Hepatite C é uma doença infecciosa viral e contagiosa, causada pelo vírus da hepatite C (HCV), possui
caráter inflamatório e alta capacidade de cronificação (70 a 85% dos casos), porém pode ser tanto
sintomática, quanto assintomática.
O agente etiológico apresenta genoma do tipo RNA fita simples, que se encontra encapsulado. No
entanto, existem variações nos genótipos constituintes, gerando sete subtipos do vírus infectante,
apresentando variações nas proteínas estruturais e não estruturais (com papel de replicação e produção
viral), deste modo, o tratamento dessa doença deve ter seu alvo avaliado, buscando uma melhor adequação
entre fármaco-genótipo viral.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)

PERÍODO DE INCUBAÇÃO
(Intervalo entre a exposição do
hospedeiro ao agente e o início dos
sintomas clínicos da doença)
15 a 150 dias.
(WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2016a)
De forma geral, hepatites são consideradas doenças
infecciosas que acometem o fígado do paciente, inflamando-o.
Entretanto, existem diversas variações da doença,
relacionada com:
- Vírus infectante (HAV, HBV, HCV, HDV e HEV);
- Forma de transmissão (Oral fecal ou contato com fluidos
corporais);
- Capacidade de progressão para forma crônica (relacionado à
evolução para cura);
- Principal forma de prevenção (Higiene, vacina ou controle de
fluidos interpessoais).
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)

JANELA IMUNOLÓGICA
(Intervalo entre a exposição a uma
fonte de infecção e o aparecimento
de um marcador)

33 a 129 dias - Testes sorológicos
OU
22 dias - Testes de biologia
molecular.
(WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2016a)

O relatório global, elaborado pela
World Health Organization, acerca das
hepatites de 2017, indica que a grande
maioria dessas pessoas não tem acesso a
testes e tratamentos.
As hepatites virais causaram 1,34
milhão de mortes em 2015, entretanto
estão aumentando progressivamente.
Aproximadamente 1,75 milhão de
novas infecções por HCV foram registradas
em 2015, elevando o número total de
pessoas vivendo com a doença no mundo
para 71 milhões.
A infecção pelo HCV é distribuída de forma
desigual no mundo. A Europa e regiões orientais são
mais afetadas, mas existem variações na prevalência
em todo e dentro dos países.
A mortalidade por hepatite viral aumentou
22% desde 2000.
(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017a)
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Fonte: WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2017b.
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A morte contínua de células hepáticas provoca a formação de
fibroses, ou seja, cicatrizes que levam a um quadro de cirrose, sendo
que, se descompensada, surgem complicações implícitas, como:
barriga-d’água, hemorragia e até câncer de fígado. (ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2017)

Sua transmissão ocorre principalmente por via parenteral, através do sangue ou material
contaminado. É importante ressaltar que, em percentual significativo de casos, não é possível identificar a
via de infecção. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008)

Os profissionais de saúde, por exposição ocupacional,
e clientes de estabelecimentos, que não obedecem à
biossegurança e higiene, também são populações de risco
importantes. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008)

Transmissão vertical é rara, mas
gestantes com carga viral do HCV elevada ou coinfectadas pelo HIV apresentam maior risco de
transmissão da doença para os recém-nascidos.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008)
O aleitamento materno não
aumenta o risco de transmissão do HCV,
desde que não existam fissuras no seio
que propiciem a passagem de sangue.

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005)

A transmissão sexual é pouco
frequente - menos de 1% em parceiros
estáveis - e ocorre principalmente em
pessoas com múltiplos parceiros ou com
prática sexual de risco (sem uso de
preservativo). (MINISTÉRIO DA SAÚDE,
2008)
Isso
ocorre
inclusive
no
relacionamento
sexual
anal
desprotegido, visto a possibilidade de
microtraumatismos e passagem de
sangue. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005)

A coexistência de alguma DST – inclusive o HIV – constitui-se um
importante facilitador da transmissão do HCV.
Tem-se observado aumento da incidência de complicações crônicas
decorrentes das hepatites virais na população infectada por HIV, o que difere
do observado com as outras doenças oportunistas.
Isso se explica pelo aumento da sobrevida dos
infectados pelo HIV a partir da utilização dos antiretrovirais, tal fato propiciou tempo para que o HCV
desenvolvesse todo seu potencial letal entre os coinfectados. Além desse fator, observa-se também piores
taxas de resposta ao tratamento do HCV.

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008)
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017.

Após entrar em contato com o vírus HCV, o indivíduo pode
desenvolver um quadro de hepatite aguda (aspectos clínicos e virológicos
limitados aos primeiros seis meses), podendo apresentar formas clínicas
assintomática
ou sintomática.
assintomática
ou sintomática. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)

Na forma clínica assintomática, as manifestações clínicas estão ausentes ou são
bastante leves e atípicas, simulando um quadro gripal, com: anorexia, náuseas, vômitos,
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(MINISTÉRIO
DA SAÚDE,da
2017)

Já na forma sintomática, a apresentação é típica, com os sinais e sintomas
característicos da hepatite, como: febre, icterícia (hiperbilirrubinemia intensa e
progressiva) e colúria. Também pode ocorrer hepatomegalia dolorosa, com ocasional
esplenomegalia. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)

A fase aguda (hepatite aguda) tem seus aspectos clínicos e virológicos limitados aos primeiros
seis meses da infecção e a persistência do vírus após este período caracteriza a cronificação da infecção.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017)

A taxa de cronificação da hepatite C varia entre 60% a 90% e é maior em
função de alguns fatores do hospedeiro (sexo masculino, imunodeficiências, mais
de 40 anos).
Nessa fase ocorre inflamação contínua do fígado, com fibrose progressiva,
podendo resultar em cirrose, doença hepática terminal e carcinoma hepatocelular.
Contudo, também pode ocorrer uma evolução de forma assintomática. Essa última
também é preocupante pois o indivíduo continua sendo um reservatório do vírus.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007)

É imprescindível que o indivíduo procure assistência médica
para que o diagnóstico completo e adequado seja feito.
No entanto, devido a semelhança entre o quadro
inicial da hepatite e o quadro gripal, é aconselhável procurar
um hospital para que seja realizado os exames diagnósticos.

NÃO DIFERENCIAM ENTRE OS TIPOS DE HEPATITES.
Aminotransferases (AST/TGO e ALT/TGP): aspartato e a alanina aminotransferase são marcadores
de agressão hepatocelular. Nas formas agudas, chegam a atingir valores até 25 a 100 vezes acima do
normal. Em geral, essas enzimas começam a elevar-se uma semana antes do início da icterícia e
normalizam-se em cerca de três a seis semanas de curso clínico da doença. Nas formas crônicas, em geral,
não ultrapassam 15 vezes o valor normal.
Bilirrubinas: elevam-se após o aumento das aminotransferases e, nas formas agudas, podem
alcançarvalores
valores20
20aa25
25vezes
vezesacima
acimadodo
normal.
alcançar
normal.
Na urina pode ser detectada precocemente,
antes mesmo do surgimento da icterícia.
Também são encontradas outras alterações inespecíficas, como elevação de
fosfatase alcalina e discreta linfocitose. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018)

Não existem padrões
de evolução associados a sinais
característicos da doença ou
manifestações clínicas dos
diferentes
agentes.
O
diagnóstico etiológico só é
possível por meio de exames
sorológicos e/ou de biologia
molecular.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018)

Anti-HCV (anticorpos contra o vírus
HCV): é o marcador de triagem para a
hepatite C.
Indica contato prévio com o vírus, mas
não define se a infecção é aguda, crônica
ou se já foi curada.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018)
Fonte: Ministério da Saúde, 2008.

Os testes de biologia molecular são utilizados para detectar a presença do ácido
nucléico do vírus (RNAss). Os testes podem ser qualitativos (indicam a presença ou ausência
do vírus na amostra pesquisada), quantitativos (indicam a carga viral presente na amostra) ou de
genotipagem
(indicam o(indicam
genótipo
do vírus).doPara
realização
dos testes
biologia
molecular,
genotipagem
o genótipo
vírus).
Para realização
dos de
testes
de biologia
molecular,
existem várias técnicas (Polimerase Chain Reaction ou PCR, hibridização ou sequenciamento). A
definição da técnica a ser utilizada depende da informação clínica que se quer obter – presença
ou ausência do vírus, replicação viral, genótipo do vírus, pesquisa de mutações no genoma viral.
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2018)

Na prática, os testes de biologia molecular são utilizados para diagnóstico (inicial, acidente
ocupacional, transmissão vertical do vírus C); tratamento (monitoramento terapêutico; exame qualitativo e
quantitativo).

Não existe vacina contra a Hepatite C, no entanto, a
prevenção da doença é muito fácil:
(ALTER, 2002)

1 - Não compartilhar agulhas, seringas,
objetos cortantes, instrumentos de
tatuagem ou qualquer objeto que possam
ter entrado contato com sangue.

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008)

2 - Não compartilhar objetos de higiene pessoal (escovas
de dente, lâminas de barbear) e de manicure (alicates e
lixas).3 Eventualmente, as pessoas podem se
cortar/machucar utilizando esses instrumentos, deixando
resquícios de sangue. Segundo estudo realizado na Escola
de Medicina e Saúde Pública de Yale, o vírus da Hepatite C
pode sobreviver até 6 semanas fora do corpo humano.
(PAINTSIL et al., 2013)
3 - Sempre utilizar preservativos em atos sexuais.
(BRUNA, M. H. V., 2018)
4 - Para as mulheres grávidas, exames de detecção de
Hepatites B e C, AIDS e sífilis são fundamentais no prénatal. Esses exames são importantes para evitar a
transmissão de mãe para filho. (BRUNA, M. H. V., 2018)
5 - Uso de álcool e drogas deve ser evitado, pois aumenta
os riscos de complicação da doença. (MINISTÉRIO DA
SAÚDE, 2017)

Hepatite Aguda:
Geralmente, em 15% a 45% dos casos sintomáticos de
hepatite aguda ocorre cura espontânea em 12 semanas após o início
da infecção. Caso após esse período não ocorrer a eliminação do vírus,
recomenda-se o início do tratamento com alfapeginterferona (PEGIFN) associado ou não à ribavirina. Em pacientes coinfectados pelo
vírus HIV, recomenda-se a associação dos dois medicamentos. Em
casos assintomáticos de hepatite aguda, é recomendado o início
imediato do tratamento após o diagnóstico, principalmente para a
população de maior vulnerabilidade: pacientes portadores do vírus
HIV, homens que realizam relações sexuais com homens, pacientes
em hemodiálise e pessoas expostas a objetos perfurocortantes.
(CONITEC, 2017)

Hepatite Crônica:
O tratamento da
hepatite crônica visa
diminuir as complicações
da doença e evitar a
progressão da infecção
para estágios avançados
como cirrose e câncer de
fígado.
(WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2016b)

Inibidores
da
replicação do RNA viral,
partindo dos mecanismos
de bloqueio de complexos
proteicos, como NS5A/B
ou NS3/4, e de montagem
do vírion do HCV.
(CONITEC, 2017)

Fonte:
http://www.ciencias.seed.
pr.gov.br/modules/noticia
s/article.php?storyid=714

Tabela 1 – Medicamentos para o tratamento de Hepatite C disponíveis no SUS.
Fonte: CONITEC, 2017.

Outros tratamentos terapêuticos incluem:
• Alfapeguinterferona 2a 40 KDa – 180 mcg/semana via subcutânea (SC)
• Alfapeguinterferona 2b 12 KDa – 1,5mcg/kg/semana via SC
• Ribavirina comprimidos de 250mg – 11mg/kg/dia ou 1g (<75kg) e 1,25g (>75 kg) VO
Todos os medicamentos citados na tabela são de terapias de segunda geração livres de interferon
e agem interrompendo o processo de replicação do vírus da Hepatite C (HCV). Em comparação aos
tratamentos farmacológicos antigos, como a combinação de interferon (IFN) e ribavirina (RBV), os
medicamentos de ação direta apresentam facilidade posológica, tratamento por menor período e com
menos efeitos adversos, menor necessidade de exames de biologia molécula para avaliação do
tratamento, e melhores resultados. (CONITEC, 2017; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).

O tratamento com alfapeguinterferona e ribavirina pode ocasionar alterações laboratoriais e
outras reações que necessitem de monitoramento clínico e laboratorial rigoroso, a fim de adequar as
doses e melhorar a adesão do paciente ao tratamento.
Os eventos adversos que mais se destacam com o uso da alfapeguinterferona são alterações
hematológicas (anemia, granulocitopenia e plaquetopenia), sintomas que se assemelham aos da gripe
(dor de cabeça, fadiga, febre e mialgia) e sintomas psiquiátricos. Reações autoimunes e disfunções
dermatológicas e tireoidianas também podem ocorrer com o uso da alfapeguinterferona.
Os novos medicamentos de ação direta, ou Direct Acting Antivirais (DAA) – Antivirais de Ação
Direta, em geral, ocasionam eventualmente cefaleia, fadiga, insônia, náuseas e prurido.
(CONITEC, 2017)

Legenda: DAC – daclatasvir; ELB – elbasvir; GRA – grazoprevir; LED – ledipasvir; SOF – sofosbuvir;
SMV – simeprevir; RBV – ribavirina; PrOD – paritaprevir/ritonavir/ombitasvir/dasabubir;.

Em revisão sistemática realizada por Ferreira e colaboradores (2017), foi realizado estudo para
reunir informações de eficácia e segurança a respeito de terapias livres de IFN para Hepatite C em
pacientes coinfectados com o HIV. Foram avaliadas respostas como a Resposta Virológica Sustentada
(RVS), que indica a erradicação do vírus na 12ª ou 24ª semana de seguimento pós-tratamento, Falha
Virológica Durante o Tratamento (FVDT) ou após o Término do Tratamento (FVAT).
Verificou-se que as terapias DCV+SOF; LED+SOF; GRA+ELB±RBV; e PrOD+RBV apresentaram taxas
de RVS12 superiores a 90%. As terapias SOF+SMV+RBV; e SOF+RBV apresentaram taxas entre 79-86%.
Os índices de RVS encontrados foram superiores à média de RVS alcançada por terapias antigas, que
tinham como base a associação com IFN. Além disso, foi verificado baixo número de falhas virológicas
nos pacientes que receberam alguma das terapias livres de IFN para hepatite, sendo 0,6% durante o
tratamento (9 de 1.375 pacientes avaliados) e 7% após o término do tratamento (110 de 1.576 pacientes
avaliados).
Com relação à segurança dos tratamentos, mais de 50% dos pacientes avaliados apresentaram
algum evento adverso. Os eventos sérios foram inferiores a 6%. Os principais eventos adversos relatados
foram fadiga, dor de cabeça, náusea e diarreia, que apresentaram frequência superior a 10%. As taxas
de descontinuações por EA foram menores do que 3%.
De forma geral, o estudo observou que pacientes co-infectados com
VHC/HIV apresentaram boa resposta ao tratamento da hepatite C, utilizando
qualquer terapia livre de IFN citados na revisão. O desfecho primário de taxas de
RVS12 foram consideradas satisfatória (superiores a 79%) e as terapias
demonstraram ser seguras.
(FERREIRA et al., 2017)
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