fator 

independentemente associado ao desenvolvimento de cirrose em pacientes com HCV, sendo 

mais significativo do que o consumo médio de álcool por dia (POYNARD, 1997; 

OSTAPOWICZ, 1998). 

 No presente estudo, dos pacientes com hepatite C confirmada, 24,77% foram usuários 

de drogas intravenosas (UDIV). Em países desenvolvidos, o uso de drogas intravenosas é o 

principal fator de risco para aquisição do HCV e apesar da escassez de dados no Brasil, um 

estudo realizado na cidade de Santos revelou taxa de 75% de prevalência de ANTI-HCV entre 

usuários de drogas intravenosas
 
(MARTINS, 2009). 

 Em relação à hemofilia, a frequência foi baixa e não se pôde concluir se essa condição 

está associada ao desenvolvimento de cirrose nos pacientes estudados. A literatura aponta que 

aproximadamente 83,2% dos pacientes hemofílicos apresentam hepatite C crônica, e apenas 

cerca de 19% deles têm cirrose após 22 anos de evolução (MAKRIS,1996). 

 Devido à baixa frequência de pacientes com cirrose por HCV realizando hemodiálise 

(1,47% do total), não foi possível nesse estudo estabelecer uma associação entre cirrose e 

hemodiálise em pacientes portadores de hepatite C. Entretanto, sabe-se que indivíduos 

submetidos à hemodiálise são mais frequentemente infectados pelo HCV, pois o vírus é 

geralmente transmitido de maneira nosocomial na presença de fatores de risco relacionados à 

precária higienização dos dispositivos usados entre os pacientes (SY, 2006). 

Na amostra estudada, a frequência de diabete melito foi de 18,67% dos pacientes com 

hepatite C confirmada. O diabete é encontrado em cerca de 21% dos pacientes infectados por 

HCV, segundo um estudo que avalia a prevalência desse distúrbio metabólico em pacientes 

portadores de hepatite C (MASON,1999). Estudos demonstram que o diabete melito tem uma 

prevalência elevada entre pacientes com cirrose, e que pacientes com doenças hepáticas 

agudas e crônicas têm maior predisposição ao desenvolvimento de diabete. Ainda é motivo de 

investigação se o HCV pode potencializar o surgimento de diabete ou se o diabete pode 

acelerar o curso da cirrose por HCV (MASON, 1999) A relação de causa-consequência entre 

HCV e diabete ainda precisa ser melhor esclarecida, visto que o diabete pode potencializar o 
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processo de fibrose e, por outro lado, a fibrose pode ser responsável pelo distúrbio no 

metabolismo da glicose (MONTO,2002). 

 O presente estudo procurou avaliar a relação entre uso de insulina ou de 

hipoglicemiantes com o desenvolvimento de cirrose, porém, essa associação não se 

confirmou. A infecção crônica pelo HCV também é apontada como uma doença metabólica, 

tendo em vista a sua associação com resistência insulínica e desenvolvimento de diabete 

melito tipo II. A resistência insulínica no contexto da hepatite C é relevante por promover 

uma taxa de progressão mais rápida para cirrose e uma resposta inferior ao tratamento 

antiviral (DOUGLAS, 2009). 

 A maioria dos pacientes com cirrose por HCV na amostra estudada não era obesa e 

provavelmente por esse motivo, não tenha sido encontrada nenhuma associação. Além do 

diabete melito, a obesidade também tem sido associada na literatura mais recente ao 

desenvolvimento de cirrose em pacientes cronicamente infectados pelo HCV. Sugere-se que a 

esteatose hepática relacionada à obesidade pode atuar como um fator acelerador da fibrose 

(MARCELLIN, 2002). 

 Na amostra do presente estudo, de todos os casos confirmados de hepatite C, 1,80% 

dos pacientes possuíam HBsAg positivo. A co-infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é uma 

ocorrência relativamente comum devido aos modos de transmissão semelhantes dos vírus 

HCV e HBV. Estima-se que cerca de 2-10% dos pacientes com ANTI-HCV positivo 

apresentam HBsAg positivo (CHU, 2008). Em geral, a evolução para fibrose é mais severa 

em pacientes com co-infecção HBV-HCV, apesar das divergências na literatura (CHU, 2008; 

ZARSKI, 1998).  

Apenas 13,48% dos pacientes com hepatite C confirmada tiveram registro da 

realização do ANTI-HIV.  Provavelmente isto se deve ao fato de que próximo de 50% dos 

pacientes estudados são oriundos de bancos de sangue da capital, onde já havia sido feito o 

rastreamento. Entretanto é importante considerar que do ponto de vista da saúde pública o 

vírus da imunodeficiência humana (HIV) é tido como um dos fatores mais importantes para 

uma taxa mais rápida de progressão para cirrose em pacientes infectados cronicamente pelo 

HCV, de tal modo que a realização do ANTI-HIV deve ser realizada em todos os pacientes 

com hepatite C confirmada (THOMAS, 2002; BENHAMU, 1999). 

 Em relação à carga viral, não há evidência consistente na literatura de que esta tenha 

efeito na evolução do paciente com HCV para cirrose. No estudo em questão, encontrou-se 
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associação positiva com os níveis de AST, mas não com os níveis de ALT. A literatura refere 

que níveis altos de ALT no momento da biópsia inicial se correlacionam a piora progressiva 

da cirrose, enquanto que pacientes com níveis de ALT persistentemente normais têm baixa 

frequência de fibrose hepática
 
(FREEMAN, 2003). 

 Encontrou-se uma frequência de GGT elevada (> 60 UI/mL) de 58,89% na consulta 

inicial e de 53,25% na consulta final. Um estudo que avaliou a relação entre os níveis de GGT 

e os parâmetros clínicos, bioquímicos e histológicos de pacientes infectados pelo HCV relatou 

uma prevalência de 48% em sua amostra, e os níveis de GGT foram associados positivamente 

a estágios mais avançados de fibrose
 
(SILVA, 2004).  No presente estudo, essa associação não 

foi detectada. 

 No que se refere às plaquetas, na presente amostra, níveis abaixo de 150.000/mm
3
, 

tanto na consulta inicial quanto na consulta final, foram associados positivamente ao 

desenvolvimento de cirrose. Esse achado é corroborado por diversos estudos, os quais têm 

demonstrado a relação inversa entre o nível sérico de plaquetas e o estágio da fibrose hepática 

em pacientes infectados pelo HCV (LACKNER, 2005). 

 Outros fatores associados positivamente ao desenvolvimento de cirrose por 

HCV na análise univariada, no estudo em pauta foram: níveis menores que 70% de TAP 

(consulta inicial e final), INR > 1,3 (consulta inicial) e albumina < 3,5 g/dL (consulta inicial e 

final). Na literatura, um estudo voltado para a análise da acurácia de métodos não invasivos 

para o diagnóstico de cirrose em pacientes com HCV encontrou o tempo de protrombina 

como um fator preditor independente de fibrose
 
(FORNS,2002). Quanto ao INR, um estudo 

prospectivo realizado para construir um modelo preditivo de cirrose em pacientes infectados 

por HCV com base em parâmetros laboratoriais, concluiu que a piora do INR ocorre com a 

progressão da fibrose, devido à redução da síntese hepática
 
(LOK, 2005) Quanto à albumina, 

embora esteja caracteristicamente diminuída em pacientes com doença hepática avançada, 

seus níveis não tiveram valor diagnóstico independente em um estudo que avaliou de forma 

prospectiva os marcadores laboratoriais em pacientes infectados pelo HCV
 

(IMBERT-

BISMUT,2001).  

 Alguns estudos
 
(FREEMAN, 2003; POYNARD, 1997) revelaram a associação entre o 

grau de fibrose hepática e o gênero, sendo o gênero masculino mais associado ao 

desenvolvimento de cirrose avançada do que o gênero feminino, porém, outros autores não 

encontraram esta associação
 
(COSTA, 2002).
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O álcool promove a progressão da doença crônica pelo HCV mesmo em indivíduos 

que façam ingestão de pequenas quantidades tem sido relatado que o álcool aumenta a 

replicação do HCV e acelera a injuria hepática (CHU, 2008; JOHN-BAPTISTE, 2010). 

No presente estudo, as variáveis genótipo 1e bilirrubina maior que 1,3 mg% na 

consulta inicial foram ajustadas por gênero masculino e uso de álcool. 

Verifica-se pela tabela 4, que o genótipo 1, independentemente das presenças das 

variáveis citadas, apresentou significância estatística na evolução para cirrose.  

Este achado é corroborado por dados da literatura os quais demonstram que o genótipo 

1b está associado a maior taxa de progressão para cirrose. Em um estudo retrospectivo que 

compara as diferentes evoluções histológicas de pacientes com hepatite C crônica foi descrita 

uma maior patogenicidade associada ao genótipo 1b em relação ao genótipo 2 e maior 

frequência de deterioração hepática à biópsia (KOBAYSHI,1996). 

A bilirrubina se constitui em parâmetro laboratorial importante. Faz parte de todos os 

importantes escores em Hepatologia (Child- Pugh, Meld, Maddrey e Bonacini). A literatura 

tem dado pouco destaque à importância da bilirrubina como parâmetro sinalizador de cirrose 

na hepatite C. Geralmente destacam a bilirrubina no contexto de enfermidades colestáticas. 

Os níveis séricos de bilirrubinas podem ser normais na cirrose compensada, entretanto eles se 

elevam com a progressão da cirrose. Em pacientes com cirrose biliar primária a elevação da 

bilirrubina sinaliza pior prognóstico
 
(KRZESKI,1999). Em um estudo em 2014, os autores 

observaram níveis de bilirrubinas mais altos nos pacientes com fibrose mais severa, quando 

comparados com aqueles que apresentavam estágios iniciais
 
(SHADID, 2014). 

O nosso trabalho, não obstante as limitações do desenho transversal, permitiu um 

estudo analítico, com controle das principais variáveis de confundimento demonstrando que o 

diagnóstico de cirrose está associado ao genótipo 1 e a nível de bilirrubina maior que 1,3 

mg% na consulta inicial. 

3.3 - ESTUDO 3  

Fatores associados com a mortalidade em pacientes portadores de Hepatite C atendidos 

em Serviço de Referência no Nordeste do Brasil 

3.3.1 - Objetivo 

 Conhecer quais fatores está associado ao óbito em pacientes com Hepatite C crônica. 
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3.3.2 - Materiais e métodos 

3.3.2.1 - Desenho do estudo: Foi realizado um estudo seccional, através de revisão de 

10.304 prontuários, o que representa todos os pacientes acompanhados no Núcleo de Estudos 

do Fígado (NEF), serviço de referência no atendimento aos portadores de doenças hepáticas, 

do Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte em Natal/RN, Nordeste do Brasil, no período de maio 1995 a dezembro de 2013.  

3.3.2.2 - Seleção dos pacientes: Foram considerados casos suspeitos de Hepatite C 

todos os pacientes com ANTI-HCV positivo e casos confirmados, pacientes com HCV RNA 

qualitativo positivo. No estudo foram incluídos, portanto, os 512 casos confirmados de 

Hepatite C. 

3.3.2.3 - Variáveis coletadas: O óbito foi a variável dependente. Como variáveis 

independentes foram coletadas variáveis sócio demográficas – idade, gênero, estado civil, 

profissão, cor e procedência. Variáveis associadas à infecção pelo HCV – promiscuidade, 

contato íntimo com pessoas portadoras de hepatite C, passado de transfusão sanguínea, uso de 

drogas intravenosas, se é profissional de saúde, se foi ou é atleta profissional, hemofílico e se 

realiza hemodiálise. Variáveis relacionadas à progressão da doença – resultado do ANTI-

HCV, genótipo, carga viral, se havia cirrose, nódulos ou lesão sugestiva de carcinoma 

hepatocelular na ultrassonografia, se realizou biópsia e o resultado, se realizou tratamento 

antiviral com o esquema clássico de ribavirina com interferon peguilado, se foi respondedor, 

se foi recidivante, e se foi respondedor ao tratamento da recidiva, o maior valor de alfa-feto 

proteína, se abandonou o tratamento, se abandonou o acompanhamento médico, etanolismo, 

diabete melito, uso de insulina, uso de hipoglicemiantes, valores de aminotransferase de 

aspartato (AST), aminotransferase de Alanina (ALT), gama glutamil transferase (Gama-GT), 

bilirrubinas, Tempo de Ativação Protrombina (TAP), International Normalized Ratio (INR), 

albumina, ferritina, saturação de transferrina, alfa feto proteína e plaquetas. Foram analisados 

também coinfecções com o vírus da hepatite B e HIV – HBsAg, ANTI-HBc-IgG, ANTI-HBs, 

ANTI-HIV 
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3.3.2.4 - Análise estatística: A tabulação e análise dos dados foi feita através do SPSS 

17.0. Para avaliar a associação das variáveis independentes e o óbito, foram calculados a 

significância estatística (P), o Odds Ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) 

 

3.3.3 - Resultados  

Foram revisados 10.304 prontuários, dos quais foram selecionados para análise todos 

os casos suspeitos, ou seja, com ANTI-HCV positivo, o que corresponde a 1.592 casos 

(15,45%). Destes, 1.080 foram excluídos da análise por se tratar de casos não confirmados. 

Desta forma, 512 pacientes compõem a amostra final do estudo, correspondendo a 4,96% dos 

casos atendidos no serviço. Dentre os casos confirmados de Hepatite C, 21 prontuários (0,2%) 

registraram evolução para óbito. 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Levando em consideração as variáveis sociais demográficas, a faixa etária de pacientes 

com mais de 35 anos teve associação positiva com mortalidade quando comparada aos 

Tabela 5 -   Variáveis sócio demográficas da mortalidade por hepatite C atendidos no NEF 

HUOL no período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, RN, 2015. 

Variável Óbito Não óbito Análise bivariada 

 N % N % OR (IC) P 

Gênero 

Masculino 18 4,85 353 95,15 1,85 (0,53-6,40) 
0,330 

Feminino 3 2,67 109 97,33 1,0 

Idade 

15-35 anos 1 0,71 139 99,29 0,11 (0,01-0,87) 
0,037 

               >35 anos 20 5,83 323 94,17 1,0 

Estado civil       

Não casado 9 4,59 187 95,41 1,08 (0,44-2,62) 
0,86 

Casado 12 4,25 270 95,75 1,0 

Profissão       

Relacionada ao risco 2 4,08 47 95,92 0,91 (0,20-4,05) 
0,908 

Não relacionada ao risco 19 4,43 409 95,57 1,0 

Cor        

Branco 6 8,10 68 91,90 2,34 (0,86-6,37) 
0,09 

Não Branco 13 3,63 345 96,37 1,0 

Procedência       

Natal 15 5,22 272 94,78 1,73 (0,66-4,55) 
0,262 

Outros 6 3,07 189 96,93 1,0 

Profissional de saúde 

Sim 2 9,52 19 90,48 2,45 (0,53-11,30) 
0,249 

Não 19 4,11 443 95,89 1,0 

Promiscuidade       

Sim 2 3,57 54 96,43 0,75 (0,17-3,32) 
0,710 

Não 19 4,67 387 95,33 1,0 

Atleta profissional 

Sim 1 3,84 25 96,16 0,85 (0,11-6,62) 
0,880 

Não 20 4,47 427 95,53 1,0 

Abandono       

Sim 1 0,31 318 99,69 0,02 (0,00-0,16) 
<0,0005 

Não 20 12,65 138 87,35 1,0 

Passado de transfusão      

Sim 8 8 92 92 2,37 (0,95-5,90) 
0,063 

Não 13 3,53 355 96,47 1,0 

Contato       

Sim 4 6,55 57 93,45 1,61 (0,52-4,98) 
0,401 

Não 17 4,15 392 95,85 1,0 
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pacientes com faixa etária de 15 a 35 anos. De todos os doadores de sangue inclusos no 

estudo (248 pacientes), nenhum foi a óbito, enquanto que os não doadores (213 pacientes), 21 

morreram.  
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Tabela 6 - Comorbidades dos pacientes que foram a óbito por hepatite C atendidos no 

NEF HUOL no período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, RN, 2015. 

VARIÁVEL ÓBITO NÃO 

ÓBITO 

ANÁLISE BIVARIADA 

 N % N % OR (IC) P 

Etanolismo       

 Sim 17 5,76 278 94,24 2,73 (0,90-8,26) 
0,074 

 Não 4 2,18 179 97,82 1,0 

UDIV        

 Sim 3 4,83 59 95,17 1,18 (0,33-4,15) 
0,795 

 Não 17 4,12 395 95,88 1,0 

Diabetes       

 Sim 7 17,94 32 82,06 7,18 (2,67-19,27) 
< 0,0005 

 Não 13 2,95 427 97,05 1,0 

Uso de insulina       

 Sim 4 30,76 9 69,24 10,95 (2,06-39,15) 
< 0,0005 

 Não 17 3,89 419 96,11 1,0 

Uso de 

hipoglicemiantes 

     

 Sim 2 8,33 22 91,67 1,93 (0,42-8,82) 
0,395 

 Não 19 4,49 404 95,51 1,0 

HBsAg +       

 Sim 1 25,00 3 75,00 3,05 (0,30-30,93) 
0,344 

 Não 18 9,83 165 90,17 1,0 

ANTI-HBC-IgG        

 Sim 4 10,00 36 90,00 0,90 (0,28-2,92) 
0,867 

 Não 14 10,93 114 89,07 1,0 

Anti-HBs +       

 Sim 3 11,11 24 88,89 1,09 (0,28-4,22) 
0,900 

 Não 11 10,28 96 89,72 1,0 

Ferritina       

 >500 2 8,00 23 92,00 0,80 (0,13-4,74) 
0,810 

 <ou=500 4 9,75 37 90,25 1,0 

Saturação de 

transferrina 

     

 >45% 1 7,14 13 92,86 0,76 (0,06-9,37) 
0,837 

 <ou=45% 2 9,09 20 90,91 1,0 
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Em relação às comorbidades, a mortalidade esteve associada ao fator diabete, bem 

como ao fator uso de insulina.  Nenhum obeso faleceu dos 18 incluídos no estudo; dos 

pacientes com Índice de Massa Corporal (IMC) normal (444 pacientes), 21 faleceram. Apenas 

um paciente HIV positivo foi incluso e este não foi a óbito; dos 71 HIV negativos, 5 foram a 

óbito. Dos 3 pacientes hemofílicos nenhum foi a óbito, e dos 580 não hemofílicos 21 

faleceram. Haviam 16 pacientes em hemodiálise e nenhum foi a óbito. 
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Tabela 7- Aspectos clínicos e evolução dos pacientes que evoluíram com óbito por 

hepatite C atendidos no NEF no período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, RN, 

2015. 

Variável 
Óbito Não óbito Análise bivariada 

n % n % OR (IC) P 

TGO CI       

 >60UI/Ml 16 12,80 109 87,20 6,94 (1,97-24,44) 
0,003 

 <ou=60UI/Ml 3 2,06 142 97,94 1,0 

TGP CI       

 >60 UI/Ml 15 10,27 131 89,73 3,57 (1,15-11,07) 
0,027 

 <ou=60UI/Ml 4 3,10 125 96,90 1,0 

Gama-GT CI       

 >60UI/Ml 14 9,52 133 90,48 2,21 (0,77-6,33) 
0,140 

 <ou=60 UI/mL 5 4,54 105 95,46 1,0 

Gama-GT CF       

 >60UI/mL 9 9,27 88 90,73 1,15 (042-3,11) 
0,783 

 <ou=60 UI/mL 8 8,16 90 91,84 1,0 

Bilirrubina total CI       

 >ou=1,3 9 20,00 36 80,00 2,71 (0,93-7,86) 
0,066 

 <1,3 7 8,43 76 91,57 1,0 

Bilirrubina total CF       

 >ou=1,3 11 23,40 36 76,60 3,81 (1,12-12,96) 
0,032 

 <1,3 4 7,40 50 92,60 1,0 

TAP CI       

 < 70 11 15,27 61 84,73 3,90 (1,38-11,05) 
0,010 

 > ou = 70 6 4,41 130 95,59 1,0 

TAP CF       

 <70 12 20,00 48 80,00 6,18 (1,89-20,19) 
0,003 

 >ou=70 4 3,88 99 96,12 1,0 

INR CI       

 > 1,3 6 37,50 10 62,50 4,05 (0,94-17,41) 0,060 
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 < ou = 1,3 4 12,90 27 87,10 1,0 

INR CF       

 > 1,3 7 36,84 12 63,16 7,58 (1,36-42,09) 
0,021 

 < ou = 1,3 2 7,14 26 92,86 1,0 

Albumina CI       

 < 3,5 12 27,90 31 72,1 6,87 (2,05-22,98) 
0,002 

 > ou = 3,5 4 5,33 71 94,67 1,0 

Alfafeto proteína       

 = ou > 20mcg/L 6 22,22 21 77,78 1,57 (0,44-5,52) 
0,481 

 < 20mcg/L 6 15,38 33 84,62 1,0 

Plaquetas CI       

 <150.000 / mm
3 

10 10,52 85 89,48 2,02 (0,77-5,34) 
0,152 

 > ou = 150.000 / mm
3
 8 5,47 138 94,53 1,0 

Plaquetas CF       

 < 150.000 / mm
3
 12 12,00 88 88,00 2,64 (0,89-7,80) 

0,078 
 > ou = 150.000 / mm

3
 5 4,90 97 95,10 1,0 

Realizou biópsia       

 Sim 3 3,15 92 96,85 0,69 (0,19-2,42) 
0,567 

 Não 17 4,48 362 95,52 1,0 

Metavir F       

 F=4 2 14,28 12 85,72 10,0 (0,83-119,32) 
0,069 

 F<4 1 1,63 60 98,37 1,0 

Genótipo       

 Genótipo 1 7 4,96 134 95,04 0,31 (0,09-1,05) 
0,061 

 Genótipo não 1 5 14,28 30 85,72 1,0 

Carga Viral       

 >600.000 UI/mL 7 7,14 91 92,86 0,75 (0,33-2,50) 
0,644 

 <ou=600.000 UI/mL 5 9,25 49 90,75 1,0 

Realizou tratamento       

 Sim 6 6,31 89 93,69 2,77 (0,96-8,01) 0,058 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 

Nos aspectos clínicos e laboratoriais foi visto associação com mortalidade: AST na 

consulta inicial maior que 60 UI/mL, TGP na consulta inicial maior que 60 UI/mL, bilirrubina 

total na consulta final maior ou igual a 1,3 mg/dL, TAP na consulta inicial e na consulta final 

menores que 70%. O INR na consulta final correspondeu a uma mortalidade de 36,84% se 

maior que 1,3; e 7,14% se menor ou igual a 1,3. A albumina também mostrou relação positiva 

com mortalidade, quando menor que 3,5 g/dL. Dos 39 pacientes com albumina na consulta 

final maiores ou igual a 3,5 g/dL, nenhum foi a óbito, mas dos 46 com albumina abaixo de 3,5 

g/dL, 17 faleceram. Dos 4 pacientes com METAVIR A igual a 3, ou seja, inflamação hepática 

severa, nenhum foi a óbito, e dos 75 pacientes com METAVIR A menor que 3, dois 

 Não 9 2,36 371 97,64 1,0 

Recidivante       

 Sim 1 4,54 21 95,46 0,47 (0,04-4,89) 
0,533 

 Não 3 9,09 30 90,91 1,0 

Suspensão       

 Sim 7 18,42 31 81,58 5,19 (1,01-26,67) 
0,048 

 Não 2 4,16 46 95,84 1,0 

US com cirrose       

 
Sim 18 32,14 38 67,86 

35,52 (7,89-

159,79) <0,0005 

 Não 2 1,31 150 98,69 1,0 

USG com nódulos       

 Sim 7 23,33 23 76,67 3,74 (1,35-10,36) 
0,011 

 Não 13 7,51 160 92,49 1,0 

USG com CHC       

 Sim 3 37,50 5 62,50 5,90 (1,30-26,74) 
0,021 

 Não 18 9,23 177 90,77 1,0 

TC CHC       

 Sim 4 50,00 4 50,00 11,80 (2,24-62,03) 
0,004 

 Não 5 7,81 59 92,19 1,0 



89 

 

 

 

faleceram. Os pacientes que responderam ao tratamento (43) não foram a óbito, mas dos 24 

que não responderam ao tratamento, 9 morreram. 

Houve associação de suspensão do tratamento, achados ultrassonográficos 

compatíveis com cirrose, assim como o diagnóstico radiológico de carcinoma hepatocelular 

(CHC) ao exame de Tomografia Computadorizada com o desfecho analisado. 

3.3.4 - Discussão  

 

A associação de mortalidade encontrada nos pacientes com idade superior a 35 anos 

quando comparada com a faixa etária entre 15 e 35 anos provavelmente está relacionada à 

descoberta da doença em estágios mais avançados, a um maior número de comorbidades 

associadas e a uma reserva funcional mais baixa. A idade avançada já é descrita como fator 

relacionado a aumento de mortalidade em literatura. Em um estudo coorte realizado entre 

2007 e 2009 em Los Angeles, a faixa de idade entre 45 e 64 anos foi considerada fator de 

risco (OR=1,83; IC=1,54-2,18; p<0,001), bem como a faixa de idade acima de 65 anos 

(OR=2,77; IC=2,3-3,34), quando comparados com a faixa de idade abaixo de 45 anos, a faixa 

de referência (CUSTRO, 2001). No entanto, é perceptível que, a partir dos 35 anos – como o 

presente estudo evidenciou - já há uma associação com mortalidade aumentada quando 

comparado a faixas etárias inferiores e, não, somente, a partir da 5
a
 ou 6

a
 década de vida. 

No presente estudo diabete melito mostrou associação com mortalidade em hepatite C; 

sendo essa doença relatada na literatura como 4 vezes mais frequente na população com 

doença hepática que na população geral (CUSTRO,2001). A população diabética do grupo 

analisado corresponde a 8,14% dos pacientes, incidência mais baixa do que a encontrada na 

literatura 17,2%. Estudos mostram que os diabéticos têm mais fibrose (METAVIR F3 e F4) 

que os não diabéticos
 
(KABBAJ, 2006; PAPATHEODORIDES,2006). No entanto é preciso 

levar em conta outros fatores associados que podem interferir nesse resultado, como o fato da 

maioria dos diabéticos apresentarem uma idade mais avançada, IMC elevado e mais esteatose 

hepática. Há descrição também da maior incidência de cirrose
 
(ZENG,2014), carcinoma 

hepatocelular e maior mortalidade em pacientes diabéticos
 
(ZENG,

 
2014). 

A incidência de diabete é maior em pacientes com hepatite C que na população geral, 

e provavelmente diabéticos possuem mais chance de contrair o HCV pelo uso de agulhas de 
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insulina e glicemia capilar. Além disso, os diabéticos desenvolvem mais cirrose, que é 

sabidamente um fator de risco para mortalidade em hepatite C
 
(KABBAJ, 2006).  Outro fato 

importante é que o tratamento com interferon pode desencadear diabete. Há relatos de que 

portadores do vírus C diabéticos possuem maior risco de desenvolver carcinoma 

hepatocelular, descompensar a doença hepática de base, e possuem uma sobrevida menor. Por 

outro lado, há também artigos mostrando que a associação entre diabete e mortalidade nos 

pacientes com carcinoma hepatocelular não é significativa (MASOOD, 2014). 

Outra associação encontrada no estudo foi o uso de insulina ao aumento da 

mortalidade. Não foi encontrada na literatura descrição sobre tal associação, inclusive, sendo 

diabete um fator amplamente associado ao aumento da mortalidade, era de se esperar que seu 

tratamento adequado diminuísse a mortalidade, como mostram alguns estudos em que 

pacientes em uso de metformina apresentaram menor incidência de CHC, menor mortalidade 

e necessidade de transplante (NKONTCHOU,  2011). Outro estudo mostrou que a sobrevida 

de pacientes pós ressecção de carcinoma hepatocelular não muda se o paciente é diabético ou 

não, mas é maior em pacientes que controlam sua glicose mantendo a hemoglobina 

glicosilada menor que 6,5% (KANEDA, 2012), o que corrobora com o fato de que o 

tratamento adequado do diabete deve reduzir mortalidade. O resultado encontrado no presente 

estudo pode indicar o uso de insulina como uma variável de confusão, que representa na 

verdade a presença do diabete. 

Outra hipótese para a maior associação entre uso de insulina e a mortalidade no 

presente estudo é que, pacientes que necessitam de uso de insulina possuem diabete mais 

avançado, não mais controlados apenas com hipoglicemiantes orais, e provavelmente esses 

pacientes apresentam esteatose hepática, doença microvascular e outras alterações que podem 

desencadear a morte mais precoce. 

Em relação à AST da primeira consulta, o presente estudo estratificou os pacientes 

entre os que tinham mais de 60 UI/mL e os que tinham valores menores ou iguais a 60 

UI/mL, sendo descrita associação entre altos valores e mortalidade. A ALT de primeira 

consulta foi estratificada da mesma maneira e igualmente foi encontrada uma associação 

positiva.  Desta forma, pode-se aventar que o uso dessas enzimas hepáticas seja de utilidade 

na avaliação do risco de óbito individual em pacientes com hepatite C desde a primeira 

consulta. 
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Um estudo realizado em Michigan nos Estados Unidos investigou a relação entre o 

grau de fibrose e o escore de APRI, concluindo que havia grande correlação positiva entre 

essas duas variáveis e, por isso, a acurácia desse teste era alta em predizer estágios mais 

avançados de hepatite C, quando há fibrose severa e cirrose (WAI, 2003). O escore APRI é 

uma razão entre a relação do nível de AST do paciente sobre o limite máximo de normalidade 

do AST e contagem de plaquetas. Assim, quanto maior o nível de AST ou quanto menor a 

contagem de plaquetas, maior o escore APRI e, portanto, maior correlação com estágios mais 

avançados da doença (WAI, 2003). 

 Foi descrito posteriormente, em um estudo observacional com 133 pacientes, 

correlações de AST e ALT com a incidência de CHC, bem como foi identificado, no mesmo 

estudo, que o AST apesar de geralmente ter um valor menor que o ALT é o que está elevado 

na maioria dos casos, podendo assim ser melhor utilizado como método de screening para 

estágios avançados (ANDERSON, 2000). 

A bilirrubina total acima de 1,3 mg/dL mostrou associação com a mortalidade em 

nosso estudo. Isso ocorreu, porque, pela própria história natural da doença há uma tendência 

do aumento progressivo desse marcador, pelo acometimento hepático; portanto, o valor de 

bilirrubina pode ser usado como indicativo de doença avançada. Há um estudo do Reino 

Unido que mostra a associação entre aumento de bilirrubina e mortalidade (LAWSON, 2007). 

A atividade de protrombina (prothrombin index) é um marcador sorológico que pode 

ser relacionado com o grau patológico de fibrose hepática (CROQUET, 2002) podendo 

detectar a fibrose, inclusive, nos seus estágios iniciais. Assim como a atividade de 

protrombina, o tempo de protrombina foi encontrado como sendo fator preditivo independente 

para estágios F2-F4 em uma pesquisa realizada em pacientes com Hepatite C crônica não 

tratados (MYERS, 2003). No presente estudo, foi analisado o tempo de protrombina da 

consulta inicial (TAP CI) e o tempo de protrombina da consulta final (TAP CF), os quais 

ambos mostraram associação positiva com mortalidade, indicando que esse marcador tanto 

pode ser utilizado no momento do diagnóstico para predizer o risco de o paciente evoluir para 

o óbito, como pode ser utilizado no acompanhamento, indicando aqueles pacientes que estão 

sob maior risco de evoluírem desfavoravelmente. 
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O INR na consulta final maior que 1,3 foi um fator associado à mortalidade na 

população estudada. Na consulta final grande parte dos pacientes com hepatite C crônica já 

desenvolveram cirrose e é comum que o INR aumente quanto mais avançada essa doença 

hepática. O INR vem sendo usado para padronizar o tempo de protrombina em doenças 

hepáticas, e é incluído em alguns modelos prognósticos de hepatocarcinoma e cirrose como o 

Child-Turcotte-Pugh e o MELD (model for end stage liver disease) (SAAD, 2013; EL-

MEZAYEN, 2014). Sendo assim, a associação de INR alargado com a mortalidade sugere a 

associação da doença hepática grave, seja ela cirrose ou hepatocarcinoma. 

A albumina baixa (< 3,5 g/dL) na consulta inicial foi associada à maior mortalidade no 

nosso estudo. A literatura afirma que a albumina geralmente é normal até o desenvolvimento 

de fibrose, (VASCONCELOS, 2006) cirrose ou CHC inicial (EL-MEZAYEN, 2014). Não 

foram encontrados estudos que associassem a baixa de albumina ao aumento da mortalidade, 

mas essa relação pode ser devido ao estádio avançado e tardio nos quais os pacientes chegam 

ao serviço de referência, já com alterações marcadoras de doença cirrótica ou câncer inicial, 

de modo que podem evoluir para a morte com maior frequência do que os que chegam ao 

serviço com albumina maior ou igual a 3,5 g/dL na consulta inicial. 

Os achados desse estudo não mostraram associação de GGT alta e plaquetopenia com 

mortalidade, apesar da literatura relatar a presença de associação
 
(VASCONCELOS, 2006), 

provavelmente pelo tamanho da amostra. Embora em nosso estudo co-infecção com hepatite 

B, HIV, alcoolismo e obesidade não tenham demonstrado relação estatisticamente 

significativa com mortalidade, estudos mostram que esses fatores aumentam o risco de 

carcinoma hepatocelular, um fator de prognóstico ruim para a sobrevida de pacientes com 

hepatite C (REDDY, 2013). 

A importância do tratamento da hepatite C para evitar a evolução ao óbito já é 

claramente determinada, pois 55%-85% dos indivíduos que adquirem hepatite C irão 

permanecer infectados pelo HCV após a fase aguda (THOMAS, 2000), com risco de 

desenvolver cirrose entre 5% e 25%, (LIANG, 2013) em um período de 25 a 30 anos. Além 

de que pessoas com cirrose estão sob o risco de desenvolver descompensação hepática (30% 

em 10 anos) bem como carcinoma hepatocelular (1% a 3% por ano) condições essas 

relacionadas com as causas de óbito na história natural da doença.  Os dados do presente 

estudo foram corroborados pela literatura no seguinte aspecto: aqueles que suspenderam o 
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tratamento evoluíram mais para o óbito. Como já foi citado, o tratamento é importante para 

que se evite a evolução para formas avançadas, reduzindo assim as taxas de mortalidades. 

No centro de referência a ultrassonografia (USG) mostrando cirrose, nódulos e a 

tomografia computadorizada (TC) com diagnóstico de CHC mostraram associação com maior 

mortalidade. Pode-se deduzir que após o desenvolvimento da cirrose a mortalidade aumenta 

significativamente, ou seja, o momento ideal para intervir seria antes do desenvolvimento da 

cirrose e CHC. Essa associação entre cirrose e mortalidade é bem estabelecida na literatura, 

que mostrou recentemente que o estágio 4 de fibrose hepática aumenta mortalidade e eventos 

relacionados ao fígado
 
(DIEPERINK, 2014). 

O rastreamento para CHC com ultrassonografia em pacientes com cirrose compensada 

pelo vírus HCV pode aumentar a sobrevida em até 31 meses e reduzir a mortalidade em 5 

anos em 20% (p < 0,0001) (MOURAD, 2014). De acordo com a literatura o acompanhamento 

ultrassonográfico deve ser semianual, uma vez que a sobrevida é de 15 meses a mais do que 

os pacientes que fazem acompanhamento anual, ao encontrar o câncer em estados mais 

precoces
 
(SANTI, 2010). 

Não foi percebida nenhuma diferença na mortalidade entre as variáveis: gênero, estado 

civil, profissão, cor, procedência, ser ou não profissional de saúde, promiscuidade, passado de 

transfusão e contato íntimo com portadores do HCV. Estudos corroboram que a transfusão 

sanguínea não está relacionada ao aumento de mortalidade
 
(SEEF, 2001). Já em relação ao 

gênero, o masculino apresenta uma progressão mais rápida para fibrose segundo estudos 

(MARABITA, 2011) e a cor negra tem progressão mais lenta
 
(WILEY, 2002). 

As limitações principais do estudo foram o preenchimento de forma incompleta dos 

prontuários por alguns profissionais, o que levou a perda de dados; e falta de seguimento de 

muitos pacientes, pela dificuldade de acesso ao serviço. Na análise apresentada, optou-se pelo 

estudo transversal, ainda que se saiba que um desenho prospectivo seria o mais adequado para 

analisar a evolução para o óbito. No entanto, os dados foram coletados de um serviço de 

referência em Hepatologia, o que agrega valor ao estudo, e vários dos achados associados à 

evolução da infecção por HCV para o óbito foram corroborados pela literatura. 

Portanto, o presente estudo define parâmetros clínicos, epidemiológicos e laboratoriais 

que podem ser potenciais indicadores de evolução para o óbito e que servem de alerta para o 
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médico de que alguns pacientes devem ser seguidos com mais atenção. Os resultados 

encontrados reforçam a necessidade de acompanhamento mais atento de um perfil de 

pacientes caracterizado pelos seguintes aspectos idade acima de 35 anos, abandono do 

tratamento, diabetes, uso de insulina, AST, ALT, bilirrubina total alta, TAP alargado, INR 

alto, albumina baixa, suspensão do tratamento, cirrose e carcinoma hepatocelular. Observou-

se que o fator de maior impacto é a descoberta precoce da doença, antes que essa evolua para 

cirrose e carcinoma hepático, logo esses pacientes precisam ter acesso facilitado ao serviço de 

saúde, o que pode ser atingido através da implementação de políticas públicas. Além dessa 

contribuição, o presente artigo interfere diretamente na prática clínica, permitindo 

individualizar o atendimento ao portador do vírus da Hepatite C, a fim de diminuir sua 

mortalidade. 

3.4 - ESTUDO 4  

 Altas taxas de descontinuidade do acompanhamento clínico em pacientes 

portadores de Hepatite crônica C atendidos em Serviço de Referência no Nordeste do 

Brasil  

3.4.1 – Objetivo 

 Examinar a frequência do abandono do acompanhamento médico em uma análise 

retrospectiva de prontuários de pacientes com diagnóstico de Hepatite C em um Serviço de 

referência em Hepatologia do Nordeste do Brasil. Pretende-se avaliar os fatores 

epidemiológicos e clínicos associados ao abandono do acompanhamento. 

3.4.2 - Metodologia 

Desenho do estudo. Trata-se de um estudo seccional retrospectivo, através de revisão 

de todos os prontuários dos pacientes acompanhados no Núcleo de Estudos do Fígado (NEF), 

serviço de referência no atendimento de portadores de doenças hepáticas, do Hospital 

Universitário Onofre Lopes (HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN) em Natal/RN, Nordeste do Brasil, no período de maio 1995 a dezembro de 2013. 

Seleção dos pacientes. Foram considerados casos suspeitos de Hepatite C todos os 

pacientes com ANTI-HCV positivo e casos confirmados, pacientes com HCV RNA 

qualitativo positivo. Foram incluídos no estudo apenas os casos confirmados de Hepatite C. 
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Variáveis coletadas. A variável dependente foi o abandono do acompanhamento 

médico, sendo considerado abandono aquele caso em que o paciente não retorna ao serviço de 

referência em questão por período igual ou maior que um ano. Como variáveis independentes, 

foram colhidas as sociais demográficas e associadas ao risco de infecção pelo HCV – idade, 

gênero, estado civil, profissão, cor, passado de transfusão de sangue e o fato de ser ou não 

doador de sangue. Variáveis relacionadas às comorbidades dos pacientes – uso de drogas 

intravenosas (UDIV), diabete (em uso de insulina e/ou hipoglicemiante oral) e etanolismo, 

além daquelas relacionadas à progressão da doença – AST, ALT, albumina, biópsia hepática, 

tratamento antiviral e presença de cirrose pela ultrassonografia hepática.  

Análise estatística. Para analisar a associação das variáveis escolhidas e o abandono 

do acompanhamento médico, utilizou-se odds ratio (OR) e intervalos de confiança de 95% 

(IC 95%) calculados como estimativas de riscos relativos, considerando a presença de 

abandono como variável dependente e as variáveis selecionadas como variáveis 

independentes. 

3.4.3- Resultados 

Foram revisados 10.304 prontuários de pacientes atendidos no período de maio de 

1995 a dezembro de 2013. Destes, 1.592 (15.45%) apresentaram ANTI-HCV positivo (casos 

suspeitos), 996 pacientes realizaram HCV RNA, dos quais 512 pacientes (32,16% dos casos 

suspeitos) apresentaram resultado positivo de Hepatite C. Dentre estes últimos, 503 (4.88% 

do total de pacientes do serviço) responderam à questão “abandono do acompanhamento 

médico” e 340 tiveram resposta positiva a este quesito.  
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Figura 2. Demonstrativo dos casos de abandono do acompanhamento 

 

A taxa de abandono entre os pacientes com Hepatite C (HCV-RNA positivo) foi de 

67% (Tabela 8). Em relação às variáveis sócio demográficas e associadas ao risco de infecção 

pelo HCV, desistiram do acompanhamento médico mais indivíduos do sexo masculino, 

jovens, brancos, profissionais de saúde, atletas profissionais, receptores de transfusão 

sanguínea e doadores de sangue, estes últimos caracterizando o maior percentual de abandono 

(86%). No que se refere à presença de comorbidades, observou-se maior frequência de 

abandono entre os usuários de drogas intravenosas (p < 0,0005) e diabéticos em uso de 

insulina (p = 0,01).  

TABELA 8 - Abandono do acompanhamento médico nos pacientes com Hepatite C 

confirmada (HCV-RNA positivo). Natal, RN, 2015. 

Variável HCV-RNA + HCV-RNA - 

Abandonaram 
n 340 381 

% 67,59% 81,06% 

Não abandonaram 
n 163 89 

% 32,41% 18,94% 

Análise bivariada 
OR (IC) 1 0,48 (0,36-0,65) 

p <0,0005 
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Foram avaliadas inúmeras variáveis de evolução clínica, destacando-se na tabela 

aquelas de maior relevância estatística (AST e ALT na consulta inicial, albumina, biópsia 

hepática, tratamento antiviral e presença de cirrose pela ultrassonografia hepática). Observou-

se maior ocorrência de abandono entre os pacientes que apresentavam elevação de 

transaminases na consulta inicial e baixa dosagem de albumina sérica na consulta final. Além 

disso, os pacientes que foram submetidos à biópsia hepática e os que chegaram a iniciar 

tratamento antiviral para Hepatite C também apresentaram maior evasão do acompanhamento 

médico (p < 0,0005). 

 

Tabela 9 - Variáveis sócio demográficas e associadas ao risco de infecção pelo HCV dos 

pacientes com Hepatite C que abandonaram o acompanhamento médico.  Natal, RN, 2015. 

Variável Abandonaram 
Não 

abandonaram 
Análise Bivariada 

Gênero n % n % OR (IC) p 

 
Masculino 268 69,79% 116 30,21% 1 0,059 

 
Feminino 72 60,50% 47 39,50% 1,50 (0,98-2.31) 

 
Idade n % n % OR (IC) p 

 
15 a 35 anos 112 78,32% 31 21,68% 1 0,001 

 
> 35 anos 228 63,33% 132 36,67% 2,09 (1.33-3.28) 

 
Estado Civil n % n % OR (IC) p 

 
Solteiro 115 70,99% 47 29,01% 1 0,282 

 
Não solteiro 223 66,17% 114 33,83% 1,25 (0,83-1.88) 

 
Cor n % n % OR (IC) p 

 
Branca 51 63,75% 29 36,25% 1 0,013 

 
Não branca 258 69,17% 115 30,83% 0,37 (0.17-0.81) 

 
Prof. de saúde n % n % OR (IC) p 

 
Sim 11 47,83% 12 52,17% 1 0,043 

 
Não 329 68,54% 151 31,46% 0,42 (0,18-0,97) 

 
Atleta Profissional n % n % OR (IC) p 

 
Sim 9 32,14% 19 67,86% 1 <0,0005 

 
Não 327 70,47% 137 29,53% 0,19 (0,08-0.45) 

 
Doador de sangue n % n % OR (IC) p 

 
Sim 216 86,40% 34 13,60% 1 <0,0005 

 
Não 123 48,81% 129 51,19% 6,66 (4,30-10,32) 

 
Transfusão de sangue n % n % OR (IC) p 

 
Sim 57 51,82% 53 48,18% 1 <0,0005 

 
Não 278 73,54% 100 26,46% 0,387 (0,25-0,60) 
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Tabela 10 -  Comorbidades dos pacientes com Hepatite C que abandonaram o 

acompanhamento médico. Natal, RN, 2015. 

           Variável 

  

Abandonaram Não 

abandonaram 

Análise bivariada 

UDIV*   n % n % OR (IC) p 

  Sim  27 42,19% 37 57,81% 1 <0,0005 

  Não 308 71,46% 123 28,54% 0,29(0,17-0,49)   

Diabete   n % n % OR (IC) p 

  Sim  25 58,14% 18 41,86% 1 0,162 

  Não 313 68,64% 143 31,36% 0,63 (0,33-1,20)   

Uso de insulina   n % n % OR (IC) p 

  Sim  4 30,77% 9 69,23% 1 0,01 

  Não 311 67,90% 147 32,10% 0,21(0,06-0,69)   

Uso de hipoglicemiante oral n % n % OR (IC) p 

  Sim  17 60,71% 11 39,29% 1 0,471 

  Não 297 67,35% 144 32,65% 0,74(0,34-1,64)   

Etanolismo n % n % OR (IC) p 

  Sim  210 68.18% 98 98% 1 0,666 

  Não 126 66.32% 64 64% 1.08(0.74-1.59)   

*UDIV: Usuário de drogas intravenosas 
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Tabela 11- Variáveis de evolução clínica dos pacientes com Hepatite C que abandonaram o 

acompanhamento médico. Natal, RN, 2014 

 

Variável Abandonaram 
Não 

abandonaram 
Análise bivariada 

AST consulta inicial n % n % OR (IC) p 

 
> 60U/L 68 50,75% 66 49,25% 1 0,051 

 
≤ 60U/L 94 62,25% 57 37,75% 0.62 (0,39-1,00) 

 
ALT consulta inicial n % n % OR (IC) p 

 
> 60U/L 76 49,35% 78 50,65% 1 0,003 

 
≤ 60U/L 91 66,91% 45 33,09% 0.48 (0,29-0,77) 

 
Albumina consulta 

inicial 
n % n % OR (IC) p 

 
< 3,5g/dL 18 42.86% 24 57.14% 1 0,418 

 
≥ 3,5g/dL 38 50.67% 37 49.33% 0,73 (0,34-1,56) 

 
Albumina consulta 

final 
n % n % OR (IC) p 

 
< 3,5g/dL 19 30,16% 44 69,84% 1 0,014 

 
≥ 3,5g/dL 21 55,26% 17 44,74% 0,35 (0,15-0,80) 

 
Realizou Biópsia n % n % OR (IC) p 

 
Sim 53 52,48% 48 47,52% 1 <0,0005 

 
Não 283 72,19% 109 27,81% 0.42 (0,27-0,66) 

 
Tratamento antiviral n % n % OR (IC) p 

 
Sim 46 44,66% 57 55,34% 1 <0,0005 

 
Não 293 74,94% 98 25,06% 0.27 (0,17-0,42) 

 
Cirrose (pela USG*) n % n % OR (IC) p 

 
Sim 29 42,65% 39 53,35% 1 0,253 

 
Não 79 50,97% 76 49,03% 0.71 (0,40-1.27) 

 
*USG: Ultrassonografia.   

3.4.4 – Discussão 

Uma característica marcante desta investigação é a magnitude do abandono do 

acompanhamento médico observado dentro de um centro de atendimento terciário em 

hepatologia, referência para o manejo da hepatite C. No total, ocorreram 340 casos de 

abandono, representando 67,5% do número de casos confirmados de hepatite C durante um 

período de 18 anos (Tabela 8). LOWRY ET AL
 
em 2011 evidenciaram 61% (451/742) de 

abandono em serviço de hepatologia irlandês
 
que se assemelha aos dados do presente estudo.  

FOSTER ET AL
 
(1997) descobriram que 32% (80/253) dos referidos pacientes não haviam 

cumprido com o acompanhamento da doença, embora nenhuma associação com as 

características dos pacientes tenha sido relatada. 
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Na ausência de uma completa avaliação qualitativa, a razão exata para essa tendência 

continua a ser desconhecida, embora algumas informações possam ser deduzidas a partir de 

nossas análises comparativas com resultados relatados em outros estudos. 

Encontrou-se associação positiva entre sexo masculino, idade menor que 35 anos, cor 

branca, doadores de sangue, profissionais de saúde, atletas profissionais, receptores de 

transfusão sanguínea e o abandono do acompanhamento médico da hepatite C. Em relação à 

presença de comorbidades, observou-se maior frequência de abandono entre os usuários de 

drogas intravenosas (p < 0,0005) e diabéticos em uso de insulina (p = 0,01). Significâncias 

estatísticas entre uso de drogas injetáveis e o abandono do acompanhamento (p < 0,001), além 

de sexo masculino e abandono (p < 0,05), também foram constatadas por Lowry e Cols. 

(LOWRY, 2011). 

Quarenta e dois por cento dos usuários de drogas injetáveis desistiram do 

acompanhamento médico. Tal constatação se compara favoravelmente com a taxa de 58% de 

abandono entre os UDIV observada por Reynolds et al. em estudo de 2006. 

O encaminhamento para atendimento especializado na ausência de tomada de decisão 

colaborativa aumenta o risco de baixa adesão ao acompanhamento médico do HCV, o que é 

particularmente relevante no contexto de abuso de substâncias e comorbidades psiquiátricas. 

Deve-se notar também que a gravidade da infecção pelo HCV varia muito, e nem sempre 

exige atenção médica imediata, o que poderia explicar mais baixa adesão nos estágios iniciais 

de tratamento da doença (LOWRY, 2011). 

A frequência de diabete melito na amostra estudada foi de 18,67% dos pacientes com 

hepatite C confirmada, dos quais 58% abandonaram o acompanhamento no ambulatório de 

hepatologia. Cerca de 20% dos pacientes infectados por HCV apresentam diabete, segundo 

um estudo que avalia a prevalência desse distúrbio metabólico em pacientes portadores de 

hepatite C (THOMAS, 2002). Estudos demonstram que o diabete melito tem uma prevalência 

elevada entre pacientes com cirrose, e que pacientes com doenças hepáticas agudas e crônicas 

têm maior predisposição ao desenvolvimento de diabete. 

Beste e Cols. (2010), em estudo com 11.019 pacientes com hepatite C que iniciaram 

tratamento antiviral, observou que cirrose, diabete, história de uso de drogas injetáveis, 

depressão, creatinina elevada e menor concentração de hemoglobina pré-tratamento 

apareceram, independentemente, como fatores preditivos de descontinuação do tratamento nas 
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primeiras 12 a 24 semanas, enquanto que o uso de fatores de crescimento mostrou-se como 

preditor de persistência do tratamento
 
(ZICKMUND, 2004).  Pode-se aventar a hipótese de 

que diante da maior gravidade da doença hepática nos diabéticos estes apresentem maior 

evolução para internamentos hospitalares e maior mortalidade, contribuindo desta forma para 

aumento das estatísticas de abandono do acompanhamento ambulatorial. 

Apenas 13,48% dos pacientes com hepatite C confirmada tiveram registro da 

realização do ANTI-HIV, o que sugere uma importante fragilidade do serviço em relação à 

triagem de comorbidades em pacientes infectados pelo HCV. A detecção do vírus HIV em 

pacientes portadores de hepatite C é importante do ponto de vista da saúde pública, ainda que 

não seja realizada frequentemente, tendo em vista que pacientes com a coinfecção HCV-HIV 

apresentam piores taxas de resposta ao tratamento da hepatite e interações graves entre os 

medicamentos utilizados para os tratamentos de ambas as infecções. Além disso, o tratamento 

antirretroviral deve ser iniciado apenas quando o paciente apresenta bom estado clínico e 

imunológico (BRASIL, 2006). A realização do ANTI-HIV deveria ser realizada em todos os 

pacientes com hepatite C confirmada. Este assunto embora se constitua fragilidade, tem outras 

explicações: a maioria da casuística em estudo é constituída por doadores de sangue, que já 

chegam triados para o teste ANTI-HIV por ocasião do rastreamento do banco de sangue. 

Repetir o teste nesta população significaria desperdiçar recursos. Além disso, ao longo de 18 

anos de acompanhamento, as políticas públicas no Brasil em relação à assistência dos 

pacientes com Hepatite foram sofrendo modificações e há menos de uma década protocolos 

clínicos foram construídos para nortear o tratamento antiviral e das co-infecções.  

Observou-se maior ocorrência de abandono entre os pacientes que apresentavam 

elevação de transaminases na consulta inicial e baixa dosagem de albumina sérica na consulta 

final. Quanto aos parâmetros laboratoriais, a literatura refere que níveis altos de ALT no 

momento da biópsia inicial se correlacionam a futura piora progressiva da cirrose, enquanto 

que pacientes com níveis de ALT persistentemente normais têm baixa frequência de fibrose 

hepática (FREEMAN, 2003). 

Além disso, os pacientes que foram submetidos à biópsia hepática e os que chegaram a 

iniciar tratamento antiviral para Hepatite C também apresentaram evasão significativa do 

acompanhamento médico (p < 0,0005). Interrupção precoce do tratamento em estudos norte-

americanos ocorre em até 23% - 56% dos pacientes e diminui o sucesso do tratamento 
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antiviral. Por isso, a adesão de pacientes à terapia antiviral é uma importante meta para a 

saúde pública (BACKUS, 2007). 

Enquanto alguns pacientes interrompem o tratamento devido à falta de resposta, outros 

param devido a efeitos colaterais dos medicamentos ou por outras razões contornáveis. A 

tolerância ao Interferon (IFN) é muitas vezes baixa e a medicação tem alto custo. Um 

problema adicional é a elevada prevalência de depressão e ansiedade em pacientes com 

hepatite C crônica (KRAUS, 2001). É importante identificar os pacientes em risco de 

interrupção precoce para que os recursos médicos e sociais possam ser mobilizados para 

melhorar a manutenção do tratamento.  

Presume-se ainda o aumento do abandono do acompanhamento médico, decorrente do 

fato do acesso e do uso do serviço serem diferentes entre os municípios. Isso se deve a 

entraves como desconhecimento do centro de referência, dificuldade de transporte e 

fragilidades da rede. Portanto, é de muita relevância melhorar o acesso ao tratamento e 

envidar esforços no sentido de resolver possíveis dificuldades, que se não corrigidas, poderão 

influenciar nos resultados finais, contribuindo para uma situação de não resposta a um 

tratamento caro, longo, penoso e que no seu curso interfere com a qualidade de vida do 

paciente. 

 É fundamental que se busquem soluções para esta problemática de abandono do 

tratamento da hepatite C, seja pela criação/implementação/fortalecimento de uma rede de 

vigilância epidemiológica entre a atenção primária (Unidades básicas de saúde do SUS) e 

atenção secundária (incluindo NEF e serviços de hemoderivados), seja pelo rastreamento dos 

pacientes, de modo que o monitoramento/acompanhamento dos pacientes em tratamento seja 

real e efetivado, na tentativa de se reduzir o risco de veiculação dessa doença, considerando a 

magnitude e grau de severidade da mesma. 

3.5 - ESTUDO 5  

Diabetes mellitus em portadores de Hepatite C atendidos em serviço de 

referência no Nordeste do Brasil. 

3.5.1 - Objetivo  

Avaliar a frequência de DM em pacientes portadores de hepatite C crônica, atendidos 

em um serviço de referência em Hepatologia do Nordeste do Brasil, bem como a associação 
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de fatores clínicos e epidemiológicos sobre a condição de diabetes em pacientes com 

diagnóstico confirmado de hepatite C 

3.5.2 - Metodologia 

Desenho do estudo: Foi realizado um estudo seccional englobando pacientes 

atendidos no Núcleo de Estudo do Fígado–NEF do Hospital Universitário Onofre Lopes–

HUOL, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, serviço de referência no 

atendimento aos portadores de hepatopatias em Natal-RN, Nordeste do Brasil. 

Seleção dos pacientes: Foram usados como critérios de inclusão: ser paciente 

admitido no serviço, ter sido atendido entre maio de 1995 e dezembro de 2013, apresentar 

ANTI-HCV positivo. Por sua vez, foram critérios de exclusão ter apresentado em consultas 

posteriores negatividade dos exames ANTI-HCV ou HCV RNA, bem como aqueles que não 

realizaram este exame. Foi considerado caso de diabetes o paciente que apresentava em seu 

prontuário níveis glicêmicos superiores ou igual a 126 mg/dl ou registro de ser portador de 

DM ou de estar em tratamento dessa patologia, seja pelo uso de insulina ou de 

hipoglicemiantes orais. 

Variáveis: Foi considerada variável dependente a presença de diabete melito. Foram 

colhidas variáveis independentes sócio demográficas: gênero, idade, estado civil, profissão, 

cor, procedência, profissional de saúde, promiscuidade, atleta profissional, se era doador de 

sangue, se abandonou acompanhamento, passado de transfusão, contato com portador de 

hepatite; variáveis referentes a comorbidades: etanolismo, uso de drogas intravenosas, 

positividade do HBsAg, positividade do ANTI-HBc IGg e do ANTI-HBS; e variáveis 

referentes a clínica e evolução do paciente: ferritina,  na consulta inicial (CI) e final(CF) 

TGO, gama-GT, bilirrubinas totais, atividade de protrombina (AP), INR, albumina e 

plaquetas, se realizou biópsia, METAVIR A e F, genótipo, carga viral, alfa feto proteína, se 

realizou tratamento, se suspendeu tratamento, se foi respondedor, se foi redicivante 

respondedor, se tem ultrassonografia com nódulo ou carcinoma hepatocelular (CHC), 

tomografia computadorizada(TC) com CHC e se foi a óbito. 

Análise estatística: Foi realizada analise bivariada através do teste quiquadrado, 

calculando-se o odds ratio (OR) em intervalo de confiança de 95% para estabelecer 

associação entre presença de diabetes mellitus (variável dependente) e as demais (variáveis 
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independentes). Foi utilizado o programa SPSS 17.0. As variáveis que apresentaram 

significância estatística na análise bivariada foram submetidas à analise multivariada, 

utilizando-se o modelo de regressão logística.  

3.5.3 - Resultados 

A população estudada compreendeu um quantitativo de 10.304 prontuários, sendo 

selecionados para análise inicial, por respeitarem os critérios de inclusão, 1.592 (15,4%) e 

excluídos 1.080, por adequarem-se aos critérios de exclusão. Assim, compôs-se a amostra de 

512 prontuários. 45 indivíduos foram identificados como caso de diabetes mellitus. A 

prevalência de diabéticos entre os pacientes com HCV RNA positivo foi estimada em 8,78%. 

(Vide figura 3) 

  



105 

 

 

 

10.304 

 prontuários avaliados 

1.592  

casos suspeitos de Hepatite C 

512  

casos confirmados de Hepatite C 

45 casos de Diabetes Mellitus  

Prevalência de 8,78% 

 

 

 

 

          

 

Figura 3. Demonstrativo dos casos de Diabete Melito 

 

 Dentre as variáveis coletadas, apresentaram significância estatística na análise 

bivariada: idade, ser profissional de saúde, ser doador de sangue, ter gama-GT > 60 UI na 

consulta inicial, ter plaquetas na consulta inicial e final < 150.000/mm
3
, se realizou tratamento 

e qual a evolução.  

As demais variáveis: sócio demográficas, co-morbidades e de evolução clínica, não 

apresentaram associação com a condição de DM. 

As variáveis que apresentaram significância estatística acima descritas foram 

submetidas à analise multivariada.   

Verifica-se que a associação entre diabetes e hepatite C, ajustadas por sexo e consumo 

de álcool, ocorre em 7 vezes mais   nos indivíduos com idade acima de 35 anos, do que os 

com idade abaixo de 35 anos e aumenta o risco de morte em 6 vezes quando comparados com 

os pacientes com hepatite C e não diabéticos. 
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Tabela 12- Variáveis sociais e demográficas dos pacientes portadores de DM e hepatite C 

atendidos no NEF-HUOL no período de maio/1995 a dezembro/2013. Natal, RN, 2015. 

                                    Com DM              Sem DM Análise bivariada 

 

 

n          %          n          % OR(IC) p 

Gênero    

Masculino 

Feminino 

 

Idade 

31         8           357       92 

14        11,9       104     88,1 

0,645 (0,331-1,258) 

1 
0,198  

 

15 – 35 anos 

> 35 anos 

 

Estado civil 

2          1,4         141     98,6 

43        11,8       320     88,1 

0,106 (0,025-0,442) 

1 
0,002  

 

Não-casado 

Casado 

 

Profissão 

17         8,1       192    91,9 

28         9,5       265    90,4 

0,838 (0,446-1,574) 

1 
0,583 

 

 

Relacionada ao 

risco 

Não relacionada ao 

risco 

Cor 

2           4           48       96 

43         9,5        407    90,4 

0,394 (0,093-1,680) 

1 
0,208 

 

 

Branco 

Não-branco 

 

Procedência 

12         14,6      70      85,4 

31         8,3        341    91,7 

1,886 (0,923-3,852) 

1 
0,082 

 

 

Natal 

Outros 

 

Profissional de 

saúde 

27         9          274      91 

18         8,8       186     91,2 

1,018 (0,545-1,902) 

1 
0,955 

  

 

Sim 

Não 

 

Promiscuidade 

5           21,7     18       78,3 

40         8,3        443    91,7 

3,076 (1,085-8,724) 

1 
0,035 

 

 

Sim 

Não 

 

Atleta profissional 

5           8,3        55      91,7 

39         9,2        384    90,8 

0,895 (0,338-2,368) 

1 
0,823 

 

 

Sim 

Não 

 

Doador de sangue 

5           18,5      22      81,5 

39         8,3        429     9,7 

2,500 (0,897-6,967) 

1 
0,08 
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Sim 

Não 

 

 

Abandonou 

acompanhamento 

4           1,6        244     98,4 

41         16         215     84 

0,086 (0,030-0,244) 

1 
<0,0005 

 

 

 

Sim                                            25         7,4       313    92,6   0,635 (0,335-1,200) 

1 
0,162 

 Não 

 

Passado de transfusão 

18         11,2     143    88,8 

 

Sim                                            15          13,5     96      86,5 1,818 (0,940-3,516) 

1 
0,076 

Não 

Contato com portador de 

hepatite 

30          7,9       349     92,1 

 

Sim                                             8            12,1     58     87,9 

Não                                             35          8,2       390   91,8 

1,537 (0,680-3,476) 

1 
0,302 
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Tabela 13- Comorbidades dos pacientes portadores de DM e hepatite C atendidos no 

NEF-HUOL no período de maio/1995 a dezembro/2013. Natal, RN, 2015. 

                                          Com DM            Sem DM Análise bivariada 

 

 

Etanolismo 

n           %           n         % OR(IC)                           p 

 

Sim 

Não 

29        9,3       283      90,7 

16        8,5       173      91,5 

1,108 (0,585-2,099) 

1 

0,753 

 

UDIV* 

Sim 

Não 

8          12,3     57        87,7 

34        7,9       398      92,1 

1,643 (0,725-3,725) 

1 

0,235 

 

HBsAg positivo 

Sim 

Não 

1          25         3          75 

35        17,8     161      82,2 

1,533 (0,155-15,180) 

1 

0,715 

 

ANTI-HBC-IGg positivo 

Sim 

Não 

9          20,9     34        79,1 

27        19,7     110      80,3 

1,078 (0,462-2,515) 

1 

0,861 

 

ANTI-HBs positivo 

Sim 

Não 

4         12,9      27        87,1 

26       22,6      89        77,4 

0,507 (0,163-1,581) 

1 

0,242 

 

 

 

* UDIV=Uso de drogas intravenosas.  
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Tabela 14- Aspectos clínicos e evolução dos pacientes portadores de DM e hepatite C 

atendidos no NEF-HUOL no período de maio/1995 a dezembro/2013. Natal, RN, 2015. 

                                         Com DM            Sem DM Análise bivariada 

 

 

Ferritina 

n           %        n         % OR(IC)                         p 

 

> 500mg/dL  

< ou = 500mg/dL 

5           17,8     23      82,2 

13         28,9     32      71,1 

0,535 (0,167-1,711) 

1 
0,292 

 

 

Saturação de transferrina  

> 45% 

< ou = 45% 

3          20          12       80 

5          21,7       18       78,3 

0,900 (0,180-4,489) 

1 
0,898 

 

TGO CI  

> 60 UI/Ml 

< ou = 60 UI/mL 

25        18,4       111     81,6 

17        11,2       135     88,8 

1,789 (0,919-3,479) 

1 
0,087 

 

TGP CI  

> 60 UI/Ml 

< ou = 60 UI/mL 

27        60,3     129      82,7 

16        11,9     118      88,1 

1,544 (0,792-3,007) 

1 
0,202 

 

Gama-GT CI 

> 60 UI/Ml 

< ou = 60 UI/mL 

28        20,4     109       79,6 

10        8,8       103       91,2 

2,646 (1,224-5,718) 

1 
0,013 

 

Gama-GT CF  

> 60 UI/Ml 

< ou = 60 UI/mL 

24       22         85        78 

14       14         86        86 

1,734 (0,841-3,578) 

1 
0,136 

 

Bilirrubina Total CI  

> ou = 1,3 

< 1,3 

 

Bilirrubina Total CF 

8          17,       38        82,6 

14       16,7      70        83,3 

1,053 (0,405-2,733) 

1 
0,916 

 

    

> ou = 1,3 

< 1,3 
 

AP CI 

6           12,5     42      87,5 

12         22,2     42      77,8 

0,500 (0,172-1,457) 

1 
0,204 

 

   

< 70% 

> ou= 70% 

 

AP CF 

17         21        64       79 

21         14,9     120     85,1 

1,518 (0,748-3,080) 

1 
0,248 

 

   

< 70% 

> ou = 70% 

 

11        16,7       55       83,3 

18        16,5       91       83,5 

1,011 (0,445-2,299) 

1 
0,979 
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INR CI    

> 1,3 

< ou = 1,3 

 

INR CF 

4          23,5     13         76,5 

8          25,8     23         74,2 

0,885 (0,223-3,515) 

1 
0,862 

 

   

> 1,3 

< ou = 1,3 

 

Albumina CI 

4          22,2     14         77,8 

7          26,9     19         73,1 

0,776 (0,189-3,174) 

1 
0,724 

 

   

< 3,5  

> ou = 3,5 

 

Albumina CF 

9         21,4      33       78,6 

10       13         67        87 

1,827 (0,677-4,929) 

1 
0,234 

 

   

<3,5 

>ou= 3,5 

 

Plaquetas CI 

12        18,7     52        81,3 

5          12,8     34        87,2 

1,569 (0,507-4,854) 

1 
0,434 

 

   

< 150.000/mm
3
 

>ou= 150.000/mm
3
 

 

Plaquetas CF 

24         22,6     82      77,4 

19         12,4     134    87,6 

2,064 (1,065-4,000) 

1 
0,032 

 

   

< 150.000/mm
3 

> ou= 150.000/mm
3
 

 

Realizou biópsia 

27        24,8       82       75,2 

15        13,6       95       86,4 

2,085 (1,039-4,186) 

1 
0,039 

 

   

Sim 

Não 

 

Metavir A 

10        10           90       90 

33        8,3          362     91,7 

1,219 (0,579-2,565) 

1 
0,602 

 

   

Metavir A=3 

Metavir A<3 

 

Metavir F 

1          20         4          80 

6          7,7       72         92,3 

3,000 (0,288-31,277) 

1 
0,358 

 

   

Metavir F=4 

Metavir F<4 

 

Genótipo 

3          18,7     13         81,3 

5          6,9       67         93,1 

3,092 (0,657-14,566) 

1 
0,153 

 

   

Genótipo 3 

Genótipo não 3 

 

Carga viral 

7         20         28        80 

26       17,3     124      82,7 

1,192 (0,470-3,022) 

1 
0,711 

 

   

> 600.000 UI/mL 

<ou= 600.000UI/mL 

 

Alfa-fetoproteína 

19       17,7      88        82,3 

9         14,7      52        85,3 

1,247 (0,526-2,960) 

1 
0,616 

 

   

> ou = 20 

< 20 

4           13,8     25      86,2 

8           19,5     33      80,5 

0,660 (0,178-2,441) 

1 
0,534 
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Realizou tratamento 

  

Sim 

Não 

Suspendeu 

tratamento 

17         16,5     86       83,5 

27         6,8       367     93,2 

2,687 (1,402-5,150) 

1 
0,003 

 

  

Sim 

Não 

 

Respondedor 

8          18,2       36       81,8 

9          17,6       42       82,4 

1,037 (0,362-2,967) 

1 
0,946 

 

  

Sim 

Não 

 

Recidivante 

7          15,5     38         84,5 

6          15,8     32         84,2 

0,982 (0,300-3,221) 

1 
0,977 

 

  

Sim 

Não 

Recidivante 

respondedor 

3          12         22        88 

8          22,8     27        77,2 

0,460 (0,109-1,945) 

1 
0,291 

 

  

Sim 

Não 

 

USG com nódulo 

1         10         9          90 

8         22,2     28        77,8 

0,389 (0,043-3,546) 

1 
0,402 

 

  

Sim 

Não 

 

USG com CHC 

8          23,5     26        76,5 

34        18,4     151      81,6 

1,367 (0,569-3,280) 

1 
0,484 

 

  

Sim 

Não 

 

USG com cirrose 

2           16,7     10      83,3 

41         19,8     166    80,2 

0,810 (0,219-2,989) 

1 
0,790 

 

  

Sim 

Não 

 

TC com CHC 

16        23,9       51       76,1 

26        16,4       132     83,6 

1,906 (0,171-3,839) 

1 
0,070 

 

  

Sim 

Não 

 

Óbito 

2          16,7       10       83,3 

13        19,7       53       80,3 

0,815 (0,159-4,182) 

1 
0,807 

 

  

Sim 

Não 

7           35         13       65 

32         7           427     93 

7,185 (2,679-19,271) 

1 
<0,0005 

 

CI= consulta inicial; CF= consulta final; AP= atividade de protrombina; INR= International 

Normalized Index; USG= ultrassonografia; CHC= carcinhoma hepatocelular; TC= 

Tomografia computadorizada. 
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Tabela 15 - Diabetes mellitus em portadores de Hepatite C atendidos em serviço de referência 

no Nordeste do Brasil. Resultados da análise multivariada. Natal/RN, 2015. 

 Diabetes     

 Sim Não     

 
n % n % p 

OR  

(IC: 95%) 
p 

OR ajustada 

(IC: 95%) 

Óbito         

Não 18 43,90 23 56,10 0.017* 1.00 0.001* 1.00 

Sim 17 22,67 58 77,33  2.67 (1.18-6.06)  6.07 (2.18-16.88) 

Sexo         

Mulher 51 31,10 113 68,90 0.591 1.00 0.272 1.00 

Homem 17 27,42 45 72,58  1.19 (0.62-2.28)  0.63 (0.28-1.42) 

Consumo 

de álcool 

        

Não 15 18,52 66 81,48 0.007 1,00 0.776 1.00 

Sim 51 35,92 91 64,08  2.47 (1.28-4.67)  0.89 (0.42-1.89) 

Idade         

De 15 a 35 

anos 

2 98,6 66 81,48 0.007 1,00 0.007* 1.00 

Maior que 

35 anos 

43 88,1 91 64,08  2.47 (1.28-4.67)  7.33 (1.73-31.13) 

Hosmer - Lemeshow teste = 0,577  

Fonte: Elaborado pelo autor (2015) 
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3.5.4 – Discussão  

A frequência de diabetes mellitus (DM) em paciente portadores de hepatite C (8,78%) 

mostrou-se superior a de DM tipo 2 na população geral do Brasil (GRECA, 2012), bem como 

naquela do Estado do Rio Grande do Norte. Contudo, o valor obtido foi menor quando 

comparado a outro estudo transversal realizado na Argélia que encontrou a prevalência de 

39,1% (ROUABHIA, 2010). A associação entre essas duas patologias permanece controversa, 

mas um estudo sugere que a resistência à insulina na população com hepatite C seja mediada 

por citocinas inflamatórias e não por um déficit de secreção de insulina (LECUBE, 2006). 

Na análise sócio demográfica, percebeu-se predomínio no sexo masculino e em 

indivíduos com idade maior de 35 anos, compatível com estudos anteriores (CARONIA,1999; 

NAING, 2012; MUKHTAR, 2013) estando a idade associada a presença de DM em portadores 

de hepatite C. É importante lembrar, contudo, que o DM, independente da co-infecção pelo 

vírus da hepatite C, tem predomínio nas pessoas de idade mais avançada. Igualmente a 

infecção pelo HCV predomina em idade maior que 35 anos, o que deve alertar para um olhar 

mais cuidadoso quanto à associação entre essas doenças, principalmente a partir dessa faixa 

etária.   

A associação com óbito foi significativa. O paciente com DM que apresenta HCV 

RNA positivo demonstrou uma estimativa de risco de morrer 7,2 vezes maior quando 

comparada aos pacientes sem DM. A presença de DM tem sido demonstrada como fator de 

aumento da mortalidade por carcinoma hepatocelular (CHC) (WANG, 2012). 

 Verificou-se ainda que o diabético foi mais propenso a realizar o tratamento antiviral. 

Ressalta-se que indicação da terapia antiviral na hepatite C baseia-se em tratar aqueles 

indivíduos com maior risco de doença progressiva, isto é, de evoluir para fibrose, e está mais 

bem indicada naqueles com doença ainda compensada (GHANY, 2009). Assim, pode-se 

inferir que os indivíduos infectados com HCV e portadores de DM apresentam doença 

hepática mais progressiva, quando comparados aos não diabéticos.   

Não houve associação quando se avaliou a presença de diabetes e a resposta ao 

tratamento antiviral. A presença de DM já foi apontada como preditor negativo de uma 

resposta rápida ao tratamento no genótipo 1 em estudo anterior (HWANG 2012). Níveis 

elevados de resistência insulínica estão relacionados com índices de resposta virológica 
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sustentada significativamente menores para este mesmo genótipo
 

(ROMERO-GOMEZ, 

2005). Não se obteve também associação entre a presença de DM e a necessidade de 

suspensão do tratamento, a exemplo de outro estudo já realizado no Rio de Janeiro-Brasil 

(MELO, 2014). 

Este trabalho não encontrou associação entre diabetes e CHC e a condição de cirrose. 

Diferente de um estudo que demonstrou importância estatística quanto à maior prevalência de 

carcinoma hepatocelular em indivíduos HCV positivo com resistência à insulina (HUNG, 

2010). Outros estudos mostraram, por sua vez, uma maior incidência de CHC em indivíduos 

com DM, independentemente de haver infecção por vírus da hepatite C ou B (WANG, 2012; 

KOH, 2013; TURATI, 2013). 

Além disso, estudos caracterizam diabetes como preditor independente de fibrose 

avançada (LIVINGSTON, 2010; PETTA, 2008; KAROUI, 2007). É importante ressaltar, no 

entanto, que o número de pacientes submetidos ao procedimento de biópsia limita nossa 

análise quanto a esse aspecto. 

O presente estudo apresenta as limitações de ser retrospectivo e de utilizar 

prontuários, como fonte de dados visto que muitas informações não são devidamente 

registradas. Todavia, destacamos a relevância do estudo pelo fato de ter sido feita uma 

análise de dados obtidos em questionário sistematizado, num período longo (maio de 2005 a 

dezembro de 2013), com uma revisão de mais de dez mil prontuários, dos quais, encontrou-se 

uma prevalência de hepatite C de quase o dobro da população mundial e verificou-se que a 

frequência de DM nesta população foi elevada. Ademais o estudo mostrou uma associação 

positiva com a idade maior que 35 anos e com a mortalidade dos pacientes com HCV. 

Somados a esses fatores, foi percebida uma importante taxa de evasão do acompanhamento 

no serviço. Estudos prospectivos de prognóstico poderão esclarecer com mais profundidade 

qual a verdadeira contribuição do diabetes mellitus e da resistência insulínica na progressão 

da hepatite C. 
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3.6 - ESTUDO 6  

Variáveis associadas ao diagnóstico de cirrose em pacientes com Hepatite C Crônica: 

Um estudo caso-controle  

3.6.1 -  Objetivos 

Analisar variáveis clínicas, demográficas e laboratoriais, associadas ao diagnóstico de 

cirrose em pacientes com hepatite C crônica em um serviço de referência em Hepatologia.  

Identificar um modelo, a partir de variáveis clínicas, demográficas e laboratoriais, que 

possibilite o diagnóstico de cirrose em pacientes com hepatite C crônica.  

3.6.2 -  Metodologia 

  Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo caso-controle, através de revisão de todos os prontuários dos 

pacientes acompanhados no Núcleo de Estudos do Fígado (NEF), serviço de referência no 

atendimento de portadores de doenças hepáticas, do Hospital Universitário Onofre Lopes 

(HUOL) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em Natal/RN, Nordeste 

do Brasil, no período de maio 1995 a dezembro de 2013. O HUOL é um hospital de média e 

alta complexidade, com 240 leitos ativos e 7.247 internações por ano. 

O Núcleo de Estudos do Fígado (NEF), serviço de referência de doenças do fígado do 

HUOL, iniciou suas atividades em maio de 1995, prestando atendimento ambulatorial e 

internação hospitalar a pacientes portadores de doenças hepáticas. Recebe pacientes de todos 

os hospitais e ambulatórios da rede pública de Natal, capital do estado do Rio Grande do 

Norte, bem como de todas as demais cidades do estado. Tem convênio com os bancos de 

sangue do estado e acolhe os doadores com sorologias positivas para investigação 

diagnóstica. Os pacientes são acolhidos por profissionais de enfermagem e atendidos por 

médicos especializados, seguindo o roteiro de um questionário padrão, no qual estão 

contempladas variáveis demográficas, epidemiológicas, clínicas e laboratoriais. Os pacientes 

com diagnóstico de doenças hepáticas crônicas são orientados para retorno com intervalos 

variáveis, a depender da sua situação clínica e com intervalo máximo a cada 6 meses. Para 

fins de avaliação em pesquisa clínica, o paciente que deixou de comparecer ao serviço no 

período de 12 meses, foi considerado abandono de follow-up. 
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Seleção da amostra 

A amostra foi selecionada em estudo retrospectivo caso controle de pacientes com 

diagnóstico de hepatite C crônica, atendidos no NEF do Hospital Universitário Onofre Lopes 

da UFRN em Natal-RN. Foram examinados 10.304 prontuários, dos quais 512 apresentaram 

teste HCV RNA positivo. A variável dependente foi o diagnóstico de cirrose na 

ultrassonografia. Como variáveis independentes, foram colhidas variáveis sociais e 

demográficas – idade, gênero, estado civil, profissão, cor e procedência; variáveis associadas 

à infecção pelo HCV – promiscuidade, uso de drogas intravenosas, se é profissional de saúde, 

se exerce profissão relacionada ao risco, tais como: manicure, policial militar, bombeiro, 

açougueiro, cabelereira e barbeiro, se foi ou é atleta profissional, se é hemofílico e se realiza 

hemodiálise, além de variáveis relacionadas à progressão da doença – genótipo, a maior carga 

viral, consumo de álcool, diabete melito, AST, ALT, Gama-GT, bilirrubinas, TAP, INR, 

albumina, ferritina e saturação de transferrina. Foram analisadas também coinfecções – 

Hepatite B e infecção pelo HIV.  Na seleção dos casos foram incluídos no estudo os casos de 

Hepatite C, confirmados por HCV RNA qualitativo positivo e apresentando o diagnóstico de 

cirrose hepática por exame de ultrassonografia e na seleção dos controles foram incluídos 

pacientes com diagnóstico de Hepatite C, confirmados por HCV RNA, pareados por idade e 

sexo, sem diagnóstico de cirrose na ultrassonografia. 

Análise dos dados 

Foram estimadas as prevalências de Hepatite C e Hepatite C com cirrose no serviço 

de referência. Os resultados foram avaliados estatisticamente, utilizando-se o software SPSS 

17. Para análise da associação das variáveis selecionadas e a presença de cirrose foram 

calculados Odds ratio e os seus respectivos intervalos de confiança (IC 95%), bem como as 

estimativas dos riscos relativos, considerando a presença de cirrose como variável 

dependente e as variáveis selecionadas como variáveis independentes. Foi feito pareamento 

por idade e sexo dos pacientes com diagnóstico de cirrose e não cirrose. As variáveis que 

apresentaram significância estatística na análise multivariada ou p menor ou igual a 0,20 

foram selecionadas e analisadas com regressão logística para construir o modelo 

multivariado, através do teste de verossimilhança, ausência de multicolinearidade, bem como 

sua capacidade para melhorar o modelo usando o teste de Hosmer-Lemeshow. 
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3.6.3 - Resultados  

 

Dos 10.304 prontuários analisados, 512 apresentaram positividade para o HCV RNA 

qualitativo ou quantitativo, o que corresponde a uma prevalência do NEF estimada em 

4,96%. 59,8% procediam de Natal. 71,4% apresentavam idade > 35 anos. 81,9% cor não 

branca. 76,36% pertenciam ao gênero masculino. 58,38% informaram estado civil casado. 

91,89% registraram profissão classificada como não relacionada ao risco de hepatites de 

transmissão parenteral. 49,4% eram doadores de sangue.  

A prevalência de hepatite C em doadores de sangue foi estimada em 2,43% 

(251/10.304). 22,67% dos indivíduos HCV RNA positivos relataram história prévia de 

transfusão. 13,48% apresentaram história de contato hepatite no passado. Em relação aos 

genótipos, verificou-se que 78,3% foram classificados como genótipo 1, 2,7% como 

genótipo 2 e 19,0% como genótipo 3. 64,2% apresentaram carga viral maior que 600.000 UI 

por ml. 

A prevalência de cirrose entre os casos de hepatite C em diagnóstico ultrassonográfico 

foi estimada em 13,67% (70/512). A prevalência de carcinoma hepatocelular do NEF em 

portadores de hepatite C foi estimada em 5,45% (12/220). A prevalência de carcinoma 

hepatocelular em pacientes portadores de hepatite C com cirrose foi de 18,1% (12/66). 

A mortalidade de pacientes com hepatite C no NEF foi estimada em 4,10% (21/512) 

e entre os pacientes com Hepatite C na condição de cirrose alcançou o percentual de 32,1% 

(18/56). 

A taxa de abandono de acompanhamento clínico foi estimada em 67,5% (340/503). 

Considerando-se abandono o não retorno ao serviço no período estabelecido de 12 meses 

após a última consulta. 

A prevalência de diabetes mellitus em pacientes dos NEF foi estimada em 8,78%, a de 

usuários de drogas injetáveis 24,7%, a de UDIV em cirróticos 24,6%, a dos que ingeriam 

bebidas alcoólicas 63,7% e nos pacientes cirróticos 78,7%. 

Com relação a Hepatite B 2% apresentaram positividade para o HBsAg, 22,5% para o 

ANTIHBC IGg e 21% para o ANTIHBs. O ANTIHBs nos pacientes cirróticos foi estimado 

em 21%. A prevalência de HIV nos pacientes com hepatite C foi estimada em 1,19%. 

Ressaltando-se que muitos pacientes já haviam sido triados pelos bancos de sangue. 
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No que se refere ao tratamento antiviral dos pacientes não cirróticos 56% dos 

pacientes foram considerados respondedores ao tratamento. Apenas 16,66% foram 

considerados respondedores quando se identificou a condição de cirrose. 

 

Quadro 13 - Principais prevalências encontradas em pacientes com Hepatite C no NEF, no 

período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, RN, 2015. 

VARIÁVEL DEMONSTRATIVO PERCENTUAL 

Prevalência de Hepatite C em 

pacientes do NEF 

 

512/ 10.304 

 

4,96% 

Procedência dos pacientes com 

Hepatite C – Natal 

 

306/511 

 

59,8% 

Idade > 35 anos 366/512 71,4% 

Cor não branca 376/459 81,9% 

Gênero masculino 391/512 76,36% 

Estado civil casado 296/507 58.38% 

Profissão não relacionada a risco 465/506 91,89% 

Doador de sangue sim 251/508 49,4% 

Prevalências de hepatite C em 

doadores  

 

251/10.304 

 

2,43% 

Passado de transfusão – Sim 112/494 22,67% 

História de contato com hepatite  

Sim 

 

67/497 

 

13,48% 

Prevalência dos diferentes genótipos 

do HCV  

Genótipo 1   45/185 

Genótipo 2     5/185 

Genótipo 3   35/185 

78,3% 

 2,7% 

19,0% 

Carga viral dos pacientes > 600.000 

UI/ml 

 

108/168 

 

64,2% 

Prevalência de cirrose nos portadores 

de Hepatite C  

 

 70/512 

 

13,67% 

Prevalência de CHC em pacientes 

com Hepatite C por US 

 

12/220 

 

5,45% 

Prevalência de CHC em pacientes 

com cirrose por hepatite C por TC 

 

12/66 

   

18,1,% 

Mortalidade dos pacientes com 

Hepatite C  

 

21/512 

 

4,10% 

Mortalidade dos pacientes com 

cirrose por Hepatite C 

 

18/56 

 

32,1% 

Taxa de Abandono do 

acompanhamento dos pacientes com 
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Hepatite C  340/503 67,5% 

Prevalência de Diabetes Mellitus em 

pacientes com Hepatite C  

 

45/512 

 

8,78% 

Prevalência de UDIV em pacientes 

com hepatite C  

 

54/218 

 

24,7% 

Prevalência de UDIV em pacientes 

com cirrose por hepatite C  

 

16/65 

 

24,6% 

Prevalência de pacientes com ingesta 

de bebidas alcoólicas em portadores 

de Hepatite C 

 

 

142/223 

 

 

63,7% 

Prevalência de pacientes com ingesta 

de bebidas alcoólicas em pacientes 

com hepatite C e cirrose  

 

 

53/68 

 

 

77.9% 

Prevalência de HBSAg positivo em 

pacientes com Hepatite C  

 

 4/197 

 

2,0% 

Prevalência de ANTIHBC IGg 

positivo em pacientes com Hepatite 

C  

 

43/191 

 

22,5% 

Prevalência de ANTI-HBs + em 

pacientes portadores de Hepatite C  

 

31/147 

 

21,0% 

Prevalência de ANTI-HBs em 

pacientes cirróticos por Hepatite C  

 

7/33 

 

21,2% 

Prevalência de ANTI-HIV  1/ 84 1,19% 

Prevalência dos pacientes que 

receberam tratamento antiviral 

 

33/67 

 

49,2% 

Prevalência de pacientes 

respondedores não cirróticos  

 

14/25 

 

56% 

Prevalência de respondedores em 

pacientes cirróticos com hepatite C   

 

3/18 

 

16,66% 
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10.304 

 prontuários avaliados 

1.592  

casos suspeitos de Hepatite C 

512  

casos confirmados de Hepatite C 

70   casos  ( cirrose US) 

70 controles (sem cirrose) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Demonstrativo dos casos e controles. 

 

  

O perfil sócio demográfico dos pacientes com cirrose caracteriza-se por: ser do gênero 

masculino, ter idade maior do que 35 anos, ser casado, ter cor não branca, ser procedente de 

Natal, não relatar promiscuidade, não ser atleta profissional, não ter profissão relacionada ao 

risco e não ser doador de sangue. 

Nos 70 pacientes com cirrose por HCV, os achados mais frequentes foram: 

consumidor habitual de álcool, ausência de relato de uso de drogas intravenosas, ausência de 

hemofilia, não realização de hemodiálise, não ser diabético, não fazer uso de insulina ou 

hipoglicemiantes e não ser obeso. Dos pacientes cirróticos por HCV, apenas 1 era hemofílico 

e apenas 1 realizava hemodiálise. Em relação a essas comorbidades, as que apresentaram 

significância estatística quanto à associação com o desenvolvimento de cirrose foram: ser 

consumidor habitual de álcool (p = 0,001) e não ser hemofílico (p < 0,0005). 

Quanto às coinfecções nos pacientes com cirrose por HCV, 52 realizaram o teste do 

HBsAg e a quase totalidade deles não estava infectada pelo vírus da Hepatite B (HBV); 46 

realizaram o teste do ANTIHBC IGg e desses 78,26% possuíam ANTIHBC-IGg negativo; 33 

realizaram o teste do ANTIHBs e, desses, somente 7 possuíam imunidade contra o HBV. Dos 

69 prontuários em que se realizou o teste ANTIHIV, nenhum apresentou positividade no 

grupo de cirrose por HCV. 

A carga viral foi quantificada em 38 pacientes do grupo dos cirróticos. Desses, 20 

apresentavam carga viral > 600.000 UI/mL e 18 apresentavam carga viral ≤ 600.000 UI/mL. 
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Dos 50 pacientes que realizaram a genotipagem viral, 26 estavam infectados pelo HCV 

genótipo 1, somente 1 paciente possuía o HCV genótipo 2 e 11 pacientes o genótipo 3. Não 

foi comprovada associação do genótipo com o desenvolvimento de cirrose, nem tampouco 

com a carga viral. 
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Tabela 16.   Variáveis sócio demográficas associadas ao diagnóstico de cirrose em pacientes 

com Hepatite C Crônica. Natal, RN, 2015. 

Nome 
Caso 

Cirrose sim 

Controle 

Cirrose 

 Não 

OR IC P 

IDADE 

     > 35 a 

15 a 35 a 

65 

5 

64 

6 

 

1,0 

1,219 

 

0,364-4,196 0,753 

GÊNERO 

Masculino 

Feminino 

 

53 

17 

 

54 

16 

 

 

1,0 

0,924 

 

 

0,423-2,017 

 

 

0,842 

ESTADO 

CIVIL 

Não Casado 

Casado 

 

27 

43 

 

27 

42 

 

1,0 

0,977 

 

 

0,494-1,932 

 

0,946 

PROFISSÃO 

Relacionada 

ao risco 

Não relac. ao 

risco 

 

4 

65 

 

6 

64 

 

 

1,0 

0,656 

 

 

0,177-2,436 

 

 

0,527 

PROMISCUIDADE 

SEXUAL 

Sim 

Não 

 

11 

57 

 

6 

56 

 

 

1,0 

1,80 

 

 

0,623-5,203 

 

0,272 

PROFISSIONAL 

DE SAÚDE 

Sim 

Não 

 

 

3 

67 

 

 

6 

64 

 

 

 

1,0 

0,478 

 

 

 

0,115-1,991 

 

 

0,301 

ATLETA 

PROFISSIONAL 

 

Sim 

Não 

 

 

 

2 

67 

 

 

 

9 

54 

 

 

 

 

1,0 

0,179 

 

 

 

 

 

0,037-0,864 

 

 

 

 

0,018 

DOADOR 

DE 

SANGUE 

Sim 

Não 

 

 

  3 

67 

 

 

9 

61 

 

 

 

1,0 

0,303 

 

 

 

0,079-1,173 

 

 

 

0,070 
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ABANDONO DO 

TRATAMENTO 

Sim 

Não 

 

 

29 

41 

 

 

32 

36 

 

 

 

1,0 

0,796 

 

 

 

0,406-1,560 

 

 

0,506 

PASSADO DE 

TRANSFUSÃO 

Sim 

Não 

 

 

22 

44 

 

23 

44 

 

1,0 

0,957 

 

0,466-1,962 

 

 

0,903 

 

Na tabela 16 apresentam-se as variáveis sócio demográficas: idade, gênero, estado 

civil, profissão, promiscuidade sexual, ser profissional de saúde, ser atleta profissional, 

doador de sangue, abandono de tratamento e passado de transfusão. 

Verifica-se que a variável atleta profissional, com OR 0,179, IC 95% 0,037-0,864, foi 

a única que apresentou valor de “p” com significância estatística sinalizando uma associação 

negativa com o diagnóstico de cirrose por ultrassonografia. 

Tabela 17 - Comorbidades associadas aos pacientes com diagnóstico de cirrose por hepatite c 

atendidos no NEF o período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, 2015. 

COMORBIDADE Caso 

Cirrose  

sim 

Controle 

Cirrose 

Não 

OR IC      P 

ETANOLISMO 

 Sim  

 Não 

 

53 

15 

 

44 

25 

 

1,00 

2,008 

 

0,944-4,270 

 

 

0,068 

UDIV 

 Sim 

 Não 

 

16 

51 

 

14 

53 

 

1,00 

1,188 

 

0,526-2,680 

 

 

0,679 

HEMOFÍLICO 

 Sim 

 Não 

 

   1 

69 

 

  0 

70 

 

1,00 

2,014 

 

 

1,704-2,382 

 

 

0,316 

HEMODIÁLISE 

 Sim  

 Não 

   

  1 

60 

 

  4 

66 

 

1,00 

0,239 

 

0,026-2,196 

 

 

0,172 

DIABETES 

 Sim 

 Não 

 

17 

52 

 

14 

56 

 

1,00 

1,308 

 

0,587-2,915 

 

 

0,511 

INSULINA 

 Sim  

 Não 

 

 

  

 6 

61 

  

 3 

60 

 

1,00 

1,967 

 

 

0,470-8,229 

 

 

0,347 
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HIPOGLICEMIA 

 Sim 

 Não 

 

10 

57 

 

11 

50 

 

1,00 

0,797 

 

0,313-2,035 

 

 

0,635 

OBESIDADE 

 Sim  

 Não 

 

  1 

68 

 

64 

70 

 

1,00 

0,157 

 

0,018-1,339 

 

 

0,055 

HBSsAg 

 Sim 

 Não 

 

  1 

52 

 

  1 

52 

 

1,00 

1,00 

 

0,061-16,41 

 

 

1,00 

ANTIHBC IGg 

 Sim 

 Não 

 

  9 

38 

 

12 

34 

 

1,00 

0,671 

 

0,252-1,789 

 

 

0,424 

ANTI-HBs  

 Sim 

 Não 

 

  9 

25 

 

9 

28 

 

1,00 

1,120 

 

0,384-3,265 

 

 

0,835 

ANTI-HIV 

 Sim  

 Não 

 

  1 

18 

 

  0 

22 

 

1,00 

2,222 

 

1,578-3.130 

 

 

0,276 

FERRITINA 

 Sim 

 Não 

 

  8 

15 

 

  9 

11 

 

1,00 

0,662 

 

0,191-2,230 

  

 

0,494 

SAT TRANSF 

 Sim  

 Não 

 

  5 

  7 

 

  6 

  5 

 

1,00 

0,595 

 

0,114-3,102 

 

 

0,537 

 

Na tabela17 apresenta-se as variáveis agrupadas como co-morbidades: etanolismo, 

usuários de drogas injetáveis, hemofílico, hemodiálise, diabetes, uso de insulina, uso de 

hipoglicemiante, obesidade, HBsAg, ANTIHBc IGg. ANTI-HBs, ANTI-HIV, Ferritina, 

saturação de transferrina. Nenhuma dessas variáveis apresentou associação com o diagnóstico 

de cirrose. 
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Tabela 18 - Aspectos clínicos e evolução: variáveis laboratoriais associadas à cirrose em 

pacientes atendidos no NEF no período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, RN, 

2015 

VARIÁVEL Caso 

Cirrose 

Sim 

Controle 

Cirrose 

Não 

OR IC P 

ALBUMINA CI 

  <3,5 g/DL 

  = ou > 3,5 g/DL 

 

18 

15 

 

15 

20 

 

1,0 

1,6 

 

 

0,614-4,170 

 

 

0,335 

ALBUMINA CF 

<3,5 g/DL 

  = ou > 3,5 g/DL  

 

25 

  7 

 

19 

12 

 

1,0 

2,256 

 

 

0,746-6,822 

 

 

0,146 

ALFAFETO 

 = ou > 20  

 < 20 

 

 15 

 13 

 

  8 

  10 

 

1,0 

1,442 

 

 

0,439-4,741 

 

 

0,546 

BILIRRUBINA CI 

 >1,3 mg/DL 

 = ou > 1,3 mg/DL 

 

 

18 

17 

 

14 

22 

 

1,0 

1,664 

 

 

0,648-4,270 

 

 

0,290 

BILIRRUBINA CF 

 >1,3 mg/DL 

 = ou > 1,3 mg/DL 

 

20 

  8 

 

11 

21 

 

1,0 

4,773 

 

 

1,593-14,302 

 

 

0,004 

CARGA VIRAL 

 >600.000 UI/ml 

= ou < 600.000 UI/ml 

 

21 

20 

 

26 

12 

 

1,0 

0,485 

 

 

0,193-1,214 

 

 

0,122 

GENÓTIPO 

 Tipo 1  

 Tipo não 1 

 

27 

14 

 

43 

10 

 

1,0 

0,449 

 

 

0,175-1,152 

 

 

0,096 

GAMA GT CI 

 >60 UI/ L 

 = ou < 60 UI /L 

  

 

42 

19 

 

 

41 

20 

 

1,0 

1,078 

 

 

0,504-2,308 

 

 

0,846 

GAMA GT CF 

 >60 UI/L 

 = ou < 60 UI/L 

 

27 

24 

 

30 

21 

 

1,0 

0,768 

 

 

0,360-1,723 

 

 

0,550 

 

PLAQUETAS CI 

 < 150.000/mm3 

 = ou > 150.000/mm3 

 

 

43 

20 

 

 

30 

35 

 

 

1,0 

2,508 

 

 

 

1,220-5,166 

 

 

 

0,012 

 

PLAQUETAS CF 

 <150.000/mm3 

 = ou > 150.000/mm3 

 

 

44 

14 

 

 

29 

27 

 

 

1,0 

2,926 

 

 

 

1,318-6,498 

 

 

 

0,007 
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INR CI 

 >1.3 

  ou < 1.3 

  

 9 

  5 

 

 

 

7 

13 

 

 

1,00 

3,343 

 

 

0,801-13,942 

 

 

0,098 

INR CF 

 >1,3 

= ou < 1,3 

 

11 

  2 

 

  4 

13 

 

1,00 

17,875 

 

 

2,734-116,881 

 

 

0,003 

 

TAP CI 

 < 70% 

 = ou > 70% 

 

 

29 

27 

 

 

23 

36 

 

 

1,00 

1,681 

 

 

 

0,802-3,526 

 

 

 

0,168 

 

TAP CF 

 < 70% 

 = ou > 70% 

 

 

30 

21 

 

 

17 

27 

 

 

1,00 

2,269 

 

 

 

0,995-5,173 

 

 

 

0,050 

 

TGO CI 

 >60 UI/ ml 

 = ou < 60 UI/ml 

 

 

49 

15 

 

 

32 

32 

 

 

1,00 

3,267 

 

 

 

1,531-6,971 

 

 

 

0,002 

 

TGP CI 

 > 60 UI/ ml 

 =  ou < 60 UI ml 

 

 

42 

23 

 

 

43 

21 

 

 

1,00 

0,892 

 

 

 

0,430-1,848  

 

 

 

0,758 

 

Na tabela 18, exibem-se as variáveis agrupadas sob a denominação “aspectos clínicos 

e evolução”: albumina da consulta inicial, albumina da consulta final, alfa feto proteína, 

bilirrubinas da consulta inicial, bilirrubinas da consulta final, carga viral, genótipo, gama GT 

da consulta inicial, GGT da consulta final, plaquetas da consulta inicial, plaquetas da consulta 

final, INR da consulta inicial, INR da consulta final, TAP da consulta inicial, TAP da 

consulta inicial, TAP da consulta final, TGO da consulta inicial, TGP da consulta inicial. 

Desse conjunto as variáveis Bilirrubinas da consulta final, plaquetas da consulta inicial, 

plaquetas da consulta final, INR da consulta final e TGO da consulta inicial apresentaram p 

com significância estatística. 
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Tabela 19 - Evolução clínica: biópsia de pacientes portadores de cirrose e hepatite c 

atendidos no NEF no período de maio de 1995 a dezembro de 2013 Natal, RN, 2015. 

BIÓPSIA Caso 

Cirros 

Sim 

Controle 

Cirrose 

não 

OR IC P 

BIÓPSIA 1 

  Sim 

  Não 

 

15 

52 

 

28 

39 

 

1,00 

0,402 

 

0,189-0,852 

 

 

0,016 

METAVIR A 

  =  ou > 3 

  < 3 

 

  1 

10 

 

  3 

19 

 

1,00 

0,633 

 

0,058-6,907 

 

 

0,708 

METAVIR F 

  = f4 

  = ou < f3 

 

  6 

  7 

 

  6 

18 

 

1,00 

2,571 

 

0,616-10,737 

 

 

0,195 

 

Na tabela 19 avaliam-se associação dos aspectos histopatológicos e o diagnóstico de 

cirrose por US. A variável Biópsia1 apresenta os pacientes que realizaram biópsia entre os 

casos e controles. A variável METAVIR A apresenta o grau de atividade inflamatória entre 

os casos e controles. A variável METAVIR F apresenta o grau de fibrose entre os casos e 

controles. A análise da tabela demonstra que a variável biópsia 1 mostrou associação com o 

diagnóstico de cirrose por US com p significante. 
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Tabela 20: Evolução clínica: exames de imagem de pacientes portadores de cirrose e hepatite 

c atendidos no NEF no período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, RN, 2015. 

IMAGEM Caso 

Cirrose 

Sim 

Controle 

Cirrose  

Não 

OR IC P 

US CHC 

  Sim 

  Não 

 

  5 

62 

 

   1 

 65 

 

 

5,242 

0,596-46,142 0,098 

US NÓDULOS 

  Sim 

  Não 

 

18 

51 

 

  9 

57 

 

 

2,236 

 

0,923-5,415 

 

0,071 

TC CHC 

  Sim 

  Não 

 

  7 

18 

 

  2 

23 

 

 

4,472 

 

 

0,827-24,193 

 

 

0,066 

 

Na tabela 20 agrupam-se as variáveis que constituem os exames de imagem, a saber: 

Ultrassonografia com CHC, Ultrassonografia com a presença de nódulos e tomografia com 

CHC. Nenhuma destas variáveis apresentou significância estatística com o diagnóstico de 

cirrose por US. 
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Tabela 21: Evolução clínica: tratamento e óbito de pacientes portadores de cirrose e 

HEPATITE C atendidos no NEF no período de maio de 1995 a dezembro de 2013. Natal, 

RN, 2015. 

TRATAMENTO/ÓBITO Caso 

Cirrose 

sim 

Controle 

Cirrose 

Não 

OR IC P 

TRATAMENTO AV(*) 

  Sim 

  Não 

 

18 

45 

 

33 

37 

 

1,00 

0,448 

 

 

0,218-0,922 

 

 

0,028 

RESPONDEDOR 

  Sim 

  Não  

 

  3 

15 

 

14 

11 

 

1,00 

0,157 

 

 

0,036-0,683 

 

 

0,009 

RECIDIVANTE 

  Sim  

  Não 

 

  4 

  6 

 

  9 

12 

 

1,00 

0,889 

 

 

0,192-4,114 

 

 

0,880 

REC RESPONDEDOR 

  Sim 

  Não 

 

  1 

10 

  

 6 

  9 

 

1,00 

0,150 

 

 

0,015-1,497 

 

 

0,079 

SUSPENSÃO TTO 

  Sim 

  Não 

 

15 

  7 

   

13 

19 

 

1,00 

3,132 

 

 

1,000-9,805 

 

 

0,046 

ÓBITOS  

  Sim 

  Não 

 

18 

40 

 

  1 

66 

 

1,00 

29,70 

 

 

3,817-231,079 

 

 

0,000 

(*) Tratamento AV – se realizou tratamento antiviral. 

Na tabela 21 agrupam-se as variáveis relacionadas ao tratamento antiviral e ao óbito 

dos pacientes com hepatite C e diagnóstico de cirrose por USG: tratamento AV – se o 

paciente havia realizado tratamento antiviral com esquema de Interferon peguilado e 

ribavirina – Respondedor – se o paciente havia apresentando resposta virológica sustentada 

ao tratamento antiviral – Redicivante – se o paciente apresentou resposta e recidivou ao final 

do tratamento. Redicivante respondedor – se o paciente apresentou recidiva e foi respondedor 

ao re-tratamento. 

Suspensão do tratamento – se o paciente não concluiu o tratamento por abandono. 

Ao se analisar a tabela, verifica-se que as variáveis: tratamento AV e respondedor 

apresentaram uma associação negativa com o diagnóstico de cirrose, com p significante. 

Por outro lado, a variável suspensão do tratamento e óbito, apresentou associação 

positiva com o diagnóstico de cirrose, com p significante.  
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Tabela 22 - Resultados da análise multivariada de estudo caso-controle de pacientes com hepatite 

crônica C com diagnóstico de cirrose através US em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, 2015. 

Natal, RN, 2015. 

 Cirrose     

 Sim Não     

 N % n % p OR  

(IC: 95%) 
p OR 

Ajustada 

(IC: 95%) 

Doador de 

sangue 

        

    Não 18 43,90 23 56,10 0.017* 1.00 0.044* 1.00 

    Sim 17 22,67 58 77,33  2.67 (1.18-6.06)  0.24 (0.60-

0.96) 

Atleta 

profissional 

        

    Não 51 31,10 113 68,90 0.591 1.00 0.035* 1.00 

    Sim 17 27,42 45 72,58  1.19 (0.62-2.28)  0.18 (0.33-

0.88) 

Consumo 

de álcool 

        

   Não 15 18,52 66 81,48 0.007 1,00 0.251 1.00 

   Sim 51 35,92 91 64,08  2.47 (1.28-4.67)  1.62 (0.70-

3.73) 

Hosmer-Lemeshow test = 0.960 

*   doador de sangue p = 0,044 com siginificância estatística, ajustada por consumo de álcool.  

** atleta profissional p = 0,035 com significância estatística, ajustada por consumo de álcool. 

 

3.6.4 - Discussão 

 Analisando-se os resultados encontrados neste estudo verifica-se a dimensão do 

agravo – Hepatite C – no nosso estado e as dificuldades para a implementação de estratégias 

adequadas para o seu enfrentamento. A prevalência estimada do serviço foi próxima dos 5%. 

Traduz quase o dobro da prevalência mundial, superando os valores de regiões como leste da 

Ásia (3,7%) e Ásia Central (3,8%) (WHO, 2014; HANAFIAH, 2013). O Brasil, bem como 

toda a América Latina, é considerado um país de prevalência moderada, atingindo valores de 

1,23%
 
(WHO, 2014; HANAFIAH, 2013). Os Estados que se destacam são Acre (5,9%), Rio 

de Janeiro (2,6%) e Pará (2,0%). No Estado do Rio Grande do Norte, a prevalência descrita 

na literatura é de 0,8%em doadores de sangue (MARTINS, 2011) e 0,5% em inquérito 

sorológico realizado em Natal (SOUSA, 1999). É bem verdade, que em se tratando de um 

serviço de referência, pode traduzir um viés de seleção.   
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No entanto, a taxa encontrada de cirrose hepática, por diagnóstico ultrassonográfico, 

estimada em 13,67% está em consonância com os dados da literatura, que demonstra uma 

ampla taxa de variação, a depender da região geográfica. Traduz um número expressivo, de 

uma situação clínica séria, próxima da taxa de cirrose por álcool. 

Conforme dados da literatura, aproximadamente 60%-70% dos pacientes com hepatite 

C crônica desenvolverão esteatose ou fibrose hepática, 5%-20% desenvolverão cirrose e 1%-

5% evoluirão para complicações com risco de vida e CHC em 20 anos após a infecção aguda. 

(VASCONCELOS, 2006; ANSALDI, 2014; FORNER, 2012). 

Preocupa igualmente a ocorrência de carcinoma hepatocelular que foi estimada em 

5,45% dos pacientes com hepatite C e que se eleva exuberantemente para 18,1% nos 

pacientes com a condição de cirrose.  

 Taxas de desenvolvimento cumulativo do HCC foram estimadas como sendo de 

4,3% aos 5 anos, 10,5% após 10 anos e 19,7% aos 15 anos.  Autores conseguem demonstrar 

o registro da ocorrência do CHC, de forma significativa associado à presença das seguintes 

variáveis: doença avançada do ponto histopatológico, resposta virológica sustentada não 

obtida (não respondedor), sexo masculino, idade maior que 50 anos, ingesta de álcool diária 

em doses maiores que 20 gramas/dia, presença de diabetes, nível da hemoglobina glicada 

(FORNER, 2012). 

Considerando o tempo de 19 anos de acompanhamento, as taxas de 18,1% de CHC 

em cirróticos em pacientes do NEF, guarda similitude com os dados relatados pelos autores 

já referidos. 

Da mesma forma, a mortalidade encontrada no serviço relacionada ao diagnóstico de 

hepatite C, estimada em 4,12%, atinge cifras preocupantes de 32,1% quando o diagnóstico de 

cirrose está estabelecido.  

Em um estudo coorte realizado entre 2007 e 2009 em Los Angeles, a faixa de idade 

entre 45 e 64 anos foi considerada fator de risco (OR=1,83; IC=1,54-2,18; p<0,001), bem 

como a faixa de idade acima de 65 anos (OR=2,77; IC=2,3-3,34), quando comparados com a 

faixa de idade abaixo de 45 anos, a faixa de referência (SIE, 2013). 

Não bastassem esses números, estes pacientes sofrem agravos importantes, que 

podem contribuir para a progressão da enfermidade, encurtando o tempo até o 
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desenvolvimento de cirrose, a saber: Diabetes mellitus 10,7%, uso de drogas 24,6%, 

alcoolismo 60,9%%, HBsAg positivo 2%, ANTI-HIV 1,19%.  

Estudos mostram que os diabéticos têm mais fibrose (METAVIR F3 e F4) que os 

nãos diabéticos (CUSTRO, 2001; KABBAJ, 2006; THEODORIDIS, 2006), no entanto é 

preciso levar em conta outros fatores associados que podem interferir nesse resultado, como o 

fato da maioria dos diabéticos apresentarem uma idade mais avançada, IMC elevado e mais 

esteatose hepática
 
(KABBAJ, 2006). Há descrição também da maior incidência de cirrose, 

carcinoma hepatocelular e maior mortalidade. (ZENG, 2014) 

Em países desenvolvidos, o uso de drogas intravenosas é o principal fator de risco 

para aquisição do HCV e apesar da escassez de dados no Brasil, um estudo realizado na 

cidade de Santos revelou taxa de 75% de prevalência de ANTI-HCV entre usuários de drogas 

intravenosas
 
(MARTINS, 2011).  

Em um estudo com o objetivo de analisar a associação entre consumo de álcool e 

desenvolvimento de cirrose em pacientes com hepatite C crônica, concluiu-se que o consumo 

total de álcool ao longo da vida é um fator independentemente associado ao desenvolvimento 

de cirrose em pacientes com HCV, sendo mais significativo do que o consumo médio de 

álcool por dia
 
(OSTAPOWICZ, 1998).   

A coinfecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é uma ocorrência relativamente comum 

devido aos modos de transmissão semelhantes dos vírus HCV e HBV. Estima-se que cerca de 

2-10% dos pacientes com ANTI-HCV positivo apresentam HBsAg positivo
 
(CHU CJ,2008) 

Em geral, a evolução para fibrose é mais severa em pacientes com coinfecção HBV-HCV, 

apesar das divergências na literatura
 
(CHU, 2008; ZARSKI, 1998). 

A detecção do vírus HIV em pacientes portadores de hepatite C é importante do ponto 

de vista da saúde pública, ainda que não seja realizada frequentemente, tendo em vista que 

pacientes com a coinfecção HCV-HIV apresentam piores taxas de resposta ao tratamento da 

hepatite e interações graves entre os medicamentos utilizados para os tratamentos de ambas 

as infecções. Além disso, o tratamento antirretroviral deve ser iniciado apenas quando o 

paciente apresenta bom estado clínico e imunológico (MINISTÉRIO SAÚDE BRASIL, 

2006) O vírus da imunodeficiência humana (HIV) é tido como um dos fatores mais 

importantes para uma taxa mais rápida de progressão para cirrose em paciente infectado 
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cronicamente pelo HCV, de tal modo que a realização do ANTI-HIV deve ser recomendada 

em todos os pacientes com hepatite C confirmada (THOMAS, 2002; BENHAMOU, 1999). 

A leitura dos nossos resultados possibilitou um preocupante número de perda de 

follow-up, estimado em 67,5% de abandono (não retorno ao serviço em tempo de maior que 

12 meses).  

Um estudo irlandês de 2010 avaliou 742 casos de hepatite C referenciados a um 

serviço de hepatologia, dos quais 141 (19%) não compareceram à consulta inicial, 180 

abandonaram o tratamento ambulatorial precocemente, 29 não compareceram à biópsia 

hepática e 81 desertaram após acompanhamento ambulatorial. No total, a taxa de abandono 

ambulatorial foi de 61% (451). Em doentes tratados, uma taxa de resposta virológica 

sustentada de 74% foi observada (18/30 genótipo 1; 4/5 genótipo 2; 40/49 genótipo 3). 

Foram observadas associações estatisticamente significativas entre a história de uso 

de drogas injetáveis e abandono imediatamente após o encaminhamento (p <0,001), 

abandono de tratamento ambulatorial precoce (p <0,001) e de abandono ao longo de todo 

período de manejo da doença (p <0,001). O sexo masculino também foi associado ao 

abandono no acompanhamento da doença (p<0,05)
 
(LOWRY, 2011). 

Beste et al (2010), em estudo com mais de onze mil pacientes com hepatite C que 

iniciaram tratamento antiviral, observou que cirrose, diabete, história de uso de drogas 

injetáveis, depressão, creatinina elevada e menor concentração de hemoglobina pré-

tratamento apareceram, independentemente, como fatores preditivos de descontinuação do 

tratamento nas primeiras 12 a 24 semanas, enquanto que o uso de fatores de crescimento 

mostrou-se como preditor de persistência do tratamento. 

Em relação ao tratamento antiviral, obteve-se resposta virológica sustentada em 56% 

dos pacientes sem cirrose e apenas 16,6% dos que apresentavam cirrose.  

Estes dados estão em consonância com os dados da literatura. Em pacientes não 

cirróticos, especialmente os que apresentam genótipo 1, as taxas de resposta virológica 

obtidas com esquemas de interferon peguilado e ribavirina, são estimadas entre 40 e 60%, ao 

passo que os pacientes com cirrose apresentam taxas de respostas desfavoráveis, oscilando 

entre 12 e 20%, além de significativo número de interrupções por efeitos colaterais, 

sobretudo o agravamento de citopenias.  
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 Por tudo isto, todos os serviços que manejam com pacientes com hepatite C, estão em 

busca de métodos efetivos e não invasivos que possam presumir com acurácia o diagnóstico 

de cirrose.  

Dentre as variáveis estudadas verificamos que bilirrubina da consulta final > 1,3, INR 

da consulta final > 1,3, INR da consulta inicial > 1,3, Plaquetas da consulta inicial < 150.000, 

Plaquetas da consulta final < 150.000 e suspensão de tratamento sim, estiveram associadas 

com o diagnóstico de cirrose por ultrassonografia. As respectivas razões de chances foram 

calculadas. Obtendo-se um peso para o cálculo do escore de cada variável. A partir da soma 

dos pontos dos escores de cada variável foi possível estimar a probabilidade do diagnóstico 

de cirrose, utilizando-se da seguinte estratégia: se a soma dos pontos for estimada entre 11 e 

14 o diagnóstico de cirrose seria estabelecido; se a soma dos pontos for estimada entre 08 e 

10 o diagnóstico de cirrose seria provável; se a soma dos pontos for igual ou abaixo de 07 o 

diagnóstico de cirrose seria improvável. A este escore pretende-se denominar escore BIPS e 

que seja implementado nos serviços e nas situações clínicas que não permitam a realização de 

exames invasivos.  

 No que diz respeito às variáveis demográficas sociais, o estudo demonstrou que o 

atleta com hepatite C teria menos possibilidade de apresentar o diagnóstico de cirrose (OR 

0,179, com p igual a 0,018). Isto poderia ser explicado pelo fato de que a evolução da doença  

apresentaria um comportamento menos agressivo devido à atividade física praticada pela 

condição de  atleta . Tem sido demonstrado que os pacientes com hepatite C, em comparação 

com doadores de sangue, mostram uma diminuição na capacidade de exercício aeróbico e 

consequente excesso de peso, resistência à insulina e esteatose hepática (YONOSSI, 2012).  

Em relação às co-morbidades, nenhuma das variáveis foi estatisticamente significativa. Sabe-

se que o etanolismo, diabetes, obesidade e co-infecções pelo vírus da hepatite B e HIV 

podem acelerar a progressão da doença. No entanto, essas associações são questionadas por 

diferentes autores. Estudos recentes têm demonstrado que o desenvolvimento da fibrose do 

fígado em hepatite C é multifatorial e não apresentam um comportamento linear 

(WESTBROOK, 2014).   WHITE E COLS (2008) mostraram que a infecção por HCV está 

associada com um aumento do risco de diabetes tipo 2 , em comparação com pacientes não 

infectados ou infectados com HBV . Mehta e Cols , em 2003, mostraram que o HCV está 

associado com diabetes tipo 2 em pessoas com idade superior a 40 anos. HCV tem sido 
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considerado o mais importante fator de risco de diabetes tipo 2 no pós-transplante de fígado 

ou rins , especialmente em pessoas obesas e idosas (DELGADO-BORREGO, 2008; 

FABRIZI, 2008).  

 Em relação às variáveis laboratoriais, bilirrubina na consulta final apresentou OR 

4.773, com p 0,004. É importante ressaltar que a bilirrubina é um parâmetro importante de 

laboratório e é parte de todos os escores utilizados em Hepatologia (Child- Pugh, Meld, 

Maddrey e Bonacini) . Neste estudo, verificou-se que a associação do diagnóstico de cirrose 

hepática com dosagem da bilirrubina da consulta final. A literatura tem dado pouca atenção a 

importância de bilirrubina como um parâmetro que indica a presença  de cirrose na hepatite 

C, muitas vezes, destacando-a no contexto das doenças colestáticas. 

 Em 2014, Shahid e Cols. observaram níveis mais elevados de bilirrubina em 

pacientes com fibrose mais severa em comparação com aqueles que estavam em estágios 

iniciais. Quais hipóteses fisiopatológicas poderiam explicar esta associação devido à cirrose 

pelo vírus C? Haveria o desenvolvimento de um colangiopatia como um resultado da 

atividade antiviral? 

 Plaquetas abaixo de 150 mil por milímetro cúbico, na consulta inicial e final, por 

sua vez são importantes indicadores da cirrose quando submetidos a exame de ultrassom. 

Inúmeros fatores podem resultar em trombocitopenia, tais como doenças infecciosas, doenças 

hematológicas e doença hepática avançada. Sabe-se que a trombocitopenia acontece como 

resultado de hipertensão portal por hiperesplenismo. Sabe-se também que pode haver um 

mecanismo auto-imune . Prevenção da produção de trombopoietina pode desenvolver-se após 

um longo período de necrose e fibrose hepática em doentes com hepatite C crônica avançada, 

que contribui para a diminuição da produção de plaquetas (SHAH, 2015).  Em 2006, Sheng e   

Cols. demonstraram que a trombocitopenia tinha 76,2 % de sensibilidade e especificidade de 

87,8 % para o diagnóstico de cirrose através US em doentes com hepatite crónica pelo vírus 

C. O acúmulo de plaquetas no fígado de pacientes com hepatite crônica pode ocorrer pela 

diminuição das céluas estreladas e das células de Kupffer nessas condições (KONDO, 2013). 

 O INR é um parâmetro que caracteriza a função hepática, assim como o seu 

aumento indica deterioração da atividade funcional. Pode ver-se neste estudo que o INR da 

consulta final é claramente um indicador de diagnóstico de cirrose por US. Neste estudo, o 
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INR apresentou odds ratio de 17,875. Apenas 2 pacientes da amostra apresentaram INR < 1,3 

. O TAP da consulta final com um ponto  corte abaixo de 70% , foi menos preciso para 

sinalizar a presença de cirrose em US. Estes são os parâmetros clínicos importantes que 

ajudam o profissional de saúde a discernir sobre o diagnóstico de cirrose quando a biópsia 

não está disponível. Deve notar-se que a precisão da INR, neste estudo foi maior do que a 

precisão de TAP. É possível que esta diferença se relacione com a amostragem quantitativa 

ou devido à heterogeneidade dos métodos laboratoriais em ambos os testes. A literatura relata 

amplamente as alterações no INR e TAP em pacientes com o diagnóstico de cirrose 

(LISMAN, 2002; CALDEWELL, 2006; TRIPOLI, 2007). 

 No caso da TGO da consulta final superior a 60 UI (OR 3,267, p 0,002), os 

resultados estão em conformidade com o estudo de Sheth e Cols, os quais mostram que  uma 

relação GOT / GPT maior do que 1, traduz um  agravamento histopatológico e progressão 

clínica a cirrose ocorre em pacientes com infecção pelo vírus C crônica (SHETH et al.,1998). 

 Entre as variáveis que constituem o bloco de exames de imagens, é importante notar 

que a tomografia computadorizada (TC) não apresentou valor de p com significado 

estatístico. Este resultado é compatível com o descrito na literatura e demonstra claramente 

que a TC não é utilizada rotineiramente para o diagnóstico de cirrose, uma vez que a precisão 

não é maior do que a US, além de ser mais dispendiosa e expor o paciente aos riscos 

inerentes ao método (GOLDBERG, 2015). 

 Ainda neste conjunto de exames de imagem, a presença de nódulos em pacientes 

com hepatite C crônica não apresentou uma associação com o diagnóstico de cirrose. 

Provavelmente, estes resultados podem estar relacionados com o pequeno número de eventos 

positivos encontrados (GOLDBERG, 2015). 

 Em relação à variável biópsia, observou-se que de 67 pacientes cirróticos estudados, 

15 tinham realizado o procedimento. O OR foi estimado em 0,402 com p > 0,05. Esse 

resultado pode refletir as dificuldades técnicas na execução destes procedimentos em uma 

população de pacientes com distúrbios de coagulação, considerando-se o risco de hemorragia. 

 Na progressão clínica, observou-se que 18 pacientes com cirrose foram submetidos 

a tratamento antiviral e três ( 16,6 % ) destes pacientes tinham negativado o  vírus ( SVR ) . 
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Este resultado está de acordo com o estudo HALT C - Grupo Trial - que mostrou uma pior 

evolução clínica nestes pacientes e baixas taxas de resposta ao tratamento (GHANY, 2010). 

 As limitações deste estudo devem-se ao fato de que a seleção de casos e controles 

foi feita a partir da análise de prontuários médicos e os dados foram obtidos de forma 

retrospectiva, muito embora oriundos do preenchimento de um questionário padrão, 

sistematizado, que é utilizado no serviço. Outro aspecto, é que não foi possível realizar 

biópsias em todos os pacientes cirróticos, o que pode sinalizar as dificuldades técnicas para 

realizar este procedimento nestes pacientes. 

 Este estudo sinaliza que as variáveis clínicas e laboratoriais poderão ser agrupados 

em modelo matemático para a construção de uma pontuação clínica que pode apontar o 

diagnóstico de cirrose  por meios não invasivo. A importância desse escore no diagnóstico de 

cirrose poderá ser demonstrada a posteriori, com a realização de um estudo de diagnóstico  

levando em consideração características específicas dos pacientes infectados com o HCV e  

será de grande valia na vida real, especialmente em pacientes com condições clínicas 

inadequadas para a realização de biópsias hepáticas. 
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4. CONCLUSÕES 

4.1 - ESTUDO 1 

 Carcinoma Hepatocelular em coorte retrospectiva de pacientes portadores de 

Hepatite C, atendidos em Serviço de Referência no Nordeste Brasileiro. (Estudo em 

andamento). 

Numa análise preliminar foi possível concluir que: 

A). A Prevalência de Carcinoma Hepatocelular em pacientes portadores de Hepatite C 

crônica no NEF, em um período de 18 anos foi estimada em 5,45% quando o 

diagnóstico foi realizado por US. 

B). A prevalência aumenta para 18,1% quando o método utilizado foi TC e os 

pacientes apresentavam a condição de cirrose. 

 C). É razoável considerar uma reavaliação nos modelos de rastreamento para CHC 

que estão propostos atualmente, com vistas ao diagnóstico precoce desta enfermidade 

e desta forma se possa oferecer o melhor tratamento em tempo adequado. 

4.2 - ESTUDO 2 

Fatores associados ao desenvolvimento de Cirrose em pacientes portadores de 

Hepatite C atendidos em Serviço de Referência no Nordeste do Brasil. 

a) - No presente estudo, a cirrose foi identificada em 13,28% dos pacientes com 

hepatite C. 

b) Pacientes com genótipo 1 e bilirrubina maior que 1,3 mg% na consulta inicial estão 

associados com maior probabilidade de cirrose. 

4.3 - ESTUDO 3 

Fatores associados a mortalidade em pacientes portadores de Hepatite C 

atendidos em Serviço de Referência no Nordeste do Brasil 

a) Variáveis que se associaram com mortalidade por hepatite C foram: Idade maior 

que 35 anos, abandono de tratamento, diabetes mellitus, uso de insulina, bilirrubinas 

maior que 1,3 mg% na consulta inicial, INR maior que 1.3 na consulta final, albumina 
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menor que 3,5 mg/ dL, TGO e TGP maior 60 UI na consulta inicial, cirrose e CHC na 

US 

b) O fator que mais influência na mortalidade será o diagnóstico precoce da doença, 

antes que o paciente evolua para cirrose. 

4.4 - ESTUDO 4 

Altas taxas de descontinuidade do acompanhamento clínico em pacientes 

portadores de Hepatite crônica C atendidos em Serviço de Referência no Nordeste do 

Brasil 

a) há uma lacuna na literatura sobre este tema 

b) uma preocupante taxa de descontinuidade do tratamento foi encontrada (67%), 

porém reproduz resultados obtidos em uma das poucas publicações sobre o tema. 

c) uma associação positiva foi verificada entre o sexo masculino, com idade inferior a 

35 anos, raça branca, doadores de sangue, profissionais de saúde,  atletas 

profissionais, receptores de transfusões de sangue . 

d) em relação à presença de comorbidades, a maior freqüência de abandono foi 

verificada entre os usuários de drogas intravenosas (p < 0,0005 ) e diabéticos em uso 

de insulina (p = 0,01). 

e) houve significância estatística entre o uso de drogas injetáveis e abandono de 

tratamento (p < 0,001), e sexo masculino e sexo (p < 0,05 ). 

4.5 - ESTUDO 5 

Diabetes mellitus em portadores de Hepatite C atendidos em serviço de 

referência no Nordeste do Brasil. 

a) A prevalência de diabetes mellitus na população estudada foi estimada em menos 

de 10%, um pouco abaixo do que preconiza a literatura. 

b)  A ocorrência de diabetes em portadores de Hepatite C crônica está associada à 

idade maior que 35 anos e risco de morte. 
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c) O risco de morte foi estimado em 7,2 vezes no paciente com hepatite C e diabetes, 

quando comparado ao paciente com hepatite C sem diabetes, ajustado pelo consumo 

de álcool. Estes pacientes necessitam de uma atenção clínica diferenciada. 

4.6 - ESTUDO 6 

Variáveis associadas ao diagnóstico de cirrose em pacientes com Hepatite C 

Crônica: Um estudo caso-controle. 

a) A condição de cirrose modifica a evolução clínica de pacientes com hepatite C 

crônica, tornando-a uma doença com maiores chances de complicações e de díficil 

tratamento. Esta condição, particularmente em sua forma compensada , tem poucos 

sintomas e sinais clínicos e o seu diagnóstico, na maioria das vezes, se torna difícil. 

b) Entre todas as variáveis estudadas, verificamos que as chances do diagnóstico de 

cirrose ao ultrassom em pacientes com hepatite C crônica será menor (OR 0,24, p = 

0,044) em doadores de sangue, quando comparado com HCV controles positivos não 

doadores. 

c) Além disso, verificou-se que as chances (OR) de diagnóstico de cirrose por US em 

atletas foram estimadas em 0,18 com p significativo de 0,035. 

d) Ser doador de sangue e atleta é fator de proteção que reduz o risco de cirrose, 

independente do consumo de álcool. Nenhuma outra variável clínica ou laboratorial 

foi associada com o diagnóstico de cirrose por US em pacientes com hepatite C 

crónica. 

4.7 SUMÁRIO DAS CONCLUSÕES: 

 A Hepatite C no NEF apresenta uma taxa de prevalência de 4,96%, dos quais 13,2% são 

cirróticos. Genótipo 1 e bilirrubina maior que 1,3 mg% na consulta inicial apresentaram associação 

positiva e a condição de doador de sangue e de atleta profissional apresentaram associa protetora ao 

diagnóstico de cirrose. A frequência de diabetes mellitus foi 8,78% e esteve associada à idade 

maior que 35 anos e à mortalidade. A taxa de carcinoma hepatocelular foi estimada em 5,45%. A 

mortalidade nos pacientes com hepatite C foi de 4,10%. 
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 A taxa de abandono de acompanhamento foi de 67.5% 

 Os dados sinalizam que portadores de hepatite C, cirróticos e diabéticos suscitam atenção 

especial e nestas situações o screening para carcinoma hepatocelular talvez necessite de TC.  

 Verificou-se uma necessidade de se planejar estratégias para melhorar o acesso e diminuir a 

perda de acompanhamento desses pacientes. 

   

  

Figura 5 – Sumário das Conclusões 
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Instituição Proponente: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN 
 
Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

 

Número do Parecer: 448.243 
 
Data da Relatoria: 25/10/2013 

 

Apresentação do Projeto: 
 
É um projeto de doutoramento com base em um estudo de prognóstico em coorte retrospectiva dos 

pacientes atendidos no Núcleo de Estudos do Fígado, portadores de Hepatite C, no período de 1995 

a 2013 Identificação dos pacientes que não responderam ao tratamento e os que descontinuaram, 

com o objetivo de selecionar a amostra representativa dos não respondedores. 
 
 

Objetivo da Pesquisa: 
 
Examinar a frequência do carcinoma hepatocelular numa coorte retrospectiva de pacientes 

atendidos em um serviço de referência. 
 
Objetivo Secundário: 
 
Analisar quais fatores epidemiológicos e co-morbidades influenciam no prognóstico de pacientes  

com hepatite C e no tempo de evolução para Carcinoma Hepatocelular. Identificar os fatores de  

prognóstico relacionados com o aparecimento do CHC e o tempo de evolução desta ocorrência. 

Verificar a curva de sobrevida destes pacientes. 
 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 
 
Os autores consideram que em se tratando de um estudo retrospectivo observacional, não há 
 
riscos para os pacientes, mas o MANUSEIO DAS INFORMAÇÕES é um potencial risco mínimo 

quanto ao sigilo e confidencialidade dos dados. 
 
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 
 
Através de revisão dos dados do prontuário destes pacientes não respondedores, pesquisar os 

exames laboratoriais que se constituem em fatores preditivos de evolução desfavorável e 

prognóstico desfavorável. O presente estudo pretende examinar a frequência do carcinoma 

hepatocelular em uma coorte retrospectiva de pacientes portadores de hepatite c crônica, os fatores 

de prognóstico, o tempo de ocorrência e a curva de sobrevida. A partir dos resultados propor um 

modelo mais eficiente de rastreamento do CHC nestes pacientes. 
 
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 
 
Atende as resoluções. 
 



165 

 

 

 

Recomendações: 
 
Esclarecer a estimativa de amostra quanto ao número de 10500 casos. 
 
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 
 
Sugere-se adequar os riscos e apresentar calculo amostral da estimativa. 
 
Situação do Parecer: 
 
Aprovado 
 
Necessita Apreciação da CONEP: Não 
 
Continuação do Parecer: 448.243 

 

Considerações Finais a critério do CEP: 
 

Apresentar relatório parcial da pesquisa, semestralmente, a contar do início da mesma.  
 

Apresentar relatório final da pesquisa até 30 dias após o término da mesma.  
 
O CEP HUOL deverá ser informado de todos os efeitos adversos ou fatos relevantes que alterem o 

curso normal do estudo.  
 
Quaisquer documentações encaminhadas ao CEP HUOL deverão conter junto uma Carta de 

Encaminhamento, em que conste o objetivo e justificativa do que esteja sendo apresentado.  
 
Caso a pesquisa seja suspensa ou encerrada antes do previsto, o CEP HUOL deverá ser 

comunicado, estando os motivos expressos no relatório final a ser apresentado.  
 
O TCLE deverá ser obtido em duas vias, uma ficará com o pesquisador e a outra com o sujeito de 

pesquisa. Em conformidade com a Carta Circular nº. 003/2011CONEP/CNS, faz-se obrigatório a 

rubrica em todas as páginas do TCLE pelo sujeito de pesquisa ou seu responsável e pelo 

pesquisador.  
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Anexo 2: CODEBOOK  
 
CARCINOMA HEPATOCELULAR EM COORTE RETROSPECTIVA DE 

PACIENTES PORTADORES DE HEPATITE C ATENDIDOS EM SERVIÇO 

DE REFERÊNCIA NO NORDESTE BRASILEIRO. TEMPO DE EVOLUÇÃO E 

FATORES DE PROGNÓSTICO. 

CONVENÇÕES GERAIS: 
 
900 – NÃO SE APLICA. 
 
999 – NÃO DESCRITO NO PRONTUÁRIO 
 
TUDO DEVE SER ESCRITO EM LETRAS MAIÚSCULAS 
 

Variável Descrição Valores 

Categoria/ escala 

de  

   Medida 

REGISTRO NEF 
Número do registro do NEF – 
consta no 

Número localizado à 
D   

 Prontuário do prontuário NEF  

DATA 
Data do primeiro atendimento 
NEF  dd/mm/aaaa 

REGISTRO HUOL Número de registro do HUOL Número – consta no  

  prontuário NEF  

ANOTADOR 
Iniciais do nome do anotador que 
coletou  MFS 

 os dados no prontuário   

NOME Iniciais do nome do paciente   

IDADE Idade do paciente  Em anos 

GÊNERO Gênero do paciente 1 Masculino 
  2 Feminino 

EST CIVIL Estado civil do paciente 1 Solteiro 
  2 Casado 
  3 Divorciado 

  4 Viúvo 

  5 União estável 

  6 Outro 

PROFISSÃO Profissão do paciente   

PROMISCUIDADE Relato de mais de um parceiro 1 Sim 
  2 Não 

COR Cor do paciente 1 Branca 
  2 Não Branca 

PROCEDÊNCIA Cidade onde reside 1 Natal 
  2 Interior RN 

  3 Outro Estado 

CONTATO Contato com hepatite viral 1 Sim 
  2 Não 
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ANTIHCV Teste Elisa III 1 Positivo 
  2 Negativo 

ANTIHCV DATA Data do teste anti HCV Elisa   

HCV RNA 
Teste confirmatório para Hepatite 
C 1 Positivo 

QUALITATIVO 

por Reação em Cadeia da 

Polimerase   

 Qualitativo 2 Negativo 

DATA HCV 

Data do diagnóstico da Hepatite 

C 

Data do PCR 

qualitativo dd/mm/aaa 

       

 

TGO CI TGO na consulta inicial 

Valor numérico da 

TGO 

Valor numérico 

da 

 

  

   na consulta inicial TGO  

 TGP CI TGP na consulta inicial 
Valor numérico da 
TGP 

Valor numérico 
da  

   na consulta inicial TGP  

 BIÓPSIA1 Se realizou biópsia 1 Sim  

   2 Não  

 BIÓPSIA2 Data em que realizou Data da consulta em dd/mm/aaaa  

   que mostrou a biópsia    

 METAVIR A 
Escore de atividade inflamatória 
descrito 0 0 – não tem   

  na biópsia pelo METAVIR 1 1 

– inflamação 

leve  

   2 2 – inflamação  

   3 moderada  

    
3-inflamação 
sever  

a METAVIR F 
Escore de fibrose descrito na 
biópsia pelo 0 0 

– não tem 
fibrose  

  METAVIR 1 1 

– fibrose 

portal  

   2 sem septos  

   3 2 

– poucos 

septos  

   4 3- numerosos  

    septos  

    4 – cirrose  

 GENÓTIPO Descrição do genótipo do HCV 1 1 – genótipo 1  

   2 2 – genótipo 2  

   3 3 – genótipo 3  

   4 4 -outros  

 CARGA VIRAL 
Carga viral descrita no 
prontuário antes de  01 unidade  

  iniciar tratamento 
Carga viral descrita 
em  internacional  

   unidades por ml corresponde a  
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5,26 

    

cópias. (se 

estiver  

    

em cópias 

dividir o  

    

número por 

5,26)  

 FERRITINA Dosagem da ferritina sérica Dosagem da ferritina 
Medida em 
ng/ml  

   em qualquer das    

   Consultas    

 SAT DE 
Dosagem da saturação de 
transferrina 

Dosagem da 
saturação 1 

– acima de 
45%  

 TRANSFERRINA  de transferrina em 2 
-igual ou 
abaixo  

   

qualquer das 

consultas. de 45%  

   

Medida em 

percentual    

 
TRAT 
ANTIVIRAL 

Se fez ou não tratamento 
antiviral padrão 1 Sim  

  
com interferon peguilado e 
ribavirina 2 Não  

 RESPONDEDOR 
Se for considerado respondedor 
(HCV RNA 1 Sim  

  

NEGATIVO após seis meses de 

tto 2 Não  

 
SUSPENSÃO 
TTO 

Suspendeu-se o tratamento 
devido a 1 Sim  

  efeitos adversos 2 Não  

 PLAQUETAS CI 
Contagem de plaquetas na 
consulta inicial Valor numérico das Valor numérico  

   Plaquetas 

das plaquetas 

da  

 

 

   

consulta inicial 

ou  

    

do primeiro 

exame  

    anotado  

 PLAQUETAS CF 
Contagem de plaquetas na 
consulta final Valor numérico das 

Valor numérico 
das  

   Plaquetas 

plaquetas 

anotado  

    

na última 

consulta  

GGT CI 
Dosagem da gama GT na 
consulta Inicial 

Valor numérico da 
GGT Valor numérico 

  na consulta inicial da gama gt ( o 

   primeiro registro 
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do 

   prontuário) 

GGT CF 
Dosagem da gama Gt na última 
consulta 

Valor numérico da 
GGT Valor da última 

  na última consulta 
gama GT 
anotada 

ANTIHCV 
Se foi realizado antiHCV do 
cônjuge 1 Sim 

CONJUGE  2 Não 

PASSADO 
Se havia tomado sangue antes de 
adoecer 1 Sim 

TRANSFUSÃO  2 Não 

ETANOLISTA 
Se consta história de etanolismo/ 
ingesta 1 Sim 

 maior de 40 gramas dia 2 Não 

UDIV 
Se consta história atual ou 
pregressa de 1 Sim 

 uso de drogas intavenosas 2 Não 

PROF SAUDE 
Se consta que é profissional de 
saúde 1 Sim 

  2 Não 

ATLETA PROF Se é ou foi atleta profissional 1 Sim 
  2 Não 

HEMOFÍLICO Se consta que é hemofílico 1 Sim 
  2 Não 

HEMODIÁLISE 
Se consta que faz ou fez 
hemodiálise 1 Sim 

  2 Não 

USG CIRROSE 
Se na USG consta o diagnóstico 
de cirrose 1 Sim 

  2 Não 

USG NODULOS 
Se na USG consta relato de 
nódulos 1 Sim 

  2 Não 

USG CHC 
Se na USG consta diagnóstico de 
CHC 1 Sim 

  2 Não 

TC CHC 
Se consta Tomografia com 
diagnóstico de 1 Sim 

 Carcinoma hepatocelular 2 Não 

DATA CIRROSE Data do diagnóstico de cirrose Ver data da usg dd/mm/aaaa 

DATA CHC Data do diagnóstico de carcinoma 
Ver data da USG ou 
TC dd/mm/aaaa 

 Hepatocelular   

ABANDONO Abandonou o acompanhamento 1 Sim 
  2 Não 

DOADOR DE Se é ou foi doador de sangue 1 Sim 

SANGUE  2 
Não 
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ALFAFETO Dosagem da alfa feto proteína 1 – se apenas hepatite 
1 – valor da 
alfa feto 

  crc 

2 – valor da 

alfa feto 

  2 – com cirrose 
no paciente 
com 

  3 – com câncer Cirrose 

   

3 – valores da 

alfa 

   feto no paciente 

   com câncer 

DIABETES 
Se o paciente desenvolveu ou tem 
diabetes 1 Sim 

  2 Não 

INSULINA Se o paciente faz uso de insulina 1 Sim 
  2 Não 

HIPOGLICEMIAN
TE Se faz uso de hipoglicemiantes 1 Sim 

  2 Não 

OBESIDADE 
Se consta no prontuário a menção 
de que o 1 Sim 

 paciente é obeso 2 Não 

DATA ULTIMA Data da última consulta 
Data da última visita 
ao dd/mm/ aaaa 

CONS  Serviço  

TTO CHC 
Se consta que o paciente fez 
algum tto 1 Sim 

 para o CHC 2 Não 

ÓBITO Se o paciente evoluiu para óbito 1 Sim 
  2 Não 

CAUSA OBITO Descreva a causa do óbito Verificar a causa do Descrever 
  Óbito  

DATA ÓBITO Descrever a data do óbito Descrever conforme dd/mm/aaaa 

  
evolução do 
prontuário  

BILIRRUBINASC
I 

Dosagem das bilirrubinas na 
consulta inicial Descrever em mg% 

Descrever o 
valor n 

   
tempo da 
consulta 

   inicial 

BILIRRUBINAS 
CF 

Dosagem das bilirrubinas na 
consulta final Descrever em mg% 

Descrever o 
valor d 

   última consulta 

TAP CI 
Tempo e atividade de 
protrombina 

Descrever a valor em 
% 

Descrever o 
valor d 

   consulta inicial 

TAP CF Tempo e atividade de protrmbina Descrever em % 
Descrever o 
último 

   exame 
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INR CI INR da consulta inicial Descreve o valor do 
Descrever o 
valor 

  INR 
correspondente 
a 

   consulta inicial 

INR CF INR da consulta final Descrever o valor do 
Descrever o 
valor 

  INR apresentado na 

   consulta final 

ALBUMINA CI 
Dosagem da albumina da consulta 
inicial Descrever valor Descrever valor 

   da albumina na 

   consulta inicial 

ALBUMINA CF 
Dosagem da albumina da última 
consulta Descrever valor 

Descrever o 
valor d 

   
albumina da 
última 

   consulta 

HBSAG 
Antígeno de Superfície da 
Hepatite B 1 Positivo 

  2 Negativo 

ANTIBC IGG Anticorpo antiHBC IGG 1 Positivo 
  2 Negativo 

ANTIHBS Anticorpo antiHbs 1 Positivo 
  2 Negativo 

ANTIHIV Anticorpo AntiHIV 1 Positivo 
  2 Negativo 

RECIDIVANTE 
Se o paciente foi considerado 
recidivante 1 Sim 

  2 Não 

REC 
Se o paciente foi recidivante e 
depois de 1 Sim 

RESPONDEDOR tratado respondedor 2 Não 

REC NÃO 
Se o paciente foi redicivante e 
depois de 1 Sim 

RESPONDEDOR tratado não respondedor 2 Não 
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