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I. RESUMO 
 

 

Título: Perfil clínico de pacientes com Hepatite Crônica C submetidos ao tratamento com 

novos antivirais de ação direta em serviços de referência de Salvador. Introdução: A hepatite 

crônica C têm alta prevalência mundial e o principal objetivo do seu tratamento é a obtenção da 

resposta virológica sustentada (RVS). Ao longo dos últimos anos, novos medicamentos estão sendo 

utilizados para o tratamento de escolha da hepatite C crônica: os novos antivirais de ação direta 

(AAD), que possibilitam um tratamento mais eficaz com menor quantidade de efeitos adversos. 

Objetvos: O objetivo principal desse estudo é conhecer o perfil clínico da população acompanhada 

em serviços de referência com diagnóstico de hepatite C crônica. Metodologia: Trata-se de um 

estudo descritivo, do tipo corte transversal, tendo como população de referência, os pacientes com 

diagnóstico de Hepatite Crônica C tratados no ambulatório de hepatites virais de centros de 

referência em Salvador-BA. Os dados foram obtidos através do preenchimento de uma ficha clínica 

com informações coletadas em prontuário e entrevista com paciente. O plano de análise estatística 

baseia-se em cálculo de médias, medianas, desvios padrões e utilização de frequência simples. 

Resultados: A população do estudo é composta por 74 pacientes, com média (desvio padrão) da 

idade de, respectivamente, 60,3 (+/-10) anos, sendo que 79,7% eram genótipo 1 e 20,3% eram 

genótipo 3. Apenas 36 pacientes possuíam documentados no prontuário grau de fibrose hepática 

(metavir), dentre os quais, 27,8% eram F4, 27,8% eram F3, 25% eram F2 e 19,4% eram F1. Todos os 

pacientes do estudo fizeram uso dos novos AAD e 97% alcançaram a RVS de 12 semanas após o 

tratamento, enquanto 3% apresentaram falha terapêutica. Discussão: As características clínico-

demográficas como idade, etnia e presença de comorbidades, assim como a porcentagem de RVS, 

descritas no presente estudo, aproximam-se das observadas por outros estudos cuja população é 

formada por pacientes com HCV em seguimento ambulatorial. Conclusão: O presente estudo, 

limitado pelo número total de pacientes, descreveu um perfil clínico-demográfico condizente com 

outros estudos. Foram observados também diversos fatores de risco para contaminação pelo HCV, 

incluindo compartilhamento de material pérfuro-cortante. Por fim, a taxa de RVS alcançada após 

tratamento com os novos AAD do estudo aproximou-se do descrito pela literatura. 

 

Palavras chaves: 1. Hepatite C Crônica; 2. Cirrose; 3. Antivirais de ação direta; 4. Terapia antiviral. 
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II. OBJETIVOS 

 

PRINCIPAL 

Descrever o perfil clínico-demográfico de pacientes com Hepatite crônica C 

submetidos a terapia com antivirais de ação direta licenciados no Brasil em 

serviços de referência de Salvador-Ba. 

 

 

SECUNDÁRIOS 

1. Identificar possíveis fatores de risco associados às formas de contágio 

pelo vírus C; 

2. Identificar cofatores potencialmente hepatotóxicos que possam ter 

contribuído para evolução da doença; 

3. Descrever a taxa de resposta virológica sustentada após tratamento com 

novos antivirais de ação direta em serviços de referência de Salvador; 
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A hepatite viral C possuí elevada prevalência, sendo aproximadamente 3% da população 

mundial, o que corresponde cerca de 200 milhões de pessoas
1,2

. Os locais no mundo cuja prevalência 

da doença é mais elevada são: Oriente Médio, Índia, Egito e Brasil, no qual, o número de indivíduos 

com hepatite C é de aproximadamente 1,5 milhões de pessoas
2,3

. A incidência da doença no Brasil 

em 2011 foi cerca de 5 novos casos por 100.000 habitantes, com maiores taxas nas regiões Sul e 

Sudeste, em comparação com o Norte, Nordeste e Centro-Oeste
4
. 

 

A problemática do vírus da hepatite C (HCV) está relacionada, principalmente, com a 

progressão da doença para cirrose, que ocorre em cerca de 10 a 20% dos infectados, e para o 

carcinoma hepatocelular (CHC), eventos associados com elevada mortalidade e morbidade. Assim, a 

hepatite viral C é responsável por cerca de 350.000 óbitos ao ano no mundo. Apesar dessa relação 

entre cirrose e HCV ser bem definida, outras causas de hepatopatia crônica devem ser investigadas 

em todos os pacientes com hepatite C, tais como: infecção pelos vírus da hepatite B (HBV) e da 

imunodeficiência humana (HIV), alcoolismo e hepatotoxicidade induzida por drogas. Esses fatores 

afetam diretamente a progressão da infecção pelo HCV e seu tratamento
3,5,6

.  

 

O vírus de RNA da hepatite C, o qual pertence à família Flaviviridae, possuí 7 genótipos e 67 

subtipos descritos, sendo o genótipo 1 o mais comum, pois é responsável por cerca de 45% dos casos 

de infecção pelo HCV. A ordem de maior prevalência global dos outros genótipos é, 

respectivamente, 3, 2 e 4, e as infecções pelos outros tipos são mais raras
1,3

. Assim como no mundo, 

no Brasil, as infecções pelo genótipo 1 são as mais prevalentes, seguidas do genótipo 3
2,7

.  

 

Convém salientar que a associação entre o genótipo do vírus HCV e a gravidade da doença 

hepática ainda não é bem elucidada na literatura, mas alguns estudos mostram que o genótipo 3 está 

associado a um risco maior de cirrose hepática e CHC
3,8

. No entanto, a identificação do genótipo do 

vírus é de suma importância para o tratamento antiviral, determinando seu tipo e sua duração, pois os 

genótipos 1 e 4 estão mais relacionados a falha terapêutica com interferon peguilhado e ribavirina
3,6

.
 
 

 

A transmissão do vírus ocorre após o contato com o sangue infectado, e está relacionada com 

alguns fatores de risco, como: uso de drogas injetáveis, compartilhamento de materiais perfuro-

cortantes, realização de tatuagens, piercings e acupuntura, transplante de órgãos de doadores 

infectados e relações sexuais desprotegidas
2,9

.
 
No Brasil, no período anterior a 1993, a transfusão de 
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sangue e hemoderivados era a principal fonte de transmissão do HCV, mas após a introdução da 

triagem para avaliar o sangue do doador, essa via de contaminação diminuiu significativamente. 

Dessa forma, atualmente, o principal fator de risco para transmissão do vírus é uso de drogas 

injetáveis e compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes
4,9

. 

 

Após o conhecimento da via de transmissão do vírus HCV, são identificados grupos de risco 

para sua infecção, os quais, são submetidos a testes diagnósticos, baseados na identificação de 

anticorpos anti-HCV e na detecção de RNA-HCV no plasma. Além disso, o diagnóstico dos 

pacientes infectados envolve a realização de testes moleculares que visam avaliar o genótipo do vírus 

e a carga viral quantitativa, sendo esses importantes também para orientação terapêutica
6,10

.
 
Convém 

salientar que no Brasil, a faixa etária mais diagnósticada com hepatite C é de 30 a 60 anos
9
. 

 

Antes de iniciar a terapia, o paciente diagnósticado com hepatite C crônica deve ser 

submetido a exames que identifiquem a presença e extensão de fibrose hepática. Esse grau de fibrose 

pode ser avaliado através de biópsia hepática e de métodos não invasivos, como a elastografia 

hepática
5,6,10

.
 
 

 

O tratamento para hepatite C visa à erradicação do vírus, com a diminuição da 

transmissibilidade e incidência de complicações, como cirrose hepática e CHC. A resposta virológica 

sustentada (RVS) consiste no resultado indetectável ou <16 UI/ml do HCV-RNA em 12 semanas 

após o tratamento
5,6

. Entretanto, a obtenção da RVS é prejudicada, principalmente, pela presença de 

fibrose significativa, cujo desenvolvimento em pacientes com hepatite C está relacionado com alguns 

fatores de risco, como: sexo masculino, alcoolismo, síndrome metabólica, coinfecção com o vírus B 

ou HIV, fatores genéticos e idade de infecção
10,11

.
 
 

 

Quanto à terapêutica, no início da década de 80, a indicação para tratamento de Hepatite C 

era o uso de interferon (IFN) ou interferon peguilhado (PegIFN-α), três vezes semanais, durante um 

período de 6 a 12 meses. Até 2011, a associação desse fármaco com a ribavirina continou sendo a 

terapia de escolha, e essa combinação resultava em uma resposta virológica sustentada de 

aproximadamente 50% nos portadores de HCV com genótipo 1. A eficácia do tratamento era melhor 

em pacientes portadores de outros genótipos. Ademais, notava-se efeitos colaterais importantes 

secundários ao uso de PegIFN-α e ribavirina, dentre eles, fadiga, cefaleia, insônia e anemia
3,5,6

. 

 

Assim, a partir de 2011, boceprevir e telaprevir foram introduzidos no tratamento de 

pacientes com genótipo 1 do HCV, sendo administrados em combinação com o interferon 
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peguilhado e a ribavirina. Esse novo esquema terapêutico resultou em taxas de resposta virológica 

sustentada de 65% a 75%. No entanto, os efeitos adversos importantes relatados anteriormente 

permaneceram com essa terapia tripla, assim como ela mostrou ter limitações no tratamento de 

portadores de fibrose hepática avançada
12,13

. 

 

Nessa perspectiva, observa-se que diversas outras variáveis interferiam na adesão e eficácia 

dessa terapia tradicional, incluindo a necessidade de administração injetável, o uso de medicação por 

tempo prolongado, o elevado número de comprimidos por dia e o baixo índice de cura, sendo menor 

que 60%. Além disso, essa terapia convencional é contraindicada para pacientes com Child Pugh B 

ou C e para coinfectados com HIV
6,7,10

.  

 

Por outro lado, em 2014, os novos fármacos antivirais de ação direta (AAD) foram aprovados 

para o tratamento da Hepatite C na Europa, sendo eles: sofosbuvir, análogo nucleotídeo que inibe a 

polimerase do HCV; simeprevir, inibidor de protease de primeira geração e daclatasvir, inibidor da 

NS5A
6
. Desde 2015, esses três novos fármacos AAD foram aprovados pela Anvisa, e atualmente, em 

associação com ribavirina, são os mais utilizados atualmente no tratamento da hepatite C
5,7

. Além 

disso, no ano de 2018, o Ministério da Saúde do Brasil aprovou a utilização de combinações entre 

novos AAD, que incluem os seguintes fármacos: ombitasvir, desabuvir, veruprevir, ritonavir, 

ledipasvir, elbasvir, gazoprevir
7
. 

 

Nota-se que a eficácia das combinações entre os AAD ou a associação entre AAD e ribavirina 

varia de 80 a 100%, embora a associação com ribavirina possa continuar relacionada a efeitos 

adversos. Os esquemas terapêuticos de associação dependem da clínica do paciente e o tratamento 

varia de 12 a 24 semanas
3,5

. De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, desde 2015 até 

dezembro de 2017, mais de 60 mil tratamentos com os novos AAD foram realizados, e a eficácia 

terapêutica foi alcançada em cerca de 95% dos pacientes
7
. Assim, esse novo esquema terapêutico 

mostrou-se ser mais eficaz que o anterior, além de possuir menor duração
6,10

. 

 

Quanto à indicação, a terapia com os novos AAD é recomendada para infecção pelo vírus C 

pelos genótipos 1, 2, 3 e 4. Diferente dos fármacos tradicionais, o tratamento com os novos AAD é 

recomendado e priorizado em pacientes com fibrose hepática severa (METAVIR F3 ou F4) e em 

casos de coinfecção pelo vírus HIV. Do mesmo modo, são anteferidos também os pacientes que 

apresentam manifestações extra-hepáticas graves, sinais clínicos sugestivos de cirrose hepática e em 

pré e pós-transplante hepático
5,6,10

.  
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Em relação à combinação com ribavirina, essa é indicada em pacientes com menor chance de 

eficácia terapêutica: para aqueles com cirrose ou que já possuem falha terapêutica prévia com 

interferon, portadores de genótipo 3 e idade superior a 40 anos. No entanto, deve-se pesquisar 

histórico de terapia prévia com essa medicação, para investigação de resistência terapêutica ou 

efeitos adversos associados
6,7

. No entanto, essa terapia é contraindicada para pacientes com 

distúrbios psiquiátricos severos, disfunção tireoidiana descontrolada, consumo atual de álcool ou 

drogas e disfunções hematológicas. Além disso, existem contra-indicações relativas como: 

insuficiência renal grave e uso de amiodarona
5,7

.   

 

Dessa forma, tratando-se de uma terapia aprovada apenas há alguns anos, a análise do perfil 

clínico dos pacientes submetidos aos AAD pode contribuir com informações sobre os fatores 

preditivos de resposta terapêutica, os quais, já se observou estarem relacionados com diferentes 

genótipos do vírus C e com o grau de fibrose da doença
6,7

. Assim, esse estudo, levando em conta 

características locais da população, pode demonstrar uma possível associação da eficácia dessa 

terapia com outras condições do paciente, como idade e possíveis fatores hepatotóxicos. 
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IV. METODOLOGIA 

 

Método do estudo 

Trata-se de um estudo descritivo, do tipo corte transversal, tendo como população de 

referência, os pacientes com diagnóstico de Hepatite Crônica C tratados por equipe especializada no 

Ambulatório de hepatites virais dos seguintes estabelecimentos: Hospital Roberto Santos/ Secretaria 

de Saúde do Estado da Bahia, Hospital Universitário Professor Edgard Santos/ Secretaria de Saúde 

do Estado da Bahia, Hospital São Rafael/Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. 

Para esse estudo, a coleta de dados foi iniciada em novembro de 2017 e foi finalizada em 

julho de 2018.    

 

Critérios diagnósticos definidores 

Define-se como hepatite crônica viral, a presença de marcadores sorológicos por período 

superior a seis meses e confirmação com método de biologia molecular quando pertinente, isto é, 

Anti-HCV reagente unido HCV-RNA detectável por período maior que 6 meses
6
. 

Tratando-se de hepatite crônica C, foi respeitado o critério definidor de eficácia terapêutica, 

sendo esse a presença de resposta virológica sustentada após 12 semanas da terapia antiviral
6
. 

Portanto, nos pacientes do estudo, foram observados os resultados de carga viral pré-tratamento e, no 

mínimo, 12 semanas após o tratamento. 

 

Critérios de seleção 

 Inclusão 

1. Pessoas com 18 ou mais anos de idade; 

2. Pacientes com diagnóstico de Hepatite Crônica C; 

3. Pacientes que finalizaram ou estivessem em tratamento com os novos 

fármacos antivirais de ação direta para Hepatite C;  

4. Pacientes com coinfecção HIV, vírus B e HTLV também foram 

incluídos; 

5. Concordância em participação deste estudo através da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 

 

 Exclusão  

1. Pacientes que não fizeram uso dos novos fármacos antivirais de 

ação direta para Hepatite C;  

2. Pacientes que não concordaram em fazer parte do estudo. 
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Coleta de dados 

Os dados foram obtidos através do preenchimento de uma ficha clínica com informações 

coletadas em prontuário, no dia da consulta do paciente. Caso necessário, os prontuários de pacientes 

ainda em curso de tratamento foram reavaliados em uma outra consulta, com objetivo de analisar a 

resposta ao tratamento antiviral.  

Além disso, o preenchimento da ficha clínica ocorreu através de entrevista com o paciente, 

afim de complementar informações que não estavam presentes no prontuário, como fatores de risco 

para infecção viral e dados sociodemográficos.  

 

Variáveis pesquisadas 

A ficha de coleta de dados contendo as variáveis pesquisadas encontra-se no Apêndice 1.  

 

Considerações éticas, bioéticas e deontológicas  

O estudo foi desenhado conforme aspectos éticos e bioéticos de acordo com as normas 

vigentes, portanto, todos os pacientes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) escrito (Apêndice 2).  

 

Plano de análise estatística 

Foi realizada análise exploratória dos dados para cálculo das médias, medianas, desvios 

padrões e utilização de frequências simples.   
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V. RESULTADOS 

A população desse estudo, composta de pacientes com Hepatite Crônica C submetidos ao 

tratamento com os novos antivirais de ação direta em serviços de referência de Salvador, é de 74 

pacientes.  

V.1 Dados epidemiológicos 

A média (desvio padrão) e a mediana da idade dos pacientes é, respectivamente, 60,3 (+/-10) 

e 63 anos. Outros dados epidemiológicos e demográficos dos pacientes estão descritos na tabela 1. 

Tabela 1. Distribuição de dados epidemiológicos e demográficos dos pacientes com hepatite 

C acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador durante o período de 11/2017 até 

06/2018. 

 

Variáveis 

Frequência 

                  N=74                                        %        

Sexo   

Masculino 35 47,3% 

Feminino 39 52,7% 

Estado civil   

Solteiros 15 20,2% 

Casados 45 60,8% 

Divorcidados 5 6,7% 

Viúvos 9 12,1% 

Procedência   

Salvador 56 75,6% 

Interior da Bahia 18 24,3% 

Autoclassificação   

Branco 12 16,2% 

Pardo 31 41,8% 
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Negro 28 37,8% 

Amarelo 2 2,7% 

Outra 1 1,3% 

FONTE: Dados da pesquisa.  

V.2 Perfil clínico dos pacientes 

Sobre o perfil de infecção pelo HCV, dos 74 pacientes, 79,7% eram genótipo 1 enquanto 

20,3% dos pacientes eram genótipo 3. Apenas 42 pacientes possuíam o subtipo descrito no 

prontuário, os quais 66,7% eram subtipo A e 33,3% eram subtipo B. 

Do total de pacientes, 36 possuíam documentado no prontuário o grau de fibrose hepática 

(metavir), medido através de biópsia hepática (29 pacientes) ou elastografia hepática (7 pacientes), 

cujos resultados estão descritos no gráfico 1.  Para aqueles que realizaram elastografia hepática, o 

método utilizado foi FibroScan. Ademais, as comorbidades apresentadas pelos pacientes estão 

descritas na tabela 2.  

Gráfico 1 – Distribuição do grau de fibrose hepática (metavir), medido através de biópsia ou 

elastografia hepática, em 36 pacientes com hepatite C acompanhados em ambulatórios de referência 

de Salvador durante o período de 11/2017 até 06/2018. 

 

FONTE: Dados da pesquisa.  

Tabela 2. Distribuição das comorbidades em pacientes com hepatite C acompanhados em  

ambulatórios de referência de Salvador durante o período de 11/2017 até 06/2018. 
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Variáveis 

Frequência 

             N=74                             % 

Hipertensão Arterial 36 48,6% 

Diabetes Mellitus 18 24,3% 

Pneumopatia 1 1,3% 

Doença reumática 8 10,8% 

Tireoidopatia 4 5,4% 

Nefropatia 7 9,4% 

Doenças gastrointestinais 16 21,6% 

Histórico de hemorragia digestiva alta 

varicosa 

 

12 16,2% 

Histórico de ascite 10 13,5% 

FONTE: Dados da pesquisa.  

V.3 Hábitos de vida dos pacientes  

Os hábitos de consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas apresentados pelos pacientes estão 

descritos na tabela 3.  

Tabela 3. Distribuição do consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas entre os pacientes com 

hepatite C acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador durante o período de 11/2017 

até 06/2018. 

 

Variáveis 

Frequência 

                  N=74                                        % 

Etilismo   

Etilismo passado 43 58,1% 

Etilismo atual 2 2,7% 

Negam etilismo 29 39,2% 

Drogas ilícitas   
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Uso no passado 11 14,9% 

Uso atual 0 0% 

Negam uso 63 85,1% 

Tabagismo   

Tabagismo passado 32 43,2% 

Tabagismo atual 4 5,4% 

Negam tabagismo 38 51,4% 

FONTE: Dados da pesquisa.  

Para os 45 pacientes que referiram etilismo atual ou passado, a média (desvio padrão) e 

mediana da quantidade de gramas de etanol por dia é, respectivamente, 23 (+/-21) e 17,5. 

Entre os 11 pacientes que usavam drogas ilícitas no passado, 36,4% afirmaram uso de drogas 

do tipo inalatória e venosa, 54,6% afirmaram uso apenas do tipo inalatória e 9% afirmaram uso 

apenas do tipo venosa.  

Para os 36 pacientes que afirmaram tabagismo passado ou atual, a média (desvio padrão) e a 

mediana do número de maços/ano é, respectivamente, 22,4 (+/-12,8) e 19. 

Em relação ao uso de chás, 31 pacientes (41,9%) referiram possuir tal hábito, dos quais, 

51,6% relataram ingerir chás com frequência maior ou igual a uma vez por semana. Os tipos de chás 

consumidos pelos pacientes estão descritos no gráfico 2.  

Gráfico 2. Distribuição dos tipos de chás consumidos por 31 pacientes com hepatite C 

acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador durante o período de 11/2017 até 06/2018. 
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FONTE: Dados da pesquisa.  

V.4 Fatores de risco para contaminação com HCV 

Os principais fatores de risco para contaminação pelo vírus HCV apresentados pelos 

pacientes estão descritos na tabela 4.  

Tabela 4. Distribuição dos fatores de risco para contaminação com HCV em pacientes com 

hepatite C acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador durante o período de 11/2017 

até 06/2018. 

 

Variáveis 

Frequência 

             N=74                               % 

Possuem tatuagem ou piercing 11 14,9% 

Realizaram hemotransfusão 38 51,3% 

Foram receptores de transplante de 

órgão 

6 8,1% 

Compartilham ou compartilharam 

materiais perfuro-cortantes 

44 59,4% 

FONTE: Dados da pesquisa.  

Dos 38 pacientes que realizaram hemotransfusão, 71% a realizou na década de 90 ou em 

período anterior, enquanto 26,4% a realizou após o ano de 2000 e 2,6% não lembraram tal dado. Dos 

6 pacientes que foram receptores de transplante de órgãos, todos realizaram o procedimento após o 

ano de 2000, os quais, 83,3% realizaram transplante de fígado e 16,7% realizaram transplante de rim 

e fígado.  

Por fim, dos 44 pacientes que afirmaram compartilhamento de materiais perfuro-cortantes, 

88,6% informaram interrupção do compartilhamento há no mínimo cinco anos e 11,4% afirmaram 

que compartilham até hoje. Os tipos de materiais perfuro-cortantes compartilhados pelos pacientes 

do estudo estão descritos no gráfico 3.  

Gráfico 3. Distribuição dos tipos de materiais perfuro-cortantes compartilhados por 44 

pacientes com hepatite C acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador durante o 

período de 11/2017 até 06/2018. 
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FONTE: Dados da pesquisa.  

V.5 Progressão da doença hepática  

Para avaliação da progressão da doença hepática dos pacientes, os exames complementares 

mais utilizados foram: ultrassom de abdome e endoscopia digestiva alta (EDA). Dos 54 pacientes 

que realizaram ultrassom de abdome, tal exame evidenciou em 22,2% Esteatose Hepática e em 

40,7% Doença Crônica Parenquimatosa do Fígado (DCPF). Dos 26 pacientes que realizaram EDA, 

tal exame demonstrou em 46,1% a presença de varizes esofágicas e gástricas, assim como em 38,4% 

a presença de Gastropatia Hipertensiva Portal.  

V.6 Terapia antiviral 

Dos 74 pacientes, 35 (47,3%) realizaram tratamento antiviral prévio com diferentes esquemas 

e respostas terapêuticas descritas na tabela 5. Convém salientar que um paciente não apresentava no 

prontuário dados sobre tipo, tempo e resposta ao tratamento prévio. Além disso, dos 34 pacientes que 

realizaram terapia anterior com dados no prontuário, a média (desvio padrão) e mediana do tempo de 

tratamento em semanas é, respectivamente, 37,2 (+/-14) e 42. 

Tabela 5. Apresentação do tratamento prévio realizado por 34 pacientes com hepatite C 

acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador durante o período de 11/2017 até 06/2018. 

 

Variáveis 

Frequência 

            N=34                                % 

Tipo de tratamento prévio   
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Interferon convencional monoterapia 5 14,7% 

Interferon convencional + Ribavirina 9 26,4% 

Interferon Peguilado + Ribavirina 16 47% 

Interferon peguilhado + Ribavirina + 

Boceprevir 

2 5,8% 

Interferon peguilhado + Ribavirina + 

Telaprevir 

2 5,8% 

Resposta terapêutica   

Respondedor parcial 6 17,7% 

Respondedor nulo 23 67,7% 

Reicidivante 5 14,6% 

 FONTE: Dados da pesquisa. 

Dos 74 pacientes, 100% fizeram uso dos novos AAD e os diferentes esquemas terapêuticos 

utilizados estão descritos na tabela 6. Além disso, a média (desvio padrão) e mediana do tempo de 

tratamento em semanas é, respectivamente 14,2 (+/-5,8) e 12. Ademais, sete pacientes ainda não 

concluíram o período de 12 semanas após o tratamento, de forma que apenas 67 pacientes 

apresentavam dados de resposta terapêutica, descritos na tabela 7.  

Tabela 6. Distribuição do tipo de tratamento com os novos ADD em pacientes com hepatite 

C acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador durante o período de 11/2017 até 

06/2018. 

 

Variáveis 

Frequência 

               N=74                                     %                    

 

Tipo de AAD   

Sofosbuvir + Daclatasvir 22 29,7% 

Sofosbuvir + Daclatasvir + 

RBV
1 

37 50% 

Sofosbuvir + Simeprevir 11 14,9% 
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Sofosbuvir + Simeprevir + RBV 4 5,4% 

1 
Ribavirina. FONTE: Dados da pesquisa. 

Tabela 7. Distribuição da resposta terapêutica aos AAD em 67 pacientes com hepatite C 

acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador durante o período de 11/2017 até 06/2018. 

 

Variáveis 

Frequência 

               N=67                                     %                    

 

Resposta ao tratamento   

Resposta virologia sustentada de 

12 semanas 

65 97% 

Falha terapêutica 2 3% 

Recidiva 0 0% 

FONTE: Dados da pesquisa. 

 Convém salientar que apenas 2 dos 67 pacientes que apresentam dados de resposta virológica 

sustentada pós-tratamento tiveram falha terapêutica. Esses dois pacientes eram genótipo 1, um 

paciente possuía metavir F3e outro metavir F4, avaliados através de biópsia hepática, e ambos não 

haviam realizado tratamento prévio nem possuíam co-infecções. O esquema terapêutico realizado 

pelo paciente que era F3 foi sofosbuvir associado ao simeprevir por 12 semanas, enquanto o outro 

paciente F4 realizou tratamento com sofosbuvir associado ao daclatasvir por 12 semanas.  

V.7 Exames laboratoriais 

 Dos 74 pacientes, a média da carga viral pré-tratamento foi 1.654.504,4 e a média do LOG 

pré-tratamento foi 5,4. Dos 67 pacientes que finalizaram o tratamento há no mínimo 12 semanas, 

97% (65 pacientes) apresentaram carga viral pós-tratamento indetectável e 3% (2 pacientes) 

apresentaram as respectivas cargas virais pós tratamento: 251.664 (LOG 5,3) e 363 (LOG 2,5).  

Do total de pacientes do estudo, 1 é coinfectado com o vírus da hepatite B (HBV), 5 são 

coinfectados com o vírus HIV e 2 pacientes são coinfectados com o vírus HTLV. Os demais 

resultados dos principais exames laboratoriais pré e pós-tratamento estão descritos na tabela 8. 

Tabela 8. Apresentação da média dos resultados de exames laboratoriais pré e pós-tratamento 

realizados por pacientes com hepatite C acompanhados em ambulatórios de referência de Salvador 

durante o período de 11/2017 até 06/2018. 
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Variáveis 

            Pré-tratamento                            Pós-tratamento 

       N                   Média                     N                    Média 

Hemoglobina (g/dL) 74 14,1 67 13,3 

Leucócitos 

(leuc/mm
3
) 

74 5902,1 67 5507,7 

Plaquetas (plaq/mm
3
) 74 146 67 175 

AST¹ (UI/L) 74 88,1 67 35,9 

ALT² (UI/L) 74 83,6 67 29,5 

Gama GT³ (UI/L) 74 159,9 67 79,5 

Fosfatase alcalina 

(UI/L) 

74 133,2 67 135,1 

Bilirrubina total 

(mg/dL) 

74 1,12 67 0,98 

RNI
4 

74 1,18 67 1,29 

Albumina (g/dL) 74 3,8 67 4,9 

Ureia (mg/dL) 74 32 67 33,7 

Creatinina (mg/dL) 74 0,9 67 1,0 

¹Aspartato aminotransferase; ²Alanina aminotransferase; ³Gama Glutamil transferase; 
4
Razão normatizada 

internacional. FONTE: Dados da pesquisa. 
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VI. DISCUSSÃO 

As características demográficas dos pacientes do presente estudo se aproximam das 

observadas por outros estudos que buscaram descrever o perfil clínico de pacientes infectados por 

HCV em seguimento ambulatorial
14,15,16,17

. O estudo de Evon et al., cuja população também foi 

composta por paciente submetidos aos novos AAD, embora com um número total de indivíduos 

expressivamente maior (1600), demonstrou uma média de idade dos pacientes de 57 anos
14

. Além 

disso, no estudo italiano de Sangiorgi et al., a média de idade dos pacientes foi de 57,6 anos
16

. A 

despeito de o vigente estudo ter avaliado apenas uma parcela dos portadores de HCV – aqueles 

submetidos aos novos AAD, a média da idade dos pacientes (60,3) condiz com a divulgada pelo 

Ministério da Saúde, o qual informou que, no Brasil, os casos notificados de hepatite C, no período 

de 2007 a 2017, ocorreram em sua maioria na faixa etária acima de 60 anos
18

. 

Em relação à distribuição de gênero entre os pacientes, os estudos demonstram uma maior 

prevalência mundial e nacional de infecção por HCV entre os homens
14,15,18,19

. Assim, de acordo com 

o último Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais do Ministério da Saúde, no Brasil, se observou 

predominância masculina entre os infectados pelo HCV, com 58% homens
18

. No entanto, na 

população do presente estudo, foi encontrada uma prevalência maior de mulheres (52,7%). Tal dado 

discordante pode ser explicado pela amostra reduzida do estudo, embora nos últimos anos, no Brasil, 

observou-se uma tendência de diminuição da proporção entre homens e mulheres infectados pelo 

HCV
18

.  

O estudo de Gusmão et al., o qual descreveu o perfil epidemiológico dos casos notificados de 

HCV na região Norte do Brasil, observou que a etnia mais acometida pela infecção por HCV foi a 

parda (80%), seguida da branca (8,8%), seguida da negra (3%)
19

. O presente estudo concordou com a 

etnia parda sendo a mais referenciada entre os pacientes (41,8%), no entanto, a segunda mais 

observada foi a negra (37,8%), seguida da branca (16,2%). Em relação ao estado civil, os estudo de 

Evon et al. e de Silva et al., sendo o último realizado no município de Anápolis-GO, descreveram 

uma frequência semelhante entre indivíduos casados e solteiros
14,17

. Porém, o vigente estudo 

observou em sua população uma predominância de pacientes casados (60,8%).  

Os estudos demonstram que os portadores de Hepatite C Crônica apresentam um grande 

número de comorbidades médicas, as quais contribuem para a alta carga de sintomas apresentadas 

por esses pacientes, assim como interferem em sua qualidade de vida
14,20,21

. No estudo de Evon et al., 

56% dos pacientes relataram possuir Hipertensão Arterial Sistêmica, 55% relaram dor articular e 

23% relataram Diabetes
14

. O vigente estudo assemelha-se com o citado anteriormente em relação à 

frequência de indivíduos diabéticos (24,3%), apresentando também uma frequência significante de 
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pacientes hipertensos (48,6%), porém, uma quantidade menor de portadores de doença osteoarticular 

(10,8%). 

O uso excessivo de álcool entre os indivíduos cronicamente infectados pelo HCV está 

associado com um aumento do risco de progressão para cirrose
22,23

. Não há dados suficientes na 

literatura que descrevem o uso de álcool em pacientes submetidos aos novos DAA
22

 e no presente 

estudo, apenas 2,7% dos pacientes referiram consumo de álcool atual. No entanto, a influência 

negativa do álcool na eficácia terapêutica do interferon e ribavirina é descrita por diversos 

estudos
22,24,25

. No estudo italiano de Chang et al., dos pacientes que foram submetidos ao tratamento 

com interferon, 62% referiram consumo de álcool no passado, em quantidade maior ou igual a 25 

gramas de álcool por dia
25

. Apesar de ter uma amostra submetida à outra terapia, o presente estudo 

apresentou um resultado similar, pois 58,1% de pacientes referiram o hábito no passado, com uma. 

média de consumo de 23 gramas de álcool por dia. Convém salientar que, no estudo de Chang et al., 

o consumo passado de álcool interferiu no tratamento com interferon
25

. 

Estudos demonstram que algumas ervas e suplementos dietéticos, comumente utilizados no 

mundo, são hepatotóxicos e podem ser os agentes causais de hepatite aguda ou descompensação de 

Doença Hepática Crônica
26,27

. No presente estudo, os pacientes que relataram hábito de ingesta de 

chás descreveram algumas substâncias mais frequentemente ingeridas, como erva-cidreira (Melissa 

officinalis), erva-doce (Pimpinella anisum) e outras, mas não há estudos suficientes na literatura que 

demonstrem a hepatotoxicidade dessas ervas
26,27

. Convém salientar que 2,7% dos pacientes deste 

estudo referiram hábito de consumir chá verde (Camellia sinesis), cuja associação com lesão 

hepática é descrita na literatura
28,29

. 

No estudo de Hu et al., do total de pacientes infectados por HCV tratados em uma clínica de 

referência de Los Angeles-USC, 47,4% tinha histórico de uso de drogas injetáveis, 38,1% tinha 

histórico de transfusão e 10,9% possuía tatuagem
15

. No presente estudo, semelhante ao anterior, 38% 

dos pacientes realizaram hemotransfusão e 11% possuíam tatuagem ou piercing, mas apenas 14,9% 

alegaram, no passado, serem usuários de drogas ilícitas. Ademais, os dados presentes na literatura 

descrevem que as três formas de exposição anteriormente citadas são os principais fatores de risco 

para contaminação por HCV
18,30

.  

No Brasil, estudos demonstram outra forma importante de contaminação pelo HCV, 

associada à quebra nos cuidados de biossegurança em procedimentos como manicure e pedicure, 

odontológicos e no passado, através da reutilização de seringas de vidro
7,31,32

. Dessa forma, no 

presente estudo, 59,4% dos pacientes referiram compartilhamento atual ou passado de materiais 

pérfuro-cortantes, sendo os mais frequentemente citados: alicate de unha, seringa de vidro e lâmina 

de barbear.  
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No estudo brasileiro de Campiotto et al., do total de indivíduos do estudo, a 64,9% era 

genótipo 1, 30,2% era genótipo 3 e 4,9% possuía outro tipo de genótipo
33

. O presente estudo 

apresentou resultados similares, pois a maioria de pacientes eram genótipo 1 (79,7%), seguida do 

genótipo 3 (20,3%), no entanto, nenhum paciente possuía outro genótipo. Para mais, a literatura 

demonstra que a infecção pelo vírus HCV ocorre predominantemente pelo genótipo 1, seguida em 

frequência pelo genótipo 3, sendo os outros tipos mais raros
2,3,34

.  

A porcentagem de indivíduos com tratamento prévio a base de interferon submetidos aos 

novos AAD em unidades de saúde varia em diferentes estudos
35,36,37,38

. No estudo de coorte 

retrospectivo de Yek et al., apenas 16% do total de pacientes haviam realizado tratamento prévio
39

. 

Em outro estudo americano observacional, de Sundberg et al., foi observado que 65% dos pacientes 

haviam realizado terapia anterior
37

. No entanto, no presente estudo, a porcentagem de pacientes 

submetidos a terapias prévias foi 47,3%.  Ademais, a literatura demonstra que o tempo de tratamento 

a base de interferon dura mais em relação aos novos antivirais de ação direta, pois a média de 

duração do primeiro tratamento é de 24 a 72 semanas, enquanto a do segundo é de 12 a 24 

semanas
6,10,40,41

. Assim, no vigente estudo, os pacientes apresentaram uma média de duração em 

semanas de tratamento prévio (37,2) maior do que a média de duração em semanas do tratamento 

com os novos AAD (14,2). 

 

A porcentagem de indivíduos que alcançaram a taxa de resposta virológica sustentada no 

presente estudo (97%) aproxima-se da encontrada por outros estudos americanos e europeus que 

descreveram a eficácia terapêutica dos novos AAD em unidades de saúde, para além dos ensaios 

clínicos
35,36,37,38

. No estudo de Berge et al., 94,6% dos pacientes submetidos aos novos AAD 

alcançaram a RVS
35

. Além disso, no estudo de Butt et al., 92% dos pacientes submetidos a regimes 

baseados em sofosbuvir atingiram a RVS
36

. Ademais, tais dados corroboram com os demonstrados 

nos ensaios clínicos, os quais informam que a eficácia terapêutica do tratamento a base dos novos 

AAD é, geralmente, maior que 90%
6,7,10

, enquanto a terapia a base de interferon apresenta em média, 

uma eficácia menor que 60%
40

. 

 

Embora o presente estudo seja exclusivamente descritivo e não permite concluir associações 

estatisticamente significantes, os 2 pacientes (2,9%) que apresentaram falha terapêutica foram 

submetidos a combinações de AAD atualmente consideradas não ideais para o grau de fibrose e 

genótipo 1 desses pacientes
7,42

. De acordo com o último Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

para Hepatite C e Coinfecções do Ministério da Saúde, divulgado em janeiro de 2018, a associação 

de sofosbuvir e daclatasvir, para portadores de genótipo 1, deve ser realizada com adição da 

ribavirina nos pacientes cirróticos, isto é, com metavir F4
7
. No presente estudo, um dos pacientes 
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anteriormente citados era metavir F4 e realizou esquema terapêutico de sofosbuvir associado apenas 

ao daclatasvir. Além disso, ainda de acordo com o vigente protocolo do Ministério da Saúde, 

pacientes genótipo 1 devem realizar associação de sofosbuvir e simeprevir com ribavirina
7
. No 

presente estudo, o segundo paciente com falha terapêutica era genótipo 1 e realizou tratamento com 

sofosbuvir associado apenas a simeprevir. Convém salientar ainda que no estudo de Yek et al., dos 

16 pacientes com falha terapêutica aos novos AAD, 7 foram tratados com esquemas atualmente não 

considerados padrão-ouro, incluindo a associação de simeprevir e sofosbuvir
39

.  

 

Os achados laboratoriais pré-tratamento dos pacientes do presente estudo se aproximam dos 

observados por outros estudos que descreveram o perfil clínico de pacientes submetidos aos novos 

AAD. Nos estudos de Berge et al., Butt et al. e Sundberg et al., assim como no vigente estudo, os 

valores de AST e ALT encontram-se elevados antes do tratamento, porém, não ultrapassam 20 UI/L 

do valor de referência
35,36,37

. Além disso, a média das plaquetas dos pacientes no presente estudo, 

medidas no pré-tratamento, encontrava-se abaixo de 150.000/mm³, corroborando com diversos 

estudos que demonstram a plaqueteopenia como uma condição hematológica possível em pacientes 

cronicamente infectados com o vírus C
43,44,45

. Ademais, um dos efeitos adversos importantes do 

tratamento com base no interferon e ribavirina era a trombocitopenia
40

, no entanto, isso não é 

frequentemente observado nos pacientes tratados com os AAD
6,7

. Assim, no presente estudo, a média 

das plaquetas no pós-tratamento estava dentro dos valores de referência.   
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VII. CONCLUSÕES 

 

O perfil clínico-demográfico dos pacientes do presente estudo se aproxima do observado por 

outros estudos cuja população é formada por pacientes infectados por HCV em seguimento 

ambulatorial, assim como do divulgado pelo Ministério da Saúde. Apenas a distribuição de genêro 

entre os pacientes foi discordante, pois a quantidade mulheres infectadas por HCV, nesse estudo, foi 

superior a dos homens. 

Os pacientes descreveram diversos fatores de risco para contaminação pelo HCV, incluindo 

histórico de hemotransfusão, possuir tatuagem ou piercing, utilização de drogas ilícitas no passado e 

compartilhamento de materiais pérfuro-cortantes como alicate de unha, seringa de vidro e gilete de 

barbear. 

No vigente estudo, a porcentagem de indivíduos que alcançaram a taxa de resposta virológica 

sustentada, após tratamento com os novos AAD, aproximou-se daquela descrita por outros estudos 

que avaliaram a eficácia desses fármacos em unidades de saúde. Além disso, a porcentagem de RVS 

descrita aproximou-se também da observada nos ensaios clínicos.  

Os principais fatores limitantes do presente estudo são o viés de informação devido à perda 

de dados não presentes no prontuário e um número total de pacientes pequeno. A perspectiva do 

presente estudo é continuar coletando dados para o alcance de um número total de pacientes maior.  
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VIII. SUMMARY 

Title: Patients Clinical Profiles with Chronic Hepatitis C submitted to the treatment with new 

direct acting antiviral in reference services in Salvador. Introduction: Chronic Hepatitis C has a 

high global prevalence and the main objective of your treatment is to obtain the sustained virological 

response (SVR). In the last years, new drugs are being used to the treatment of Cronic Hepatitis C: 

the new direct acting antiviral (DAA), that enable a more effective treatment with fewer adverse 

effects. Objective: The main objective of this study is to know the clinical profile of the population 

monitored in references services with diagnosis of Chronic Hepatitis C. Methodology: This study is 

descriptive and cross-sectional type, and has a population composed of patients with diagnosis of 

Chronic Hepatitis C treated in viral hepatites ambulatory, in references services in Salvador-BA. The 

variables were collected through the fill of the clinical file with informations obtained in medical 

records and interview with patients. The statistical analysis was based on the calculation of means, 

medians, standards deviations and simple frequency. Results: The population of this study is 

composed by 74 patients, with mean (standard deviation) age of 60,3 (+/-10) years, and 79,7% of 

patients were genotype 1, while 20,3% were genotype 3. Only 36 patients had documented in the 

medical records grade of hepatic fibrosis (metavir), among them, 27,8% were F4, 27,8% were F3, 

25% were F2 e 19,4% were F1. All patients at the study made use of the new DAA, and 97% 

achieved a SVR of 12  weeks after treatment, while 3% presented therapeutic failure. Discussion: 

Clinical-demographic characteristics such as age, ethnicity and presence of comorbidities, as well the 

percentage of SVR, described in the present study, approximate those observed by other studies that 

have a population formed by HCV patients treated in ambulatory. Conclusions: The present study, 

limited by the total number of patients, described a clinical-demographic profile similar to other 

studies. It also described several risk factors for HCV contamination, including sharp and cutting 

materials sharing. Lastly, the percentage of SVR achieved after the treatment with the new DAA in 

this study, is similar that found in the literature.  

 

Keywords: 1. Chronic Hepatitis C; 2. Cirrhosis; 3. Direct acting antiviral; 4. Antiviral therapy. 
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ANEXO 1  

PARECER CONSUBSTANCIADO DOS CEP DO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS 
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ANEXO 2  

PARECER CONSUBSTANCIADO DOS CEP DO HOSPITAL SÃO RAFAEL 
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ANEXO 3  

PARECER CONSUBSTANCIADO DOS CEP DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 

PROFESSOR EDGARDG SANTOS 
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APÊNDICE 1 

 

FICHA DE COLETA DE DADOS 

 
Nome:                                                                   

Endereço: 

Idade: 

Estado civil: 

Sexo: (     )Masculino  (     )Feminino 

Procedência/Naturalidade:  

Profissão:  

Autoclassificação: (   )Branco  (   )Mulato  (   )Negro  (   )Amarelo (   ) Outro – qual? 

 

 

  

 

ANTECEDENTES 
MÉDICOS  

HAS (   )SIM  (   )NÃO 

DIABETES MELLITUS:   (   )SIM  (   )NÃO     

PNEUMOPATIA (   )SIM  (   )NÃO     

D. REUMÁTICA (   )SIM  (   )NÃO     

TIREOIDOPATIA (   )SIM  (   )NÃO     

NEFROPATIA (   )SIM  (   )NÃO     

D. COLÁGENO (   )SIM  (   )NÃO     

TIREOIDOPATIA (   )SIM  (   )NÃO     

GASTROINTESTINAIS (   )SIM  (   )NÃO     

HDA-VARICOSA (   )SIM  (   )NÃO     

ASCITE (   )SIM  (   )NÃO     

ALERGIAS  (   )SIM  (   )NÃO    

HÁBITOS DE VIDA  

Etilismo atual  (   )SIM  (   )NÃO                                    Tempo de uso: 

Etilismo passado (   )SIM  (   )NÃO                                    Tempo de uso:                       Tempo de abstinência: 

DOSE (g etanol/dia): (   )20   (   )20-40  (   )40-80  (   )>80       

TIPO: (   )Destilado   (   )Fermentado 

Uso de drogas ilícitas atual  (   )SIM  (   )NÃO                                    Tempo de uso: 

Uso de drogas ilícitas 
passado (   )SIM  (   )NÃO                                    Tempo de uso:                        Tempo de abstinência: 

TIPO: (    )Inalatória  (    )Venosa (    )Outros:                     

Tabagismo atual (   )SIM  (   )NÃO                                    Tempo de uso:  

Tabagismo passado (   )SIM  (   )NÃO                                    Tempo de uso:                        Tempo de abstinência: 

Nº DE MAÇOS/ANO:  

Possuí tatuagem/piercing (   )SIM  (   )NÃO                                    Quando? 

Já foi hemotransfundido (   )SIM  (   )NÃO                                    Quando? 

Compartilhou perfuro-
cortantes (   )SIM  (   )NÃO                                    Quando?                                    Qual? 

Foi receptor em Tx  (   )SIM  (   )NÃO                                    Quando?                                    Qual? 

Faz uso de chás  (   )SIM  (   )NÃO                                    Quando?                                    Qual? 

Outras medicações em uso (nome/dose/via de administração/tempo de uso):  

 

 

HISTÓRICO DO TRATAMENTO ANTIVIRAL 
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(  )HCV 

TRATAMENTO PRÉVIO (    )SIM  (    )NÃO 

TIPO (assinalar positivos) (     )IFN convencional  (     )RBV (     )PEGIFN  (     )Boceprevir (     )Telaprevir 

 (     )Outros________________________________________________ 

TEMPO DE TRATAMENTO (    )4 sem  (     )12sem  (    )24sem  (    )48sem  (    )72sem 

 DATA INÍCIO DO TTO:                           DATA FIM TTO: 

RESPOSTA TERAPÊUTICA (     )RVS  (    )Recidivantes  (     )Respondedor Nulo 

TRATAMENTO COM OS NOVOS DAA (     )SIM   (     )NÃO 

TIPO (assinalar positivos) (     )Sofosbuvir  (    )Daclatasvir  (    )Simeprevir  (    )Viekira Pak  (    )Ribavirina (     ) Interferon 

 (     )Outros________________________________________________ 

TEMPO DE TRATAMENTO (     )4 sem  (     )12sem  (    )24sem  (    )48sem  (    )72sem 

 DATA INÍCIO DO TTO:                             DATA FIM TTO: 

RESPOSTA TERAPÊUTICA (     )RVS 12 – DATA:                               (     )RVS 24 – DATA:                   

 (     )Falha terapêutica – Quando?           (     )Recidiva – Quando?  

EXAMES DE IMAGEM 

USG DE ABDOME  DATA:   

      

    TAC ABDOME  DATA:    

         

RM ABDOME  DATA:  

    

     ELETROCARDIOGRAMA  DATA:   

         

EDA  DATA/CONCLUSAO: 

         

ELASTOGRAFIA HEPÁTICA DATA: Metavir: Kpa: IQR: Método: 

 DATA: Metavir: Kpa: IQR: Método: 

BIÓPSIA HEPÁTICA DATA: Metavir: Local/Lab.: 

 DATA: Metavir: Local/Lab.: 

Se elastografias prévias e biópsias prévias, anotar método, metavir, kpa e data: 

 

APRI:                                        DATA:                           Lab: FIB 4:                             DATA:                         Lab: 

MELD:                                      DATA: CHILD-PUGH:               DATA: 

CINÉTICA VIRAL 

Genótipo/Subtipo: 

Carga Viral (UI) Pré-tratamento Data/Local: Log Val. Ref. 

     

 Semana de tratamento    

     

     

     

     

     

EXAMES DE LABORATÓRIO                         DATAS   PRE-TTO SEM 4 SEM 12 SEM 24 SEM 36 
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MARCAR: REAGENTE= R  / NÃO REAGENTE = NR 

    

 

ANTI-HCV      

RNA-HCV      

AGHBS          

ANTIHBS          

AGHBE      

ANTI-HBE      

ANTIHBC-IGG          

ANTIHBC-IGM          

HIV 1/2          

HTLV 1/2          

HVA IGM           

HVA IGG          

HDV IgM/ HDV IGG      

HEV IgM/ HDV IGG      

VDRL 

    

 

FAN      

ANTI-MUSCULO LISO      

ANTI-MITOCONDRIA      

P-ANCA      

HT/HB          

LEUCOGRAMA:            

PLQ          

AST             

ALT             

GGT          

FA          

BT          

BD/BI          

TP/INR          

PT/ALB          

UR/CRE          

K /Na          

GICEMIA          

FERRITINA / SAT. TRANSFERRINA          

AMILASE          

ALFA-FETOPROTÉINA       
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APÊNDICE 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Título da pesquisa: ANÁLISE DO PERFIL CLINICO DOS PACIENTES COM DIAGNÓSTICO DE HEPATITES 

CRÔNICAS VIRAIS B ou C ACOMPANHADOS EM CENTROS DE REFERENCIA DA CIDADE DE 

SALVADOR – BAHIA 

Você está sendo convidado para participar deste estudo clínico. Você só deve participar 

depois de ler e entender o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e só depende de sua vontade 

participar ou não. Leia as informações cuidadosamente, retire suas dúvidas e fique à vontade para 

discuti-las com familiares e outras pessoas que considerar importantes.  

O objetivo deste estudo é avaliar as características clínicas dos pacientes acompanhados com 

diagnóstico de hepatites crônicas virais.   

Você está sendo convidado para participar, porque tem o diagnóstico de hepatites viral. A sua 

participação é totalmente voluntária, ou seja, depende de sua vontade participar ou não. Se decidir 

participar, receberá este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para guardar, assinar e datar. 

Uma via original será sua e outra da equipe.  

Após esta etapa, os pesquisadores poderão revisar seus exames de laboratório e dados de 

prontuário médico e lhe entrevistar. Os dados coletados serão identificados por números e letras, seu 

nome não será divulgado em nenhum momento. 

O Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Geral Roberto Santos (que é um grupo de 

pessoas formado para revisar a ética do estudo e garantir os direitos dos pacientes) revisou e aprovou 

o protocolo do estudo e a participação do seu médico e da equipe da pesquisa.  O acesso ao seu 

prontuário médico, bem como atos de auditoria (fiscalização) médica, só poderão ocorrer se 

obedecerem às leis do Brasil e às regras do Conselho Federal de Medicina. As leis brasileiras lhe dão 

o direito de controlar o uso de suas informações médicas e o acesso a elas. Ainda assim, o médico 

responsável pelo estudo e a autoridade responsável por seus prontuários médicos devem estar de 

acordo com o acesso aos seus registros médicos para que o mesmo aconteça. Os resultados da 

pesquisa serão divulgados em publicações de revistas científicas ou em congressos médicos 

preservando o sigilo médico e, portanto, a sua identidade não será revelada. 

Este tipo de pesquisa tem grande valor e importância, pois ajuda a conhecer informações da 

nossa população, com dados para melhorar as estratégias de tratamento, além de contribuir com 

dados científicos. 

Se tiver perguntas adicionais sobre os seus direitos como um participante da pesquisa, você 

deve dirigir-se inicialmente aos investigadores. A investigadora principal é a Dra Lourianne 
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Nascimento Cavalcante, que estará disponível para esclarecer dúvidas sobre o estudo no número (71) 

32816432.  

Ao aceitar participar, você concordará que os pesquisadores estoquem e utilizem a 

informação clínica coletada não apenas neste, mas também em outros estudos realizadas por este 

grupo de pesquisa, visando contribuir para o desenvolvimento da ciência.  

Lembre-se: A sua participação é inteiramente voluntária, não acarretará em custos financeiros, 

e, caso mude de ideia quanto à participação no estudo, você deve sentir-se livre para abandoná-

lo, sem qualquer prejuízo médico ou desconforto com a equipe. 

 Diante do exposto nos parágrafos anteriores, eu, firmado abaixo, concordo em participar do 

estudo “ Análise do perfil clinico dos pacientes com diagnóstico de hepatites crônicas virais B 

ou C acompanhados em centros de referência da cidade de Salvador – Bahia”.  

 

Data e assinatura procedem que este tenha sido “Lido e Aprovado”. 

 

1. Participante da Pesquisa: 

 

a. Data: ________________ 

 

b. Nome (LETRA DE FORMA):_______________________________________ 

 

c. Assinatura: ______________________________________________________ 

 

2. Investigador: 

 

a. Data: ________________ 

 

b. Nome (LETRA DE FORMA):_______________________________________ 

 

c. Assinatura: ______________________________________________________ 

 

3. Testemunha: 

 

a. Data: ________________ 

 

b. Nome (LETRA DE FORMA):_______________________________________ 

 

c. Assinatura: ______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


