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I. RESUMO  

Introdução: a infecção pelo vírus da Hepatite C (VHC) atinge cerca de 2,35% da 

população mundial. As terapias antivirais mais eficazes utilizadas no Brasil até 

2014/2015 eram a combinação das drogas Interferon Peguilado (PEG-IFN) + Ribavirina 

(RBV) + Inibidor de Protease de primeira geração (Boceprevir ou Telaprevir). No 

segundo semestre de 2015, foram introduzidos os Inibidores de Protease de segunda 

geração (IPSG), o Sofosbuvir e o Daclatasvir. Objetivo: realizar uma revisão 

sistemática da avaliação das taxas de resposta terapêutica em portadores de VHC 

submetidos ao tratamento com IPSG, Sofosbuvir e Daclatasvir. Metodologia: pesquisa 

no MEDLINE/Pubmed e na lista de referências das principais diretrizes clínicas para 

tratamento do VHC. De acordo com a adequação ao tema, foi feita uma seleção inicial 

por título e, posteriormente, pela leitura dos resumos. Os artigos escolhidos para leitura 

na íntegra foram selecionados para revisão final, conforme os seguintes critérios de 

inclusão: descrição das taxas de resposta terapêutica incluindo os resultados da resposta 

virológica sustentada (RVS), realizados com seres humanos. 8 artigos foram 

selecionados para compor este trabalho. Resultados: 63,57% da população estudada 

nos artigos foi do sexo masculino, na quinta década de vida e 50,9% apresentou o 

génótipo 1 do VHC. Foi observado que com o uso dos novos antivirais a chance de 

atingir a RVS aumentou significativamente e que o número de recidivas e de 

ocorrências de eventos adversos graves caiu. Nos pacientes cirróticos, apesar de ter 

aumentado a taxa de RVS ainda estão abaixo das taxas de pacientes não-cirróticos. 

Conclusão: Os antivirais de ação direta de nova geração (Sofosbuvir, Daclatasvir e 

Simeprevir) apresentam uma alta taxa de resposta virológica sustentada. 

 

 

 Palavras-chave: Hepatites virais, Hepatite C, Terapia com antivirais de ação direta. 
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II. INTRODUÇÃO 

 

As hepatites virais são um grave problema de saúde pública no Brasil e no 

mundo. A infecção pelo VHC é uma das principais causas de doença crônica do fígado, 

além de ser determinante no aumento do número de transplantes hepáticos1. 

Estima-se que mais de 160 milhões de pessoas em todo mundo estejam 

infectadas, o que corresponde a aproximadamente 2,35% da população mundial¹³.  

A principal forma de contaminação pelo VHC é por via parenteral2. A forma de 

transmissão sexual ocorre, porém não é comum, assim como a transmissão materno-

infantil, que acontece em apenas 5% dos recém-nascidos de mães portadoras do vírus; a 

amamentação e o tipo de parto parecem não influenciar de forma significativa na 

transmissão1. A infecção crônica pelo VHC tende a acometer principalmente alguns 

grupos que são considerados de risco: receptores de sangue ou hemoderivados antes de 

1992, dentre eles os hemofílicos; pacientes submetidos à diálise renal; usuários de 

drogas injetáveis; e profissionais da área de saúde2.  

Na infecção aguda, o VHC se apresenta assintomático na maioria dos casos. 

Nessa situação, o tratamento somente é recomendado se a viremia persistir por 8 a 12 

semanas após a contaminação e as chances de cura com a terapia medicamentosa 

ultrapassam 90% dos casos. Nos indivíduos que não são submetidos à terapia antiviral, 

cerca de 60 a 80% irão desenvolver a infecção crônica após a hepatite C aguda3. Cerca 

de 10 a 20% dos pacientes cronicamente infectados desenvolverão cirrose hepática após 

20 anos de doença, podendo ainda progredir com insuficiência hepática crônica e 

carcinoma hepatocelular3. Devido à morbi-mortalidade significativa associada ao VHC, 

intensos esforços de investigação ao longo das últimas 2 décadas foram feitos com o 

objetivo do desenvolvimento de medicamentos que pudessem tratar a forma crônica 

dessa doença,  que tem um número de pacientes expressivo no Brasil e no Estado da 

Bahia4.  
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III. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

III.1.   Fisiopatologia e características do VHC 

 

A hepatite C é um vírus RNA, do gênero Hepacivirus, família Flaviviridae. Ele 

possui uma heterogeneidade genética acentuada, é composto por uma única fita de RNA 

com cerca de 9500 nucleotídeos, além de ser envolto em um invólucro lipídico que 

possui um tamanho de aproximadamente 30 a 60 nm de diâmetro3. O vírus é 

hepatotrópico e se replica em larga escala no fígado, sendo possível detectá-lo no soro, 

durante infecção aguda ou crônica, em níveis de 105 a 107 vírions/mL3. As partículas 

virais medem cerca de 50 a 75 nm e é possível inativá-las pelo calor, em uma 

temperatura de 60ºC durante 30 minutos ou 100ºC durante 2 minutos3.  

Em consequência de sua alta diversidade genética, o VHC apresenta pelo menos 

seis diferentes genótipos (1a, 1b, 2a, 2b, 2c e 3), além de 11 subtipos. Essa 

heterogeidade génetica é caracterizada pelo fato do vírus apresentar sequências 

genômicas que divergem entre dois genótipos em até 35%, favorecendo sua perpetuação 

no organismo e dificultando o desenvolvimento de uma vacina eficaz3. 

No Brasil, cerca de 70% dos pacientes apresentam o genótipo 1, sendo este o 

genótipo predominante no país6. O segundo genótipo mais prevalente é o 3, cujo 

estudos demonstram estar associado à presença de esteatose hepática6.  

A importância clínica dos diferentes genótipos está relacionada, principalmente, 

na resposta à terapia antiviral e na decisão das drogas a serem utilizadas4.  

 

III.2.   História natural da infecção pelo VHC 

 

O VHC tem um período médio de incubação que varia de 45 a 55 dias, podendo 

ser entre 15 e 160 dias3. Após a infecção aguda, em  média,  85% dos homens e 55% 

das mulheres e crianças infectados evoluem com infecção crônica3. Destes, 10 a 20% 

evoluirão com cirrose hepática3.  
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O período de evolução que compreende o momento da infecção até o 

desenvolvimento de cirrose é longo, chegando a ser superior a 20 anos3. Porém, há 

alguns fatores associados ao risco para o desenvolvimento de cirrose na hepatite C 

crônica num período mais curto de tempo; são eles: idade, sexo masculino, uso de 

bebidas alcoólicas, carga viral, genótipo 3 do VHC e co-infecção pelo VHB ou HIV3. 

Cerca de 1 a 4% ao ano dos pacientes com cirrose hepática progridem com carcinoma 

hepatocelular (CHC) ³. (Figura 1) 

 

Figura 1: História natural da infecção pelo vírus VHC 

 
 

 

Fonte: Criação própria, porém fundamentada na figura presente em: Jesus, R. P.; Magalhães, L. 

P.; Lyra, L. G. C. Nutrição e Hepatologia: abordagem terapêutica, clínica e cirúrgica. 1ed. 

Editora Rubio LTDA. 

 

III.3.   Diagnóstico  

 

Marcadores sorológicos da Hepatite C 

 

O principal marcador sorológico para determinação da infecção pelo VHC é o 

anticorpo anti-HCV realizado por Elisa de terceira geração (Elisa – III), que pode 

aparecer positivo no indivíduo cerca de 2 meses após a infecção aguda5. Sua presença 

pode indicar infecção ativa ou infecção passada que evoluiu para cura (tabela 1). O teste 

tem sensibilidade e especificidade de até 99%, demonstrando raros resultados falso-

negativos e falso-positivos³.  

 Mulheres e crianças                      55%                                          > 30 anos 

 Homens                                           80%                                            < 20 anos 

Lenta 

 

Progressão 

 

 

Rápida 

 

 

Fígado 

normal 

Infecção 

Aguda 

Infecção 

Crônica 

Hepatite 

Crônica 
Cirrose 

20% 

CHC 

 Fatores de risco para progressão rápida  
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Para definir o diagnóstico de hepatite C é necessária a detecção RNA do vírus 

VHC (VHC-RNA) através da reação de cadeia em polimerase (PCR). O VHC–RNA 

pode ser detectado desde a primeira ou segunda semana após infecção e, uma vez  

presente, indica replicação viral, ou seja, a infecção ativa³. (Tabela 1) 

 

Tabela 1: Interpretação dos marcadores sorológicos para Hepatite C 

Anti - HCV HCV - RNA  ALT Resultado 

Positivo Positivo Elevado Hepatite C aguda ou crônica 

Positivo Positivo Normal Hepatite C crônica 

Positivo Negativo Normal Hepatite C em regressão/ cura 

 

Análise histológica  

 

A gradação da fibrose através de biópsia hepática se dá a partir de escores, sendo 

que o mais utilizado é a classificação de METAVIR, que estadia a fibrose da seguinte 

maneira: F0 – indica que não há fibrose hepática; F1 – presença de fibrose portal e 

emissão de septos incompletos; F2 – indica fibrose portal ampla com raros septos 

completos; F3 –fibrose extensa com vários septos completos, em evolução para cirrose, 

porém sem cirrose totalmente estabelecida; F4 – indica fibrose avançada, já em estágio 

de cirrose². (Tabela 2) 

 

Tabela 2: Classificação da fibrose hepática pelo escore de Metavir. 

CLASSIFICAÇÃO 

DE METAVIR 

 

GRAU DE FIBROSE 

F0 AUSÊNCIA DE FIBROSE 

F1 FIBROSE PORTAL SEM SEPTOS 

F2 FIBROSE PORTAL COM RAROS SEPTOS 

F3 NUMEROSOS SEPTOS SEM CIRROSE 
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F4 FIBROSE AVANÇADA – CIRROSE 

 

O escore de Metavir também gradua a atividade histológica de necroinflamação 

através da biópsia hepática em quatro pontos, são eles: A0 – indica ausência de 

atividade necroinflamatória; A1 – indica atividade necroinflamatória leve; A2 –

atividade necroinflamatória moderada; A3 – presença de intensa atividade 

necroinflamatória². (Tabela 3) 

 

Tabela 3: Classificação atividade necroinflamatória hepática pelo escore Metavir  

CLASSIFICAÇÃO 

DE METAVIR 

 

ATIVIDADE NECROINFLAMATÓRIA 

A0 AUSÊNCIA DE ATIVIDADE 

A1 ATIVIDADE LEVE 

A2 ATIVIDADE MODERADA 

A3 ATIVIDADE INTENSA 

  

O estadiamento/avaliação da gravidade do comprometimento hepático é uma 

informação indispensável antes de iniciar o tratamento. A identificação dos pacientes 

cirróticos, por exemplo, é fundamental para estimar a resposta ao tratamento e definir a 

frequência do acompanhamento clínico, laboratorial e com exames de imagem. Já 

aqueles pacientes VHC positivo e com ausência de fibrose significativa podem, 

eventualmente, postergar o início à terapia. 

 

III.4.   Tratamento 

 

A meta do tratamento para hepatite C crônica é atingir a Resposta Virológica 

Sustentada (RVS) após o uso dos antivirais13.  
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A RVS tem sido o indicador internacionalmente recomendado para a 

monitorização do tratamento de pacientes com hepatite viral C crônica13. É obtida 

através do PCR, que avalia o RNA do vírus da hepatite C (RNA – HVC) de forma 

qualitativa e quantitativa. A RVS significa ausência de RNA – HCV detectável no soro, 

12 a 24 semanas depois do término do tratamento. Outras respostas que também eram 

avaliadas durante as etapas do tratamento com as terapias que utilizavam o Interferon 

compreendem a resposta virológica precoce (RVP), que é a ausência do HCV-RNA na 

12ª semana do tratamento, respostas virológica lenta, que correspondia a uma redução 

de 2 log10 em relação ao valor inicialmente determinado, atingida na 12ª semana, porém 

com RNA ainda presente; e a resposta virológica no fim do tratamento (RFT), que se 

refere à ausência de RNA – HCV ao final do tratamento5. 

O paciente que obtém RVS antes da evolução para a cirrose habitualmente 

progride com ausência de progressão da doença ou até mesmo regressão do estágio de 

fibrose. Por outro lado, os pacientes que já apresentavam fibrose avançada (Metavir 

F3/F4) no momento da obtenção da RVS, embora apresentem redução significativa dos 

riscos de complicações associadas à doença, mesmo depois de erradicado o vírus 

precisam continuar com o acompanhamento médico, incluindo a monitorização do 

surgimento de carcinoma hepatocelular (CHC)4.  

 

Terapia Tripla – PEG-IFN + RBV + IP de primeira geração 

 

Até o ano de 2011, o tratamento aprovado pela ANVISA para a hepatite C era a 

combinação das drogas Interferon Peguilado (PEG-IFN) + Ribavirina (RBV) 16. Com o 

uso dessa terapia, a resposta virológica sustentada (RVS) chegava a 40-50%, em 

pacientes portadores do genótipo 1 do VHC. A partir de 2011, foi incorporado ao 

tratamento combinado mais uma droga, o Boceprevir (BOC) ou Telaprevir (TVR), 

dando início à chamada terapia tríplice¹³. 

O BOC e o TVR foram a primeira geração das drogas antivirais de ação direta, 

sendo que ambas têm como alvo a serina protease NS3/4A do VHC e são classificadas 

como Inibidores de Protease (IPs)¹³. Desde sua inserção, os estudos têm demonstrado 

que essa terapia tríplice apresenta maior efetividade em relação aos resultados, quando 
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comparada à terapia dupla (PEG-INF+RBV). A resposta virológica sustentada atingia 

taxas de até 80% com a terapia tríplice14. A inclusão do IP aumentou em quase o dobro 

a RVS se comparado à terapia dupla, principalmente em pacientes naive e naqueles que 

se mostraram recidivantes ao tratamento combinado7, 8.  

A escolha do tratamento – qual IP, a duração e a forma de introdução das drogas 

–considerarava o perfil do paciente, que era classificado em 04 tipos: o naive, virgem de 

tratamentos anteriores; ; recidivante, indivíduo  que apresentou carga viral indetectável 

ao final de uma tentativa anterior de tratamento, porém não atingiu resposta virológica 

sustentada 6 meses após o término do tratamento; respondedor parcial,  era aquele que 

obteve redução da  carga viral  na 12ª semana tratamento prévio, no entanto, apresentou 

carga viral detectável ao final do tratamento; e finalmente, o respondedor nulo, que é 

aquele que não negativou o HCV-RNA e não alcançou redução das carga viral na 12ª 

semana do tratamento, caracterizando o critério para suspensão da terapêutica ³.  

   Na avaliação da resposta ao tratamento era necessário, na semana zero, 

realizar a coleta o HCV – RNA quantitativo para posterior comparação com os 

resultados da semana 04, 12, 24 e 48 e avaliação de continuidade ou descontinuidade do 

tratamento9,13. (Tabela 4). 

 

Tabela 4: avaliação da resposta ao tratamento  

TEMPO DE 

TRATAMENTO 

 

RESPOSTA AO TRATAMENTO 

SEMANA 0 Início da terapia tripla => coleta de HCV – RNA pré-tratamento 

SEMANA 4 HCV – RNA => Se > 1.000 Ul/ml – descontinuar o tratamento 

SEMANA 12 HCV – RNA => Se > 1.000 Ul/ml – descontinuar o tratamento 

SEMANA 24 HCV – RNA => Se detectável – descontinuar o tratamento 

SEMANA 48 HVC – RNA => Se detectável – respondedor parcial 

                      => Se indetectável – HCV – RNA após 06 meses 
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O Boceprevir e o Telaprevir foram os primeiros fármacos de sua classe lançados 

no mercado para o tratamento da hepatite C. Não podiam ser usados como monoterapia 

devido ao risco de desenvolvimento de resistência viral10. A terapia com esses fármacos 

somente era  recomendada para pacientes adultos com doença hepática compensada. 

 

Novo tratamento -  IP de segunda geração, Sosfobuvir, Daclatasvir 

 

 No segundo semestre de 2015, novos tratamentos para a hepatite C crônica 

foram aprovados pela AVISA e foram incorporados à terapia de pacientes pelo SUS. 

Essa nova série de medicamentos, inclui três drogas: o daclatasvir, o sofosbuvir e o 

simeprevir. Os regimes terapêuticos envolvendo estas drogas (Sofosbuvir + Simeprevir 

ou Sofosbuvir + Daclatasvir) apresentam um percentual mais elevado de RVS em 

comparação com a terapia até então utilizada, chegando a 100% de efetividade em 

determinados subgrupos de pacientes14; têm os benefícios adicionais da diminuição do 

tempo de tratamento, redução de efeitos adversos e ausência da necessidade do uso do 

Interferon. 

 No ano de 2013, foram publicados os principais resultados de estudos de 

registro com a segunda geração de drogas para o tratamento da hepatite C crônica13. O 

Sofosbuvir é um análogo nucleotídico inibidor da região NS5b-RNA dependente da 

polimerase; o Daclatasvir é inibidor das regiões NS5a; e o Simeprevir é inibidor de 

protease NS3/4. Os esquemas de terapia com a segunda geração podem incluir ou não o 

uso  da Ribavirina13.  

 Os resultados dos primeiros estudos que avaliaram a eficácia desse novo 

tratamento demostraram altas taxas de RVS. No estudo NEUTRINO, por exemplo, a 

combinação de Sofosbuvir + Peginterferon-α 2a + Ribavirina foi testada durante o 

período de 12 semanas e apresentou uma RVS que chegou a uma média de 89%15. Já o 

estudo COSMOS avaliou a associação de Sofosbuvir (400mg/dia) + Simeprevir 

(150mg/dia) com ou sem RBV, por um período de 12 ou 24 semanas e as taxas de RVS 

apresentaram uma média de 96%15. 

 Para os pacientes infectados com VHC genótipo 1, o mais prevalente do 

Brasil, a terapia recomendada hoje é: Sofosbuvir (400mg/dia) + Simeprevir 

(150mg/dia), ou Sofosbuvir (400mg/dia) + Daclatasvir (60mg/dia), com ou sem adição 
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da Ribavirina por um período de 12 a 24 semanas. A escolha dos medicamentos 

utilizados na terapia se dá de acordo com o genótipo, perfil do paciente (naive ou 

utilizou terapias prévias) e estágio de fibrose hepática13,14.    
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IV. JUSTIFICATIVA  

 

O tratamento que foi muito utilizado no Brasil para a infecção na forma crônica 

do VHC se baseia na terapia tríplice de primeira geração, que é a combinação de três 

medicamentos: Interferon Peguilado (PEG-IFN) + Ribavirina (RBV) + inibidor de 

protease (boceprevir ou telaprevir), por um período de 48 a 72 semanas.  

No segundo semestre de 2015 o SUS (Sistema Único de Saúde) adquiriu a mais 

nova alternativa terapêutica, que incorpora ao tratamento do VHC drogas mais 

sofisticadas: o Sofosbuvir, o Daclastavir e o Simeprevir (IP – segunda geração). 

Estudos, em diversas partes do mundo, têm demonstrado que esses novos medicamentos 

apresentam maior eficácia, segurança e têm resultados chegando a 100% de efetividade.  

Além de uma maior efetividade comprovada, com essa segunda geração de 

drogas, tornou-se possível retirar da terapia o uso do PEG-INF. É o que os estudos estão 

chamando de tratamento interferon-free. Essa possibilidade reduziu significativamente 

os efeitos adversos do tratamento em comparação à terapia tríplice, o que proporciona 

uma melhor da qualidade de vida ao paciente em tratamento para Hepatite C e oferece 

uma nova opção terapêutica para aqueles pacientes intolerantes ao PEG-INF.  

Nesse sentido, realizou-se uma revisão sistemática na principal base de dados e 

nas mais importantes diretrizes para tratamento do VHC, com a finalidade de verificar 

as taxas de resposta virológica sustentada dos estudos realizados em pacientes tratados 

com a nova terapia para a hepatite C. 
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V.  OBJETIVOS  

 

Geral:  

 

Revisar ensaios clínicos disponíveis em base de dados que apresentam avaliação 

das taxas de resposta terapêutica de pacientes portadores de VHC submetidos à terapia 

de segunda geração com antivirais de ação direta (Sofosbuvir, Daclatasvir e 

Simeprevir). 

 

Específico:  

 

 Traçar o perfil geral, demográfico e do genótipo viral da população 

acompanhada nos estudos selecionados;  

 Verificar o aparecimento de recidiva do vírus e a descrição de efeitos adversos 

no follow-up dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

VI. METODOLOGIA 

 

Realizou-se uma busca eletrônica no MEDLINE/PubMed por artigos publicados 

de janeiro de 2013 até setembro de 2015, que tenham realizado estudos com avaliação 

de pacientes portadores do VHC submetidos ao tratamento com a nova geração de 

antivirais de ação direta (Sofosbuvir, Daclatasvir e Simeprevir). Os descritores 

utilizados, de acordo com Descritores em Ciência da Saúde (DeCS/BVS), foram: 

(combined modality therapy for hepatitis C OR hepatitis C treatment with direct-acting 

antiviral OR Therapy for hepatitis C with Sofosbuvir, Daclatasvir and Simeprevir) AND 

(treatment OR treatments). Utilizou-se como limites: ensaios clínicos, em humanos, 

originais e em idioma português ou inglês. A partir dos títulos dos artigos encontrados, 

foram excluídos aqueles que claramente não estavam relacionados ao assunto, e os 

resumos dos estudos restantes foram lidos, de forma que foram excluídos aqueles que 

não estavam enquadrados no tema. Após esta etapa, foram selecionados para leitura na 

íntegra os artigos que obedeceram aos seguintes critérios de inclusão adicionais pré-

definidos: artigos que apresentem a taxa de resposta virológica sustentada (RVS) e que 

continham Daclatasvir, Sofosbuvir ou Simeprevir como pelo menos uma das drogas 

utilizadas no estudo. As referências desses artigos lidos na íntegra também foram 

analisadas na busca por publicações elegíveis para análise que poderiam não ter 

aparecido na estratégia de busca eletrônica. 

 Foram utilizadas também, como fontes de busca de artigos, as listas de 

referências das diretrizes clínicas nacionais e internacionais mais recentes sobre 

tratamento de Hepatite C crônica, tais como os Guidelines e documentos do Journal of 

Hepatology (JH), American Association for the Study of Liver (AASLD), European 

Association for the Study of the Liver (EASL), Associação Latino-Americana para o 

Estudo do Fígado (ALEH) e da Sociedade Brasileira de Hepatologia (SBH). Nesta 

outra forma de busca, procurou-se também ensaios clínicos que abordassem o 

tratamento para infecção pelo vírus da hepatite C com as drogas supracitadas.  

 Tabelas e fluxogramas foram elaborados sumarizando as características dos 

estudos incluídos, as características basais dos indivíduos investigados e os resultados 

principais de cada pesquisa (figura 2). 
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Figura 2: fluxograma da metodologia 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

VII.    RESULTADOS  

 

Em 2013 foram publicados os primeiros resultados dos estudos de registro com a 

segunda geração dos antivirais de ação direta para o tratamento da hepatite C crônica. 

Esses novos fármacos, implementados no Brasil no segundo semestre de 2015, contam 

com as drogas: Sofosbuvir, análogo nucleotídico inibidor da região NS5b-RNA 

dependente da polimerase; o Daclatasvir, inibidor das regiões NS5a; e o Simeprevir, 

inibidor de protease NS3/4. 

Este trabalho realizou o levantamento e análise de ensaios clínicos, publicados 

em bases de dados entre os anos de jan/2013-dez/20151, que tiveram como um dos 

fármacos em estudo o Sofosbuvir, o Daclatasvir ou o Simeprevir. 

Na busca online na base de dados, inicialmente se obteve 543 artigos, dentre os 

quais foram excluídos 514 a partir leitura dos títulos, que evidenciavam inadequação ao 

tema ou tratavam-se de artigos de revisão não originais. Vinte e nove artigos foram 

considerados inicialmente elegíveis a partir do título, tendo os seus resumos lidos. Após 

esta etapa, 9 artigos foram finalmente selecionados para leitura na íntegra, pois estavam 

explícitos em seus respectivos resumos os critérios de inclusão supra-citados. No outro 

braço da busca, constituído pela procura de artigos nas listas de referências das 

diretrizes clínicas, dois artigos que não constaram na pesquisa online foram elegíveis 

para a leitura dos resumos, sendo que apenas um foi selecionado para leitura integral do 

texto, conforme os critérios de inclusão. 

Dos 10 estudos lidos na íntegra, 8 se adequaram plenamente aos critérios de 

inclusão, sendo seus resultados compilados na presente análise. Dois foram excluídos 

pelas seguintes razões: o primeiro tratava-se de um artigo de revisão de ensaios clínicos, 

cujo objetivo era avaliar a eficácia e a segurança das drogas atualmente usadas no 

tratamento da hepatite C; e o segundo abordava também uma revisão que realizava um 

comparativo entre a terapia tríplice (Peg-Inf + Rbv + IP de primeira geração) e a nova 

terapia, com os antivirais de ação direta de segunda geração.  

                                                           
1 Jan/2013, ano que as drogas foram liberadas pela FDA (Food and Drug Administration) e começaram a 

surgir os primeiros estudos e publicações. E dez/2015, mês/ano em que o NFC (Núcleo de Formação em 

Pesquisa) da FMB-UFBA (Faculdade de Medicina da Bahia – Universidade Federal da Bahia) 

estabeleceu como prazo para entregar 100% dos artigos coletados com 50% dos resultados computados.   
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O fluxograma da figura 3 esquematiza a busca realizada pelos artigos que 

compõem esse trabalho.  

 

Figura 3: Fluxograma de busca em base de dados 

 
*  Os descritores utilizados foram: combined modality therapy for hepatitis C OR hepatitis C 

treatment with direct-acting antiviral OR Therapy for hepatitis C with Sofosbuvir, Daclatasvir 

and Simeprevir. Foi utilizado como limite: ensaios clínicos, originais, em idioma inglês ou 

português, publicados a partir de janeiro de 2013. 

Ø  Nesta etapa foram excluídos 514 artigos com títulos que não tratavam do tema abordado. 

Ω  Foram lidos 29 resumos considerados elegíveis para possível leitura na íntegra 

Σ  Nesta etapa dois artigos foram descartados após leitura na íntegra, um de cada fonte de busca.  

 

 Dentre os estudos selecionados para esta revisão (Tabela 5), estão artigos que 

têm o ano de publicação entre 2013 e 2015, seguindo os critérios de inclusão pré-

estabelecidos: um foi publicado em 2013; três foram publicados no ano de 2014; e 

quatro foram publicados em 2015. Trata-se de artigos que descrevem ensaios clínicos e 

apresentam em seus resultados a resposta virológica sustentada obtida na terapia com 

antivirais de ação direta em pacientes infectados pelo vírus da hepatite C. Os artigos 

trazem estudos com amostras variadas e com tempo de acompanhamento dos grupos de 

pacientes distintos. 
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Os artigos descrevem o uso de diversos medicamentos na terapia para hepatite 

C. Esses fármacos foram utilizados em diversas combinações e/ou isolados, dependendo 

do estudo. Após o tempo de acompanhamento dos pacientes e análise da eficácia das 

combinações desses medicamentos avaliou-se a taxa de resposta virológica sustentada 

(RVS), além das taxas de recidivas apresentadas e a descrição dos efeitos adversos. Na 

tabela 5 é possível ter uma visão geral dos artigos selecionados, bem como a amostra 

(n) que os compõem, a intervenção realizada e a taxa de RVS apresentada em cada um 

deles. 

 

Tabela 5: Características gerais dos artigos 
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 Autor Tipo do estudo Amostra 

(n) 

Idade 

Média 

Sexo Genótipos do 

VHC 

Intervenção (Drogas) Tempo de 

tratamento 

(semanas) 

RVS 

Charlton M et al. 

(2015)17 

Estudo aberto de fase 

II 

 

337 

 

59 anos 

264 H 

73 M 

Gen 1a = 238 

Gen 1b = 94 

Gen 4 = 05  

Sofosbuvir 400mg 

Ledipasvir 90mg 

Rbv 1000mg 

12 e 24 

semanas 

 

60% - 98% 

Rutter K et al. 

(2013)18 

Estudo 

multecêntrico, 

prospectivo, 

randomizado 

 

113  

 

47 anos 

 

69 H 

34 M 

Gen 1a = 34 

Gen 1b = 67 

Gen 4 = 02 

Peg-Inf 2/ Rbv/ 

Telaprevir/ 

Simeprevir/Danoprevi

r/Balapiravir/Mericita

bine 

 

12 e 24 

semanas 

 

86% - 100%  

Lok A S et al. 

(2014)19 

Estudo aberto de fase 

II randomizado 

 

101  

 

54 anos 

 

59 H 

42 M 

 

Gen 1a = 54 

Gen 1b = 47 

Daclatasvir 60mg 

Asunaprevir 200mg 

Rbv 1000mg 

Peg-Infa 

 

24 

semanas 

 

60% - 95% 

Nelson D et al. 

(2015) 20 

Estudo aberto de fase 

III 

 

152 

 

 

55 anos 

90 H 

62 M 

 

Gen 3 = 152 

Daclatasvir 60mg  

Sofosbuvir 400mg 

12 

semanas 

 

86% - 90% 
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Murakami E et al. 

(2014)21 

Estudo de fase II, 

duplo cego, placebo 

controlado 

 

08 

 

59 anos 

 

 

06 M 

02 H 

 

 

Gen 1b = 08 

Daclatasvir 10/ 60mg 

Peg-Inf α 2b 

1,5mg/Kg/semana 

Rbv 600/ 800/ 

1000mg 

 

24 

semanas 

 

75% 

Feld J et al. 

(2015)22 

Estudo de fase II, 

duplo cego, placebo 

controlado 

 

 

624 

 

 

 

54 anos 

 

 

374 H 

250 M 

Gen 1a = 210 

Gen 1b = 118 

Gen 2 = 104 

Gen 4 = 116 

Gen 5 = 35 

Gen 6 = 41 

 

 

Sofosbuvir 400mg 

Velpatasvir 100mg 

 

12 

semanas 

 

97% - 100% 

Lawitz E et al. 

(2015)23 

Estudo aberto, não 

randomizado de fase 

II 

 

47 

 

56 anos 

 

32   H 

15  M 

 

Gen 2 = 23 

Gen 3 = 24 

Sofosbuvir 40mg  

Peg-Inf 180Ig/semana 

Rbv 1000mg 

 

12 

semanas 

 

83% - 96% 

Zeuzem S et al. 

(2014)24 

Estudo multicêntrico 

de fase III 

 

334 

 

51 anos 

201 H 

133 M 

Gen 2 = 227 

Gen 3 = 107 

Sofosbuvir 400mg 

Rbv 100/ 1200mg 

12 e 24 

semanas 

 

68% - 95% 
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O número de participantes dos ensaios clínicos variou de n = 8 até n = 624. Em 

relação à intervenção, ou seja, às drogas utilizadas nos estudos, foram identificadas 12 

ao todo. Estes medicamentos tiveram diversas combinações, dependendo da 

metodologia e dos objetivos dos diferentes estudos. Os fármacos encontrados foram: 

Peg-Inf-α; Ribavirina; Telaprevir; Simeprevir; Danoprevir; Balapiravir; Mericitabine; 

Sofosbuvir; Ledipasvir; Asunaprevir; Daclatasvir; Velpatasvir.  

O principal objetivo do tratamento da hepatite C crônica é a obtenção da RVS 

após uso dos antivirais. Nos artigos em análise, a RVS variou entre 60% - 100%.  

Em visão geral, o artigo de Charlton M. et al. (2015)17 relata um estudo aberto 

de fase II, em que se avaliou o tratamento para o VHC com as drogas Ledipasvir, 

Sofosbuvir e Ribavirina. Neste estudo, foram acompanhados 337 pacientes, sendo 264 

homens e 73 mulheres, com idade média de 59 anos. Em sua amostra haviam 238 

indivíduos infectados com genótipo 1a; 94 com o genótipo 1b; e 5 pacientes portadores 

do genótipo 417.  

A terapia utilizada foi Sofosbuvir 400mg + Ledipasvir 90mg + Rbv por 12 ou 24 

semanas. Os indivíduos que receberam os antivirais foram separados em duas coortes e 

em 7 grupos, de acordo com seu perfil: na coorte A estão os pacientes com cirrose 

moderada e grave que não foram submetidos a transplante hepático; e na coorte B, os 

pacientes transplantados com ou sem cirrose moderada e grave e com hepatite 

colestática fibrosante17. (Tabela 6) 

O resultado com as taxas de RVS variou de acordo com as características dos 

pacientes e com o tempo de duração do tratamento, que foi de 12 e 24 semanas em todas 

as amostras17. (Tabela 6) 

Tabela 6: características dos pacientes e RVS em Charlton M. et al. (2015) 

                                  COORTE A (não transplantados) RVS 12 RVS 24 

Grupo 1 Pacientes com cirrose e insuficiência hepática 

moderada (Child-Pugh B) 

87% 89% 

Grupo 2 Pacientes com cirrose e insuficiência hepática grave 

(Child-Pugh C) 

86% 87% 

                                  COORTE B (transplantados) 

Grupo 3 Pacientes sem cirrose 

 

96% 98% 

Grupo 4 Pacientes com cirrose compensada e insuficiência 

hepática leve (Child-Pugh A) 

96% 98% 

Grupo 5 Pacientes com cirrose e insuficiência hepática 

moderada (Child-Pugh B) 

86% 88% 

Grupo 6 Pacientes com cirrose e insuficiência hepática grave 60% 75% 



24 

 

 

(Child-Pugh C) 

Grupo 7 Pacientes com hepatite colestática fibrosante 

 

100% 100% 

 

Na coorte A, grupo 1, as taxas de RVS foram de 87% para os indivíduos que 

receberam as drogas por 12 semanas e 89% para aqueles que receberam durante 24 

semanas. A RVS também se mostrou semelhantes nos pacientes do grupo 2,  86% para o 

que receberam o tratamento por 12 semanas e 87% para os que receberam por 24 

semanas. Nos grupos 1 e 2 é possível observar que a RVS foi semelhante, 

independentemente do tempo de duração da terapia17. 

Na coorte B, grupos 3 e 4 as taxas de RVS variaram entre 96% com 12 semanas 

de tratamento e 98% com 24 semanas. As taxas não variaram pela presença de cirrose 

compensada ou ausência de cirrose ou pelo tempo de tratamento17.  

Ainda na coorte B, o grupo 5 apresentou RVS de 86% para 12 semanas de 

tratamento e de 88% para 24 semanas; esses pacientes não demonstraram variação pelo 

tempo de tratamento17. No entanto, os pacientes do grupo 6 (cirrose e insuficiência 

hepática grave) tiveram menores taxas de RVS com 60% para 12 semanas terapia e 75% 

para 24 semanas17. 

No grupo 7, 100% dos pacientes atingiram a RVS17. 

Com relação aos 5 indivíduos dessa amostra infectados com o genótipo 4 do 

VHC, três (grupo 1, 2 e 3) tiveram RVS, 1 (grupo 2) recidivou na quarta semana após o 

término do tratamento e 1 (grupo 5) morreu por complicações relativas à cirrose no 75° 

dia de tratamento17.   

O artigo de Rutter K. et al. (2013)18 apresenta um estudo multicêntrico, 

prospectivo, randomizado que avaliou o tratamento para VHC com 7 drogas. No estudo 

foram acompanhados 113 pacientes, sendo que apenas 103 concluíram a terapia, dos 

quais 69 homens e 34 mulheres, com idade média de 47,6 anos. Em sua amostra haviam 

67 indivíduos infectados com VHC genótipo 1b, 34 com genótipo 1a e 2 pacientes com 

o genótipo 4. Em relação à cirrose, 18 (18,4%) pacientes apresentavam antes do início 

da terapia18.  

A terapia foi utilizada nesse estudo da seguinte maneira: 93 pacientes fizeram 

uso de Inibidor de Protease; 7 indivíduos utilizaram Inibidor NS5B (Balapiravir ou 

Mericitabine) e 3 pacientes uma combinação de IP e Inibidores NS5B. Essas drogas 

foram agregados ou não ao Interferon alfa Peguilado e/ou Ribavirina18. 
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Os pacientes foram divididos a partir da característica. Os naive, 80 indivíduos, e 

os que já haviam se submetido à terapias anteriores, sendo que 17 eram respondedores 

nulos e parciais e 16 eram recidivantes18. 

Em relação aos resultados, SVR foi alcançada em 40 pacientes que realizaram 

terapia com Telaprevir, 26 com Faldaprevir, 19 com Simeprevir, 3 com Danoprevir, 5 

com Ritonavir + Danoprevir, 5 com Mericitabine, 3 com Ritonavir + Danoprevir + 

Mericitabine e 2 com Balapiravir18. (Tabela 7) 

Tabela 7: intervenção versus RVS em Rutter K. et al. (2013) 

Intervenção Amostra (n) RVS 

Telaprevir 43 93% 

Faldaprevir 30 87% 

Simeprevir 22 86% 

Danoprevir 3 100% 

Ritonavir + Danoprevir 5 100% 

Mericitabine 5 100% 

Ritonavir + Danoprevir + Mericitabine 3 100% 

Balapiravir 2 100% 

 

Foram descritas no estudo duas recidivas que ocorreram durante o follow-up. 

Uma mulher, 51 anos, não cirrótica, naive, que recebeu Interferon + Rbv + Faldaprevir 

por 12 semanas e INF + RBV por 24 semanas, apresentando recidiva 2 meses após o 

final do tratamento. No segundo caso, homem, 59 anos, naive, cirrótico, recebeu mesmo 

esquema terapêutico que a paciente anterior e, após 24 semanas no seguimento de final 

da terapia, houve RNA detectável18. 

O artigo de Lok A. S. et al. (2014)19,  trata-se de um ensaio clínico randomizado 

de fase II com a utilização das drogas Daclatasvir (DCV) e Asunaprevir (ASV) com ou 

sem Rbv/PEG-IFNa por um período de 24 semanas. A amostra é composta por 101 

indivíduos, sendo 59 homens e 42 mulheres, com idade média de 54 anos19. Em relação 

aos genótipos, todos eram infectados pelo genótipo 1 do VHC, sendo 54 genótipo 1a e 

47 genótipo 1b.    

Na terapia foi utilizado Daclatasvir 60mg + Asunaprevir 200mg com ou sem 

Rbv/PEG-IFNa por 24 semanas. As drogas foram administradas da seguinte maneira: 

grupo A1 (18 indivíduos), DCV 60mg + ASV 200mg 2 vezes por dia; grupo A2 (20 

indivíduos), DCV 60mg + ASV 200mg 1 vez por dia; grupo B1 (20 indivíduos),  DCV 

60mg + ASV 200mg 2 vezes por dia + PEG-IFNa/Rbv; gupo B2 (21 indivíduos); DCV 

60mg + ASV 200mg 1 vez por dia + PEG-IFNa/Rbv; e grupo B3 (22 indivíduos), DCV 
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60mg + ASV 200mg 2 vezes por dia + Rbv. Nem todos os indivíduos dos grupos 

completaram o tratamento19.  

Em relação aos resultados, houve uma grande variação das taxas de RVS de 

acordo com cada grupo estudado, que foram divididos pela forma de administração das 

drogas. No grupo A1, 15 pacientes completaram o tratamento e obtiveram 83% de RVS; 

no grupo A2, 12 completaram e 60% atingiu RVS; no grupo B1, 18 completaram e 90% 

conseguiu RVS; no grupo B2, 20 completaram e 95% obtiveram RVS; e no grupo B3, 

apenas 5 completaram e somente 23% atingiu RVS19. (Tabela 8) 

Tabela 8: Intervenção versus RVS em Lok A. S. (2014) 

Grupos Amostra* RVS 

Grupo A1 15 83% 

Grupo A2 12 60% 

Grupo B1 18 90% 

Grupo B2 20 95% 

Grupo B3 5 23% 

*Amostra de pacientes que completaram o tratamento 

 

No estudo foram observados 3 recidivas e 18 avanços virais que estão 

distribuidos pelos grupos. No grupo B3 houve 10 avanços virais, o que explica a taxa 

menor de RVS, 6 no grupo A2 e 2 no grupo A1. Em relação às recidivas no follow-up, 

os grupos A2, B1 e B2 tiveram um indivíduo em cada. 

No artigo de Nelson D. et al. (2015)20 é descrito um ensaio clínico, aberto de 

fase III com a utilização do Daclatasvir e Sofosbuvir por 12 semanas em pacientes 

infectados com VHC genótipo 3. A amostra trazida é composta por 152 pacientes, sendo 

90 homens e 62 mulheres, com idade média de 55 anos20.  

Na terapia foi utilizado Daclatasvir 60mg + Sofosbuvir 400mg diariamente por 

12 semanas. Os indivíduos que receberam os antivirais foram divididos naive (n = 101) 

e pacientes que já haviam se submetido a terapias anteriores (n = 51), sendo 31 

recidivantes, 7 respondedores nulos, 2 respondedores parciais e 11 pacientes que 

tiveram outras falhas nos tratamentos anteriores. Havia na amostra um total de 32 

pacientes cirróticos compensados20. 

Nos resultados, 151 indivíduos completaram as 12 semanas de tratamento, sendo 

que 1 paciente, feminino, naive, interrompeu o tratamento na semana 8 por ocorrência 

de gravidez, porém obteve RVS na semana 1220.  
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A taxa global de RVS nesse estudo foi de 89%, sendo que dos pacientes naive 

90% atingiu a RVS e 86% dos doentes que já haviam sido previamente tratados atigiram 

a RVS20. (Tabela 9) 

Tabela 9: características dos pacientes e RVS em Nelson D. et al. (2015) 

PERFIL DOS PACIENTES RVS 

Pacientes naive  (n = 101) 90% 

Paciente recidivante  (n = 51) 87% 

Paciente respondedor parcial  (n = 51) 100% 

Paciente respondedor nulo  (n = 51) 100% 

Outras falhas de tratamento  (n = 51) 90% 

 

Uma taxa de 99,3% dos pacientes obteve carga viral indetectável ao final do 

tratamento; apenas 1 paciente, naive, cirrótico, teve VHC-RNA detectável ao final do 

tratamento. No entanto, no follow-up, após a quarta semana, 9 pacientes naive e 7 que já 

realizaram outra terapia apresentaram recidiva. Desses 16 indivíduos que recidivaram, 

11 apresentavam cirrose antes do início do tratamento, isso deu uma taxa de RVS de 

96% para os não-cirróticos e 63% para os cirróticos, apesar de elevadas taxas de 

resposta no final do tratamento terem sido observadas tanto em pacientes com e sem 

cirrose (97% e 100%, respectivamente)20; e 4 não aderiram adequadamente à terapia, 

considerando a paciente que interrompeu pela ocorrência de gravidez20. 

O artigo de Murakami E. et al. (2014)21 estudou o tratamento com a combinação 

das drogas Daclatasvir 10mg ou Daclatasvir 60mg + PEG-IFN alfa-2b 

1,5mg/Kg/semana + Ribavirina 600mg/<60Kg ou Ribavirina 800mg/61Kg-80Kg ou 

Ribavirina 1000mg/>80Kg por 24 semanas (os pacientes foram distribuidos 

aleatoriamente em relação à dosagem do Daclatasvir de 10mg ou de 60mg). Neste 

estudo foram acompanhados 8 pacientes, sendo 6 mulheres e 2 homens, com idade 

média de 59 anos. Todos os participantes eram infectados pelo VHC genótipo 1b. Em 

relação ao perfil,  4 eram naive, 2 respondedores parciais e 2 respondedores nulos21. 

Nos resultados, RVS foi conseguida em 6 de 8 pacientes (75%), e avanço viral 

ocorreu em 2 dos pacientes (25%). Nos casos dos 2 pacientes que não obtiveram RVS, o 

estudo atribuiu a uma variante resistente do vírus ao Daclatasvir, que não foi detectada 

antes dos pacientes iniciarem a terapia. As proporções dessa resistência não diminuiu 

após a descontinuação da terapia e persistiram em níveis semelhantes 16 semanas após 

o fim do tratamento21. 
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O artigo de Feld J. et al. (2015)22, apresentou um estudo de fase III, com grupo 

placebo, que avaliou as drogas Sofosbuvir e Vapatasvir em indivíduos infectados com 

genótipo 1, 2, 4, 5 e 6 por 12 semanas (Tabela 10). A amostra é composta por 624 

pacientes que receberam as drogas e 116 que receberam placebo (apenas o grupo com 

genótipo 5 não foi submetido à randomização para placebo, pois a amostra era 

pequena). Dos 624, 374 eram homens e 250 são mulheres, com idade média de 54 

anos22.  

Na terapia foi utilizado Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir 100mg, via oral, em 

dose diária por 12 semanas. Em relação ao perfil dos indivíduos que receberam a 

terapia, eram 423 naive e 201 que já realizaram tratamento anteriormente, sendo 56 com 

IP + PEG-INF + Rbv, 122 com PEG-INF + Rbv e 23 com INF com ou sem Rbv22. 

No geral, a taxa de RVS entre os pacientes que receberam 12 semanas de 

Sofosbuvir + Velpatasvir foi de 99%. Nenhum dos 116 pacientes do grupo de placebo 

obteve RVS. As taxas de resposta virológica sustentada foram semelhantes, 

independentemente do genótipo VHC: 98% em pacientes com infecção genótipo 1a, 

99% com genótipo 1b, 100% com o genótipo 2, 100% com o genótipo 4, 97%  com o 

genótipo 5, e 100% com o genótipo 6. Dos 121 pacientes com qualquer genótipo que 

apresentavam  cirrose antes do início da terapia, 120 (99%) tiveram RVS22 (Tabela 10). 

Tabela 10: características dos pacientes e RVS em Feld J. et al. (2015) 

Genótipo VHC Amostra (n) RVS 

Genótipo 1a 210 98% 

Genótipo 1b 118 99% 

Genótipo 2 104 100% 

Genótipo 4 116 100% 

Genótipo 5 35 97% 

Genótipo 6 41 100% 

 

Dos 624 pacientes que receberam Sofosbuvir + Velpatasvir, 2 (<1%) não 

atingiram a RVS. O primeiro foi um homem, naive, genótipo 1a, sem cirrose e o 

segundo, homem, recidivante, genótipo 1b, com cirrose. Os 2 tinham HCV-RNA 

indetectável na semana 4 do tratamento, e ambos tiveram uma recaída virológica pós-

tratamento na semana 422. 4 outros pacientes do grupo que receberam Sofosbuvir + 

Velpatasvir também não obtiveram RVS. 2 dos quatro foram perdidos para follow-up, 1 

descontinuou o tratamento devido a evento adverso e 1 morreu durante o follow-up22.  
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No artigo de Lawitz E. et al. (2015)23, foi avaliada a segurança do Sofosbuvir, 

PEG-IFN e Ribavirina, que foi administrado durante 12 semanas em pacientes 

previamente tratados, com e sem cirrose. Trata-se de um estudo aberto, não 

randomizado, de fase II e com uma amostra de 47 indivíduos, sendo 32 homens e 15 

mulheres, com idade média de 56 anos. Em relação ao genótipo da infecção, 23 

apresentavam genótipo 2 e 24 genótipo 323.  

Na terapia foi utilizado Sofosbuvir 40mg + Rbv 1000mg + PEG-IFN 180Ig. O 

Sofosbuvir foi administrado via oral diariamente; a Ribavirina 1000mg para indivíduos 

<75Kg e 1200mg para >75Kg via oral, dividido em duas vezes ao dia; e o PEG-IFN foi 

administrado em uma injeção subcutânea semanal23. 

Os pacientes foram divididos entre os que não obtiveram RVS em tentativas de 

tratamento anterior, sendo que 7 eram respondedores nulos e 40 apresentaram recidiva 

após receber um curso prévio de Interferon e Ribavirina. O acompanhamento dos 

indivíduos se deu na semana 4, 12 e 24 após o final do tratamento e 26 pacientes tinham 

cirrose antes do início da terapia23.  

Dos 47 pacientes, 44 completaram o estudo. Dos 3 que interromperam, 1 foi 

perdido no follow-up, 1 não era aderente ao protocolo e 1 parou devido a evento adveso. 

4 outros indivíduos também apresentaram eventos adversos graves, porém não 

interromperam o tratamento23.  

O resultado apresentou uma RVS geral de 89%. As taxas foram maiores em 

pacientes com genótipo 2 (96%) do que naqueles com genótipo 3 (83%). 5 pacientes 

com genótipo 2 (4% do grupo) e 4 com genótipo 3 (17% do grupo) não atingiram RVS. 

Os pacientes com o genótipo 2 que não alcançaram SVR12 interromperam o tratamento 

após 15 dias. Entre os 4 pacientes com genótipo 3 que não atingiram SVR12, 2 tiveram 

recidiva após o fim do tratamento (9%) e 2 foram perdidos para follow-up23.  

As Taxas de SVR foram semelhantes em pacientes com e sem cirrose: para o 

genótipo 2, 93% dos pacientes com cirrose e 100% de pacientes sem cirrose alcançaram 

a SVR, e para o genótipo 3, a taxa de SVR foi de 83% em pacientes com e sem 

cirrose23. (Tabela 11) 

 

 

Tabela 11: Características dos pacientes e RVS em Lawitz E. et al. (2015) 

Genótipo do VHC RVS 

Genótipo 2 sem cirrose 100% 
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Genótipo 2 com cirrose 93% 

Genótipo 3 sem cirrose 83% 

Genótipo 3 com cirrose 83% 

 

O estudo de Zeuzem S. et al. (2014)24 é um ensaio clínico multicêntrico de fase 

III que avalia o uso do Sososbuvir + Ribavirina em pacientes infectados com o genótipo 

2 e 3 do VHC. Neste estudo a amostra foi de 334 que receberam as drogas e 85 do 

grupo placebo controle. Dos 334 acompanhados, 201 eram homens e 133 mulheres com 

idade média de 51 anos24.  

Na terapia foi utilizado Sofosbuvir 400mg + Ribavirina 1000 ou 1200mg. O 

sofosbuvir foi administrado em dose oral, uma vez ao dia; e a Ribavirina também em 

dose oral, duas vezes ao dia, em pacientes <75Kg Rbv1000mg e em pacientes >75Kg 

Rbv1200mg24.  

Em relação ao perfil dos pacientes, 139 são naive e 195 já realizaram algum 

tratamento prévio, sendo 55 respondedores nulos, 127 recidivantes e 13 que 

dencontinuaram devido efeitos adversos24.  

Nos resultados entre os pacientes com infecção pelo VHC genótipo 2 que 

receberam 12 semanas de Sofosbuvir + Rbv 68 (95%) tiveram RVS. Todos os 68 

pacientes também tiveram uma RVS 24 semanas após o tratamento. Entre os pacientes 

com genótipo 3 que receberam 24 semanas de Sofosbuvir + Rbv, 213 (85%) tiveram 

RVS de 12 semanas após a interrupção do tratamento. Destes 213 pacientes, 206 

tiveram RVS de 24 semanas após o tratamento, 2 tiveram recidiva, 4 foram perdidos 

para follow-up e 1 teve um resultado HCV-RNA inválido, pois a visita ocorreu fora da 

janela de 24 semanas após o tratamento24. 

Os indivíduos com infecção pelo VHC genótipo 2, as taxas de resposta foram 

consistentemente alta entre os subgrupos. Já as taxas de RVS entre os pacientes com 

infecção pelo VHC genótipo 3 variou de acordo com a história do tratamento e do 

estado em relação à cirrose. Entre os pacientes naive, as RVS foram de 92% entre 

aqueles com cirrose e 95% entre aqueles sem cirrose. No entanto, entre os pacientes 

previamente tratados com infecção pelo HCV genótipo 3, as taxas de RVS foi menor: 

62% entre aqueles com cirrose e 87% entre aqueles sem cirrose24. (Tabela 12)  

Tabela 12: Características dos pacientes e RVS em Zeuzem S. et al. (2014) 

Genótipo VHC RVS 

Genótipo 2 95% 
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Genótipo 3 – naive sem cirrose 95% 

Genótipo 3 –  naive com cirrose 92% 

Genótipo 3 – previamente tratado sem cirrose 87% 

Genótipo 3 – previamente tratado com cirrose 62% 

 

Entre os pacientes com infecção pelo VHC genótipo 3, as taxas de resposta 

global foi de 68% entre aqueles com cirrose e 91% entre aqueles sem cirrose24.  

Dos 334 pacientes que receberam Sofosbuvir + Ribavirina, 1 teve um avanço 

virológico durante o tratamento. No entanto, foi realizada uma análise farmacocinética 

posterior, que demonstrou que este paciente tinha níveis da droga indetectável durante 

as semanas 12 a 24 do tratamento, o que sugere a não-adesão ao protocolo24. 
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VIII. DISCUSSÃO 

 

VIII.1.  Perfil dos pacientes  

 

O perfil demográfico da população estudada nos artigos demonstrou que 63,57% 

eram do sexo masculino. Em relação à faixa etária, a maior prevalência de infecção pelo 

VHC foi observada na quinta década de vida, com a idade média entre 51 – 59 anos.  É 

valido ressaltar que um estudo de base populacional no Brasil revelou que as maiores 

prevalências foram observadas nos indivíduos acima de 30 anos, com ápice na faixa 

etária entre 50 e 59 anos27.  

O perfil geral dos pacientes que constituíram as populações dos estudos 

demonstra uma ampla diversidade. Havia pacientes naive, que não haviam realizado 

terapias anteriores para o VHC (a maioria das amostras). Indivíduos que já tinham 

realizado tratamento anteriormente, sendo que neste grupo foram encontrados 

respondedores parciais, respondedores nulos, recidivantes, entre outras falhas 

terapêuticas. Pacientes com cirrose compensada e descompensada ou não-cirróticos, 

indivíduos pós-transplantados e pacientes com insuficiência hepática (Child-Pugh classe 

A, B ou C2). Também foram encontradas nas amostras de portadores de hepatite 

colestática fibrosante. É essencial definir qual perfil geral do indivíduo antes de iniciado 

o tratamento para uma melhor escolha da terapia e obtenção de mais elevadas taxas de 

RVS26. 

No perfil genético, as amostras estudadas pelos artigos apresentaram uma 

maioria de indivíduos infectados pelo genótipo 1 do VHC, com um total de 50,9% (870 

participantes), sendo distribuídos em 1a (31,4%) e 1b (19,5%); no genótipo 2 foram 

encontrados 354 participantes (31%); portadores do genótipo 3 haviam 16,5% (283); do 

genótipo 4 tinham 7,2% (123); e no genótipo 5 e 6 se encontrou 2% (35) e 2,4% (41), 

respectivamente.  

                                                           
2  Classificação usada para avaliar o prognóstico da doença hepática crônica, principalmente da cirrose. A 

pontuação emprega dois critérios clínicos e três critérios laboratoriais para a doença hepática: bilirrubina 

total, albumina sérica, TP/RNI, ascite e encefalopatia hepática. 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Doen%C3%A7a_hep%C3%A1tica_cr%C3%B4nica&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cirrose
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Os fatores virais (genótipo e carga viral) e do hospedeiro (idade, grau de fibrose 

e perfil de tratamento) são preditivos basais da obtenção de RVS28. 

 

VIII.2.  Resposta Virológica Sustentada  

 

A erradicação do VHC é o objetivo principal das terapias com antivirais. O que 

se preconiza como parâmetro para afirmar a eliminação do vírus é a RVS (resposta 

virológica sustentada), no qual o VHC-RNA deve apresentar-se indetectável após o final 

do tratamento bem sucedido e assim permanecer no Follow-up do paciente. 

A RVS é considerada como a cura da hepatite C crônica no indivíduo infectado 

que se submete ao tratamento. Estudos que acompanham à longo prazo pacientes que 

realizaram a terapia demonstram que a erradicação do vírus é durável, com períodos que 

compreendem mais de 20 anos de seguimento18.  

Como amplamente discutido em documentos de norteamento para o tratamento 

do VHC emitidos pela Associação Europeia para o Estudo do Fígado26 e pela 

Associação Americana para o Estudo do Fígado Doenças (AASLD)25, o regime 

terapêutico atualmente em vigor, com os antivirais de ação direta (Sofosbuvir, 

Daclatasvir e Simeprevir) representa opção relevante – com altas taxas de RVS – para 

os doentes com hepatite C, especialmente para os que se apresentaram como não 

respondedores ou tiveram recidivas em tratamentos anteriores, incluindo aqueles com 

cirrose compensada25. 

Nos artigos selecionados para análise a RVS variou de 60% - 100% nas 

amostras. Esses diferentes números que foram encontrados se deve a diversos fatores, 

entre eles: perfil demográfico dos pacientes; história de tratamento; perfil genético; 

ausência ou presença de cirrose; combinações das drogas utilizadas; tempo de duração 

do tratamento. 

No geral, os resultados dos artigos demonstraram que indivíduos do sexo 

feminino, naive, com carga viral baixa antes do início da terapia (base inferior a 6 log10 

UI por mililitro24), sem cirrose e/ou outra descompensação hepática e jovens tendem a 

apresentar maiores taxas de RVS. Como afirma Mello28 respostas melhores se associam 

a indivíduos jovens (< 40 anos), do sexo feminino e sem cirrose estabelecida. 

A história de tratamento e o estado em relação à cirrose influenciaram nas taxas 

de RVS encontradas nos estudos. Após análise dos artigos foi possível observar que o 
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perfil pré-tratamento dos indivíduos influenciou nas RVS. Pacientes naive tiveram uma 

taxa de RVS discretamante maior que pacientes previamente tratados. No estudo 

COSMOS, por exemplo, que avaliou duas coortes de pacientes (a primeira com resposta 

nula ao tratamento combinado e a segunda composta de pacientes naive), as taxas de 

RVS foram de 93% na primeira coorte e 100% na segunda15. 

Já os indivíduos que apresentavam cirrose descompensada e insuficiência 

hepática grave apresentaram uma taxa de RVS menor se comparados aos pacientes não-

cirróticos ou cirróticos compensados. No entanto, se estabelecermos uma comparação 

entre os cirrótico compensados e os não-cirróticos, a RVS apresentou-se semelhante 

entre essas populações estudadas. No estudo NEUTRINO, por exemplo, a RVS foi 

discretamente menor em pacientes com cirrose (80%) do que naqueles sem cirrose 

(92%)15; 28.  

Em relação ao perfil genético, a carga viral (determinação sérica da quantidade 

de genomas virais/mm3) apresenta-se relevante na avaliação da RVS; quanto menor a 

carga viral maiores as perspectivas de bons resultados. Além da carga viral pré-

tratamento, o seguimento da viremia no curso do tratamento também se mostrou 

importante no prognóstico para obtenção de RVS29.  

 

VIII.3.  Follow-up dos pacientes  

 

O Follow-up é o seguimento dos pacientes durante o tratamento e semanas após 

o término do mesmo. No caso dos artigos selecionados para este trabalho, o Follow-up 

dos pacientes após o tratamento variou de acordo com cada estudo, com 

acompanhamentos que descrevem ser de 12 semanas até 12 meses, após o término da 

terapia.  

É a partir desse seguimento que é possível estabelecer a RVS, assim como a 

falha terapêutica por recidiva. É também no Follow-up que são descritos os efeitos 

adversos e as melhoras no perfil e função hepática que os indivíduos apresentam ao 

longo da terapia.  

Em relação às recidivas, os artigos apresentaram números baixos e os fatores que 

foram descritos para justificar o insucesso do tratamento nestes pacientes incluíram um 

nível muito elevado HCV-RNA, adesão inadequada ao tratamento, paciente cirrótico, 

variante resistente do vírus. Uma das interrupções do tratamento se deu por 
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aparecimento de gestação em curso do tratamento e apesar da paciente ter apresentado 

HCV-RNA indetectável ao final das 12 semanas, teve recidiva no vírus20. 

No que diz respeito o ao aparecimento de eventos adversos, os artigos 

mencionaram eventos leves e moderados, tendo ocorrido apenas uma interrupção do 

tratamento por efeito colateral, sendo que o paciente em questão utilizou, juntamente 

com o Sofosbuvir, a Ribavirina e o PEG-INF. Nesse estudo também foi notificado 4 

pacientes com eventos adversos graves23.  

No Follow-up da população inserida na amostra dos artigos foi observado que 

após os pacientes atingirem a RVS a doença hepática estacionou. Nos vários resultados 

foi descrito, inclusive, regressão da insuficiência hepática. Portanto, a RVS impede a 

progressão da doença hepática e, consequentemente, a sua evolução para um quadro de 

cirrose e/ou carcinoma hepatocelular. Inclusive alguns estudos demonstram que houve 

uma regressão dos quadros de fígados cirróticos anos após a obtenção de uma RVS18.  
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IX. CONCLUSÃO 

 

A análise dos artigos avaliados nesta revisão sistemática permite realizar as 

seguintes conclusões:  

 Os antivirais de ação direta de nova geração (Sofosbuvir, Daclatasvir e 

Simeprevir) apresentaram uma alta taxa de RVS. 

 Pacientes cirróticos descompensados demonstraram uma taxa de RVS menor do 

que indivíduos não-cirróticos. 

 Pacientes naive apresentaram uma taxa de RVS discretamente maior do que 

pacientes que já realizaram terapias anteriores (respondedores nulos, 

respondedores parciais e recidivantes). 

 As taxas de RVS não demonstraram variação significativa de acordo com o 

tempo de tratamento (12 ou 24 semanas) nos pacientes com fibrose hepática leve 

a moderada. 

 O número de recidivas no follow-up do tratamento com os novos antivirais de 

ação direta é baixo. 

 Após obtenção de RVS a doença hepática regride em parcela significativa dos 

pacientes. 
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X. SUMMARY 

 

Introduction: infection with hepatitis C virus (HCV) is a matter of great relevance 

globally. It is estimated that over 160 million people worldwide are infected, which 

corresponds to approximately 2.35% of the world population. Antiviral therapies against 

hepatitis C have been evolving over the past decades. In Brazil, until 2014/2015, the 

most effective treatment was the triple therapy, which involved the combination of the 

drugs Pegylated Interferon (PEG-INF) + Ribavirin (RBV) + Inhibitor Protease first 

generation (Boceprevir or Telaprevir). It was in the second half of the year 2015 the 

Protease Inhibitor second generation, Sofosbuvir and Daclatasvir. Objective: to carry 

out an assessment oh yhe systematic review of the therapeutic response rates in patients 

with HCV undergoing treatment with Protease second generation inhibitors, Sofosbuvir 

and Daclatasvir. Methodology: the authors conducted a search in MEDLINE/PubMed 

and reference list of key clinical guidelines for the treatment of VHC. According to the 

suitability to the subject, an initial selection by title was made and subsequently by 

reading the summaries. Articles chosen to read in full were selected for final review, 

according to the following inclusion criteria: therapeutic response rates to treatment 

with new generation of atntivirals, studies presented SVR and have been performed in 

humans. Results: 63.57% of the population studied in the articles was male, in the fifth 

decade of life and 50.9% had genotype 1 HCV. It was observed that with the use of new 

antivirals a chance to relapses and serious adverse event fell occurrences. In cirrhotic 

patients, despite having increased the sustained virologic response, rates are still below 

the rates of non-cirrhotic patients. Conclusion: the direct action of new generation of 

antivirals (Sofosbuvir, Daclatasvir and Simeprevir) have a high rates of sustained 

virologic response. 

 

 

Keywords: Viral Hepatitis; Hepatitis C; Therapy with action of antivirals. 
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