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RESUMO 

 

Grando AV. Efetividade de interferon peguilado e ribavirina no tratamento da hepatite 

C crônica em pacientes atendidos em um centro universitário no Estado de São Paulo 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 

Introdução: Informações de vida real relativas ao tratamento da hepatite C crônica com 

interferon peguilado (Peg-IFN) e ribavirina (RBV) servem para mensurar sua efetividade 

nos anos em que o seu uso foi amplamente difundido, além de auxiliar em tomada de 

decisões futuras. Objetivos: Avaliar a taxa de resposta virológica sustentada (RVS) nos 

pacientes com hepatite C crônica tratados com Peg-IFN e RBV, fora de protocolos de 

pesquisa. Determinar os fatores associados à obtenção de RVS, frequência e causas de 

interrupção precoce do tratamento e de redução ou interrupção temporária dos 

medicamentos. Métodos: Estudo observacional retrospectivo de uma coorte de pacientes 

de dois ambulatórios de um centro de referência brasileiro localizado em São Paulo/SP. 

Resultados: Dos 440 indivíduos analisados, 182 apresentaram RVS (prevalência: 41,4% 

[IC95%: 36,7 – 46,1]). A RVS ocorreu em 33,5% (104/310) dos pacientes com genótipo 

1 e em 53,8% (7/13) e 60,5% (69/114) daqueles com genótipos 2 e 3, respectivamente. 

Após análise multivariada, a RVS esteve positiva e independentemente associada à 

presença dos genótipos 2 ou 3 (p<0,001), ausência de esteatose (p=0,025) e de tratamento 

prévio (p=0,038). Os eventos adversos mais frequentemente relacionados à redução de 

dose ou suspensão temporária de Peg-IFN ou RBV foram anemia (15,6%) e 

plaquetopenia (3,9%). Dos eventos adversos que levaram 79 (18%) pacientes a 

interromper o tratamento precocemente, distúrbios psiquiátricos (15,1%) e anemia 

(13,9%) foram os mais frequentes. Conclusões: A taxa de RVS foi semelhante àquela 

obtida em outros estudos de vida real. A RVS esteve independentemente associada à: 

presença dos genótipos 2 ou 3, ausência de esteatose e ausência de tratamento prévio. As 

principais causas de redução de dose dos medicamentos foram anemia e plaquetopenia e 

de interrupção precoce do tratamento, desordens psiquiátricas e citopenias.  

Descritores: hepatite C; interferon; ribavirina; farmacoepidemiologia; efetividade; 

estudos retrospectivos; estudos de coortes.   



 

ABSTRACT 

 

Grando AV. Effectiveness of pegylated interferon and ribavirin for the treatment of 

chronic hepatitis C among patients treated at a reference center in São Paulo state 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2016. 

Introduction: The association of pegylated interferon (Peg-IFN) and ribavirin (RBV) 

was considered a first line treatment for chronic hepatitis C during the past decade. 

Routine clinical practice information and real-life treatment outcomes can guide future 

therapeutic strategies for this group of patients. Objectives: The main objective of our 

study was to determine the sustained virological response (SVR) rate under current 

clinical practice. The secondary objectives were: 1- to investigate the factors that before 

or during treatment could predict SVR 2- to identify the causes of treatment interruption. 

Method: This cross-sectional study enrolled hepatitis C patients treated with Peg-IFN 

and RBV in a tertiary outpatient clinic setting. Data were collected retrospectively on 

patients treated for hepatitis C. Demographics, treatment outcomes and potential 

predictors of outcome were recorded. Results: Among the 440 analyzed patients 182 

achieved SVR (prevalence: 41.4% [95% CI: 36.7 to 46.1]). On an intention-to-treat basis, 

SVR rates were 33.5% (104/310), 53.8% (7/13) and 60.5% (69/114) in genotypes 1, 2 

and 3 respectively. After multivariate analysis, SVR was independently associated with 

presence of genotypes 2 or 3 (p<0.001), no hepatic steatosis (p=0.025) and absence of 

prior treatment (p=0.038). Anemia (15.6%) and thrombocytopenia (3.9%) were the most 

frequent causes of treatment dose reduction. Among the adverse events that led 79 

patients into treatment discontinuation, the most frequent were psychiatric complications 

(15.1%) and anemia (13.9%). Conclusion: In our cohort, the treatment success rate 

(SVR) was similar to that observed in other in real-life setting studies. The SVR was 

independently associated with: presence of genotypes 2 or 3, no hepatic steatosis and 

absence of prior treatment. Psychiatric disorders and anemia were the main causes of 

premature treatment discontinuation. 

Descriptors: hepatitis C; interferons; ribavirin; pharmacoepidemiology; effectiveness; 

retrospective studies; cohort studies.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 2 a 3% da população mundial 

esteja infectada pelo vírus da hepatite C (HCV), o equivalente a cerca de 170 milhões de 

pessoas que estão sob risco de desenvolver complicações hepáticas relacionadas a este 

vírus1,2. O tratamento da infecção crônica pelo HCV visa prevenir complicações e mortes 

relacionadas à hepatite C e não deve ser adiado em pessoas com maior risco de progressão 

da doença hepática1,3. O tratamento baseado na associação de interferon peguilado (Peg-

IFN) e ribavirina (RBV) por um período de 24 a 72 semanas, a depender do genótipo em 

questão, é associado a índices de sucesso de aproximadamente 50% nos genótipos 1 e 4 

e acima de 80% nos os genótipos 2 e 34–6. No Brasil, ambos Peg-IFN alfa 2a e alfa 2b e 

RBV são disponibilizados pelo Ministério da Saúde como um dos tratamentos do arsenal 

terapêutico para utilização conforme Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas7. 

A associação de Peg-IFN e RBV foi considerada a terapia padrão para todos os 

genótipos do HCV entre os anos de 2001 e 2013. O desenvolvimento recente de agentes 

antivirais de ação direta (DAAs) para o tratamento da hepatite C traz uma nova 

perspectiva de manejo clínico e prognóstico para estes pacientes3. No entanto, a estratégia 

de incorporação destes novos fármacos no Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro 

prioriza os pacientes com fibrose avançada (F3 ou F4/cirrose), levando em consideração 

que a nova intervenção deve ser direcionada para pacientes com maior risco de progressão 

de doença e morte, e que a estimativa de razão de custo-efetividade favorece pacientes 

com fibrose mais avançada7.  
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Além disso, é importante mencionar que as recentes recomendações do Ministério 

da Saúde a esse respeito, não mais recomendam a utilização da combinação isolada de 

Peg-IFN e RBV para nenhum grupo de pacientes7. No entanto, é plausível se supor que 

esta terapia pudesse ainda ser recomendada no Brasil e em alguns outros lugares do 

mundo para alguns casos selecionados. Pacientes com formas leves de doença e vivendo 

em lugares onde a utilização desses novos medicamentos não seja possível por motivos 

financeiros, talvez possam ainda fazer uso dessa combinação de medicamentos, até que 

os novos agentes de ação direta estejam disponíveis para todos8. 

Assim, nos próximos anos, diversas novas terapias estarão disponíveis e o debate em 

torno da custo-efetividade dessas terapias dependerá da comparação entre (1) o não 

tratamento, (2) o tratamento padrão da primeira década dos anos 2000 (Peg-IFN e RBV) 

e (3) o tratamento com combinações de fármacos e novas terapias orais. Dessa forma, 

conforme discutido anteriormente, é possível que a utilização de Peg-IFN e RBV pudesse 

ainda compor tratamentos adequados para alguns grupos específicos de pacientes. 

Neste contexto, as informações de “vida real” derivadas de grandes coortes de 

pacientes tratados com Peg-IFN e RBV servem para mensurar sua efetividade nos anos 

em que seu uso foi amplamente difundido, além de auxiliar em tomada de decisões 

futuras. Na literatura internacional encontram-se disponíveis estudos de com este perfil 

9–15, e no Brasil, embora haja pesquisas com o mesmo delineamento, os estudos contam 

com amostras menores e menor poder estatístico para verificar fatores preditores de 

resposta terapêutica 16–21.  

Portanto, este estudo visa determinar a taxa de Resposta Virológica Sustentada 

(RVS) em pacientes tratados em um centro de referência para o tratamento da infecção 

pelo HCV, além de adicionar achados à literatura nacional disponível como a avaliação 
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da segurança, manutenção do tratamento e fatores preditores de resposta, fora do contexto 

de ensaios clínicos. E ainda, proporcionar a auto-avaliação da assistência oferecida em 

um serviço de referência no tratamento dessa afecção. 

Acreditamos que as informações geradas por esse estudo  possam auxiliar na 

definição de intervenções e estratégias terapêuticas tão necessárias a esse grupo de 

pacientes. Dessa forma, no sentido de contribuir com maiores informações sobre o tema, 

é que propusemos a realização do presente trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral: Avaliar a taxa de resposta virológica sustentada (RVS) nos pacientes 

com hepatite C crônica tratados com Peg-IFN e RBV, fora de protocolos de pesquisa, e 

atendidos em dois ambulatórios de referência para esta doença.  

 

2.2 Objetivos Secundários:  

a. Determinar os fatores associados, no pré tratamento e durante o mesmo, à 

obtenção de RVS; 

b. Determinar a frequência e causas de interrupção precoce do tratamento nesta 

população; 

c. Determinar a frequência e causas de redução ou interrupção temporária dos 

medicamentos nesta população. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Epidemiologia da infecção pelo HCV 

 

Conforme já mencionado na introdução, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estima que 2 a 3% da população mundial esteja infectada pelo vírus da hepatite C, o 

equivalente a cerca de 170 milhões de pessoas que estão sob risco de desenvolver 

complicações hepáticas relacionadas a este vírus1,2. Esta prevalência varia 

substancialmente entre as áreas geográficas e grupos populacionais22,23. Segundo dados 

do Boletim Epidemiológico de Hepatites Virais do Ministério da Saúde brasileiro24 e de 

acordo com dados epidemiológicos obtidos entre os anos 2000 e 2014, estima-se um total 

de 1.45 milhão de pessoas portadores do vírus da hepatite C no Brasil. De 1996 a 2015, 

cerca de 150.000 casos foram confirmados dentro do sistema de vigilância 

epidemiológica brasileiro25. No mundo, aproximadamente 500.000 mortes anuais são 

causadas por problemas oriundos da infecção26. Existe ainda, um alto peso econômico 

atribuído à infecção pelo HCV, segundo estimativas dos Estados Unidos da América, 

relacionado a transplantes hepáticos, hepatocarcinoma, encefalopatia hepática e 

hemorragia digestiva alta27. Somando-se a isso um custo indireto difícil de mensurar e 

atribuído a outras consequências da doença, como morte prematura e incapacidade 

produtiva27. 

Ao redor do mundo a prevalência da infecção varia acentuadamente, de baixa (menor 

que 2,5%) na América do Norte, Europa, Austrália e Extremo Oriente, a intermediária 

(2,5% a 10%) em alguns países Mediterrâneos, América do Sul, África e Oriente Médio 
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e alta (>10%) no Egito, Camarões, Ruanda, Guiné e Bolívia; com tendência de aumento 

nas áreas mais ao sul28. A revisão da literatura latino americana estima uma prevalência 

de hepatite C crônica de 1,2% a 2,1% em países como Brasil, Argentina, México, 

Venezuela, Peru, Porto Rico e Cuba29. 

A OMS considera que no Brasil o nível de endemicidade dessa infecção seja 

intermediária2. Diferente destes parâmetros, o resultado global de prevalência de anti-

HCV nas capitais brasileiras foi de 1,38%30, o que caracteriza uma baixa endemicidade 

da infecção pelo HCV no Brasil. Inquéritos regionais brasileiros podem identificar 

prevalências discrepantes, algumas particularmente elevadas, de até 7%, em regiões 

específicas31.  

Dados nacionais apontam para maior positividade do anti-HCV em situações de 

extrema pobreza e com o aumento da idade 32. Foi demonstrado também que o uso de 

drogas injetáveis e inaladas e o uso de seringa de vidro em algum momento da vida foram 

associados à infecção pelo HCV32. No Brasil, a maior proporção de casos de hepatite C 

confirmados entre 2004 e 2014 encontra-se na faixa etária de 42 a 56 anos24. 

Estudos mostram que a forma mais eficiente de transmissão do HCV se dá pela 

exposição percutânea repetida ou a grandes volumes de sangue contaminado 33. Na 

literatura brasileira a frequência de transfusão sanguínea como possível fator associado 

ao contato com o HCV varia entre 30 e 45% 34,35. Segundo dados do ano de 2012, a via 

parenteral de transmissão (quando o paciente refere antecedente de transfusão sanguínea, 

uso de seringas ou agulhas não descartáveis, compartilhamento de material de manicure, 

acupuntura ou tatuagens) foi demonstrada em até 37% das ocorrências, mas é observado 

que em até 40% dos casos a via de infecção é desconhecida18,32. Em uma amostra de 

pacientes brasileiros com hepatite C crônica, 25% relataram antecedente de uso de drogas 
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endovenosas ou inalatórias, 73% relataram antecedente de cirurgia, 10% de tatuagens, 

8% de exposição ocupacional e 7% de diálise 34. 

Em uma população específica de profissionais de saúde do Estado de São Paulo, a 

prevalência de anticorpos anti-HCV foi significativamente maior (1,7%) que em 

profissionais de outras áreas (0,5%) 36. Não houve, contudo, relação entre o desfecho 

analisado e a ocorrência de exposição ocupacional prévia a material biológico, mas sim 

com transfusão sanguínea realizada antes de 1993 36. Outros autores também apontam 

cirurgias e transfusões sanguíneas como fatores de risco para aquisição do HCV 22,33,37, 

embora desde a instituição de triagens sorológicas nos bancos de sangue, o uso de drogas 

endovenosas tem se mostrado como o principal fator de risco na transmissão do HCV 38. 

Uma coorte americana com doadores de sangue assintomáticos 39  identificou como 

fatores de risco independentes para aquisição do HCV o uso inalatório de cocaína, 

transfusão sanguínea antes de 1991, antecedente de uso de drogas endovenosas, 

promiscuidade sexual (mais de 5 parceiros por ano, histórico de doença sexualmente 

transmissível, prática de sexo em troca de dinheiro ou drogas ou uma combinação destes 

fatores), presença de piercing e exposição ocupacional a sangue. 

A eficiência da transmissão sexual do HCV tem sido objeto de extenso debate. Em 

amostras pequenas de pacientes, incluindo alguns co-infectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), o HCV foi encontrado no sêmen em 5 a 38% dos casos, 

a depender da técnica utilizada para esta detecção e sempre na presença de cargas virais 

extremamente baixas 40,41. Há também descrição de detecção do HCV na secreção 

cervical uterina 42 e estes relatos fornecem algum suporte para a possibilidade de 

transmissão sexual ou perinatal do HCV. A presença do vírus nas secreções é necessária, 

porém não é suficiente para que a transmissão ocorra 43. Outros fatores que podem 
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influenciar neste processo são concentração viral na secreção, integridade da mucosa e 

presença de outras infecções genitais 43.  

A prevalência da infecção pelo HCV entre usuários de drogas endovenosas mostrou 

ser maior entre homens que fazem sexo com homens quando comparada a homens que 

fazem sexo com mulheres tanto no Reino Unido 44 quanto no Brasil 45. E o risco desse 

tipo de transmissão pode chegar a 1% ao ano para aqueles indivíduos com múltiplos 

parceiros sexuais 43. Por outro lado, dados de grandes coortes 46,47 sugerem que o risco de 

transmissão sexual do HCV entre casais heterossexuais sorodiscordantes monogâmicos, 

em mais de 10 anos de seguimento, seja mínimo ou inexistente, não maior que 0,6% ao 

ano 43. Recente revisão sistemática da literatura 48 aponta para um real risco de 

transmissão do HCV relacionado à prática sexual desprotegida entre pessoas infectadas 

pelo HIV, particularmente homens que fazem sexo com homens.  

Esforços são empregados com o objetivo de identificar fatores virais e do hospedeiro 

que possam estar associados com os desfechos da infecção crônica pelo HCV. 

Pesquisadores revelaram que a heterogeneidade genética do vírus tem estreita ligação 

com o prognóstico da doença e resposta ao tratamento 49.  

A nomenclatura proposta por Simmonds permitiu inicialmente classificar o HCV em 

seis genótipos (1, 2, 3, 4, 5, 6) e três subtipos (a, b, c) através da análise filogenética na 

região NS5, tendo em vista variações na sequência de fragmentos genômicos 50. 

Recentemente, essa classificação foi revista, ampliando o número de genótipos 

identificados para 7, num total de 67 subtipos 51–53. 

A genotipagem do HCV é uma ferramenta de extrema importância na prática clínica 

por guiar decisões terapêuticas. Vários estudos discutem o prognóstico da infecção 

crônica pelo HCV e a resposta ao tratamento de acordo com diferentes genótipos 4. 
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Há ampla variação na frequência de distribuição dos diferentes genótipos em áreas 

geográficas distintas. Assim, os genótipos 1, 2 e 3 são os mais prevalentes na Europa e 

Estados Unidos54. Na América Latina são consistentes os dados que identificam maior 

frequência do genótipo 11,22,54. No sudeste asiático o genótipo 1b é o mais amplamente 

distribuído, e o 3a é encontrado quase que exclusivamente na Tailândia55. Em alguns 

locais da África e Oriente Médio há maior frequência do genótipo 454,56,57.  

Amostras brasileiras mostram achados consistentes para os genótipos 1 e 3 como os 

mais frequentes, em até 72% e 34,7% das vezes respectivamente, mas com distribuição 

irregular entre as regiões do país 34,58. Campiotto et al. averiguaram que a ocorrência do 

genótipo 2 no estado de Mato Grosso foi inesperadamente elevada, de 25,8%, e o estado 

do Rio Grande do Sul foi o único em que a frequência do genótipo 3 foi superior aos 

demais (62,5%). A distribuição genotípica do HCV parece ser similar, independente do 

tipo de exposição ao vírus em pacientes do estado do Pará e do Ceará 34,59, porém maior 

proporção de genótipo 3 foi observada entre usuários de drogas endovenosas no Rio de 

Janeiro 60. 

Outras análises conduzidas no Brasil confirmam genótipo 1 do HCV como o mais 

prevalente, identificado em 78,4% das amostras testadas no estado de Minas Gerais 61, 

70% em São Paulo 62 e 66,7% em Pernambuco 63. Os genótipos 4 e 5 raramente são 

encontrados em pacientes brasileiros 58,64,65 

 

3.2 História natural da infecção pelo HCV 

 

Diferente das outras hepatites virais, o HCV é mais hábil em causar infecção crônica 

inaparente mesmo em indivíduos considerados imunocompetentes 66. Aproximadamente 
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80% das pessoas que têm contato com esse vírus falham em eliminá-lo e a infecção torna-

se persistente, apesar da ativação da imunidade humoral e celular 66. É evidente que 

algumas pessoas infectadas pelo HCV permanecem com viremia, porém sem alterações 

bioquímicas ou dano hepático 66. 

Há diversos fatores que podem influenciar na progressão da doença hepática, dentre 

os quais idade no momento da infecção, sexo, tempo de infecção, imunidade do 

hospedeiro, existência de co-infecções e uso de álcool 49,67. Recente revisão sistemática 

da literatura identificou a esteatose hepática como um dos mais consistentes preditores de 

progressão para a fibrose 68 e dados de uma grande coorte 67 corroboram a evidência de 

que a história natural da hepatite C pode ser também influenciada pela ocorrência do 

genótipo 3 do HCV. 

O ponto primordial de preocupação e mais temido desfecho da infecção pelo HCV, 

bem como para muitas outras formas de doença hepática crônica, é a lenta progressão da 

fibrose ao longo dos anos, culminando em cirrose, falência hepática e desenvolvimento 

de hepatocarcinoma (HCC) 66,69. Na ausência de tratamento, de 7 a 18% dos pacientes 

evoluem para cirrose após 20 anos de doença, podendo chegar a 41% aos 30 anos de 

doença.1. Nos Estados Unidos da América, 50% dos casos de HCC são atribuídos a 

infecção crônica pelo HCV, sendo que 1% a 3% dos pacientes desenvolvem esta 

neoplasia após 30 anos de infecção 1.  

Como fator complicador, a maioria dos sintomas hepáticos aparece em apenas 10% 

dos pacientes 66 e estão restritos aos estágios avançados de doença hepática 70. Esta, por 

sua vez, tende a acontecer entre 60 e 65 anos de idade, independente do tempo de 

infecção, uma vez que a velocidade de progressão da fibrose parece ser maior quando 

mais elevada a idade do indivíduo no momento da infecção 67,71. No entanto, estas três 
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variáveis (idade avançada, tempo de infecção e idade no momento da infecção) parecem 

interagir de maneira ainda não conhecida e é provável que configurem uma única variável 

e esta então mostre a real contribuição do fator idade-tempo na evolução da fibrose 35. 

Outros fatores também possivelmente associados à progressão da doença hepática 

são índice de massa corporal (IMC) acima de 25Kg/m2 e valores de Alanina 

Aminotransferase  (ALT) maiores que 3 vezes o limite superior da normalidade39,71. A 

elevação das transaminases é amplamente utilizada como um marcador de inflamação 

intra-hepática e não mais do que em 15% dos casos seus valores permanecem 

persistentemente normais39. Por este motivo não causa surpresa o fato de que os níveis 

séricos de ALT durante a infecção crônica pelo HCV estejam associados a um risco maior 

de progressão da fibrose39 evolução para Hepatocarcinoma (HCC)72. Adicionalmente, as 

circunstâncias da exposição podem isoladamente estar associadas à redução da 

expectativa de vida nos indivíduos infectados e somar-se à morbimortalidade atribuída ao 

HCV66, como nos casos de pacientes usuários de drogas endovenosas, onde a exposição 

a outros fatores de morbidade pode contribuir para a menor expectativa de vida. 

As manifestações extra hepáticas da infecção pelo HCV também podem acarretar 

importante impacto na morbimortalidade desses pacientes73. O linfotropismo do vírus 

explica associação com manifestações autoimunes (p.ex. crioglobulinemia mista, 

síndrome de Sjögren)74 e com desordens linfoproliferativas (p.ex. linfoma não Hodgkin 

de células B)75. Mais recentemente, outras consequências extra hepáticas têm sido 

relatadas na literatura. Algumas manifestações, como Diabetes Mellitus tipo 2, resistência 

insulínica, glomerulonefrite, gamopatia monoclonal, fadiga, déficit cognitivo, entre 

outras, apresentam maior prevalência em pacientes infectados se comparados aos 
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controles73. Ainda, desordens como poliartrite, fibromialgia, poliradiculopatia crônica e 

prurido são descritos como possíveis associações73.  

 

3.3 Vírus da hepatite C e alguns aspectos relativos à replicação viral 

 

O HCV é um vírus RNA envelopado, grosseiramente esférico, que mede 

aproximadamente 50nm. Pertence à família Flaviviridae, gênero Hepaciviruse seu 

genoma é constituído por uma fita simples de RNA. Existem pelo menos 7 genótipos e 

67 subtipos do vírus52. 

Durante muito tempo, o desconhecimento de um modelo de cultivo celular 

suficientemente permissivo para suportar uma replicação viral robusta dificultou o estudo 

do ciclo de vida do HCV 76. Este se inicia com sua entrada no hepatócito do hospedeiro 

através de endocitose mediada por receptores. Na sequência ocorre o desencapsulamento 

do vírus e a liberação de uma fita simples de RNA viral no citoplasma. O vírus então se 

liga ao retículo endoplasmático, onde é traduzido em uma única poliproteína precursora. 

Esta é então processada através da ação de proteases virais e celulares, em diversas 

proteínas individuais estruturais e não estruturais 77–79 (Figura 1). 

As proteínas estruturais incluem a do core ou nucleocapsídeo, que exibe domínio 

mais conservado de toda a poliproteína entre as diversas cepas do HCV e as do envelope 

E1 e E2 80. A proteína do envelope E2 contém em sua extremidade amino uma região que 

apresenta a maior variabilidade dentro do HCV, denominada região hipervariável1 

(HVR1) 80. 
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As proteínas não estruturais são reconhecidas pela sigla NS (non structural), e 

exibem atividades diversas como as de protease, helicase e RNA polimerase, além de 

possivelmente estarem envolvidas com mecanismos de persistência da infecção viral, 

desenvolvimento de cirrose, carcinogênese e resposta aos imunomoduladores e antivirais 

66 (Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Diagrama esquemático do genoma do virús da Hepatite C. A numeração 

refere-se à posição dos nucleotídeos dos genes (adaptado de Liang, 2000). 

 

As principais enzimas envolvidas no processo de tradução são as proteases NS2-3 e 

NS3/4A. Uma vez que o genoma viral foi traduzido, inicia-se a replicação viral, mediada 

principalmente pela proteína não estrutural NS5B RdRp (RNA polimerase). Em seguida, 

ocorre a montagem do virion e liberação das células infectadas 77–79 (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Funções dos elementos genéticos do Vírus da Hepatite C 

Elemento Genético Função 

Sequências Regulatórias 

5’UTR 

 

Sítio de entrada para tradução no ribossomo 

            3’XR Tradução e replicação 

Proteínas Virais 

Core 

 

Nuclocapsídeo; montagem 

E1 e E2 Proteínas de envelope; montagem 

p7 Montagem 

NS2 Protease Ns2-3 

NS3 Serino Protease, nucleotídeo trifosfatase e RNA 

helicase 

NS4A Cofator para atividade da NS3 protease, replicação 

NS4B Replicação 

NS5A Fosfoproteína; replicação e sequência de 

sensibilidade ao interferon 

            NS5B RNA polimerase RNA-dependente 

NOTA: Adaptado de Liang et al, 200066 

 

3.4 Tratamento do HCV no Brasil 

 

O tratamento da hepatite C crônica tem como objetivo alcançar a eliminação viral de 

forma sustentada a fim de: (1) impedir a progressão da doença e o desenvolvimento de 

complicações como cirrose hepática e HCC 81,82; (2) recuperar, embora muitas vezes 

parcialmente, a atividade hepática; (3) diminuir transmissibilidade do vírus 83; e, (4) evitar 

o surgimento de manifestações extra hepáticas relacionadas ao vírus73. Contudo, também 

está associado a altos custos e efeitos colaterais significativos 3. 

Diversos tipos de resposta virológica são esperados durante o tratamento. A mais 

importante é a resposta virológica sustentada (RVS), que consiste na erradicação viral no 

sangue, definida pela ausência de HCV RNA no soro, detectada através de método de 
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PCR (polimerase chain reaction, < 50 UI/mL), 24 semanas após a descontinuação da 

terapia dupla com Peg-IFN e RBV84. Na nova era da terapia com DAAs, a RVS é avaliada 

12 semanas após término da terapia85. O seguimento clínico e laboratorial dos pacientes 

que obtiveram RVS aponta para redução de mortalidade e carcinoma hepatocelular nesta 

população82,86,87. 

 

3.4.1 Interferon Peguilado e Ribavirina 

 

A combinação de Peg-IFN e RBV foi por muito tempo a terapia padrão para o 

tratamento de pacientes com infecção crônica pelo HCV. O primeiros estudos fase III 

mostraram índices de sucesso em torno de 50% nos genótipos 1 e 4 e acima de 80% nos 

os genótipos 2 e 3 4–6 (Figura 2). Em estudos de vida real conduzidos no exterior9–15,88, a 

taxa de RVS mostrou-se algumas vezes similar àquela obtida nos estudos controlados 

(Tabela 2 e Figura 3) e, como veremos a seguir, esses índices não foram obtidos em 

estudos fora de contexto de ensaios clínicos realizados no Brasil. 
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Figura 2 – Comparação entre as taxas de Resposta Virológica Sustentada de acordo 

com genótipos do HCV e obtidas com o tratamento com Peg-IFN e RBV nos primeiros 

ensaios clínicos de Fase III 
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Tabela 2 – Avaliação da Resposta Virológica Sustentada no tratamento com Peg-IFN e RBV 

da Hepatite C crônica e seus fatores preditores segundo diferentes estudos internacionais no 

contexto de vida real 

Estudo País N 

Taxa de 

RVS de 

acordo com 

Genótipo 

Descontinuação  

do tratamento 

Fatores 

preditores de 

RVS 

Marcellin, 

2012 [15] 
19 países 7163 

Gen1 42% 

Gen2 71% 

Gen3 61% 

7,9% 

Gen1: ausência de 

cirrose, alta 

contagem 

plaquetária, alta 

razão de ALT, 

menor idade, uso 

de peg-IFN alfa-

2a, baixo IMC, 

baixo nível de 

HCV-RNA 

Mauss,  

2012 [88] 
Alemanha 13422 

Gen1 42% 

Gen2 60% 

Gen3 58% 

34%1 ... 

Heo,  

2013 [10] 

Coreia do 

Sul 
272 

Gen1 55% 

Gen2 88% 

Gen1: 15% 

Gen2: 9% 

Gen 1: idade, 

RVR, aderência; 

Gen2: cirrose e 

aderência 

Bourlière, 

2012 [9] 
França 2066 

Gen1 42% 

Gen2 70% 

Gen3 68% 

18% 

Genótipos 2 e 3, 

idade <40 anos, 

carga viral  

<800.000IU/ml 

pré-tratamento 

Aziz,  

2012 [11] 
Paquistão 426 Gen3 75% 

Análise por 

protocolo 

RVR2, idade < 40 

anos, carga viral 

pré-tratamento 

Muller,  

2012 [12] 
Austrália 405 

Gen1 55% 

Gen2 82% 

Gen3 72% 

9% 

Menor idade, 

ausência de 

cirrose, genótipos 

2 e 3, contagem 

plaquetária maior 

Aravena, 

2012 [14] 
Chile 51 

Gen1/4 51% 

Gen2/3 88% 

Análise por 

protocolo 

Não foi realizada 

análise 

multivariada 

Innes,  

2012 [13] 
Escócia 934 

Gen1 39% 

Gen2/3 70% 

Gen1: 13% 

Gen2/3: 7% 

Genótipos 2 e 3, 

gamaGT sérica 

1 Porcentagem total de pacientes do genótipo 1 que descontinuaram o tratamento, incluindo: virological 

failure (18%), eventos adversos (6%) e perda de seguimento antes do final do tratamento (5%).  
2 RVR: resposta virológica rápida.  
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Figura 3 – Comparação entre as taxas de Resposta Virológica Sustentada de 

acordo com genótipos do HCV e obtidas com o tratamento com Peg-IFN e RBV em 

grandes estudos internacionais de vida real 

 

No Brasil, diferentes autores avaliaram o tratamento com Peg-IFN e RBV em 

contextos de vida real (Tabela 3 e Figura 4). Em análise prospectiva na cidade de 

Campinas - SP, 130 pacientes foram retratados com Peg-IFN e RBV e RVS foi atingida 

em 22,2% e 40% nos genótipos 1 e 3, respectivamente18. No mesmo município outro 

estudo observou 36,2% de RVS em portadores do genótipo 1 do HCV tratados com Peg-

IFN e RBV e 45,5% dos portadores do genótipo 3 tratados com IFN convencional e 

RBV20.  
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Tabela 3 – Avaliação da Resposta Virológica Sustentada no tratamento com Peg-IFN e RBV 

da Hepatite C crônica e seus fatores preditores segundo diferentes estudos brasileiros no 

contexto de vida real. 

Estudo Local N RVS 
Descontinuação 

do tratamento 

Fatores preditores 

de RVS 

Azevedo, 

2012 [17] 
MT, Brasil 175 

Gen1: 28% 

Gen não 1: 

38% 

6,7% 

Ausência de cirrose, 

genótipo não 1, não 

interrupção do 

tratamento 

Gonçales, 

2010 [18] 
SP, Brasil 130 

Gen1: 22% 

Gen3: 40% 
8,5% ... 

Almeida, 

2009 [16] 
RS, Brasil 323 Gen1: 35% ... ... 

Vigani, 

2008 [20] 
SP, Brasil 180 

Gen1: 36% 

Gen3: 46% 

Análise por 

protocolo 
... 

Silva, 

2007 [89] 
SP, Brasil 58 Gen1: 52% 9% 

Somente análise 

bivariada 

Parise, 

2006 [90] 
Multicêntrico 134 

Gen1: 25% 

Gen não 1: 

53% 

6% 

Genótipo não 1, não 

interrupção do 

tratamento, relapser 

state 

Gonçales, 

2006 [19] 
Multicêntrico 133 

Gen1: 45% 

Gen não 1: 

67% 

13% 
Somente análise 

bivariada 

Brandão, 

2006 [21] 
Multicêntrico 117 

Gen1: 48% 

Gen não 1: 

76% 

... ... 
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Figura 4 – Comparação entre as taxas de Resposta Virológica Sustentada de acordo 

com genótipos do HCV e obtidas com o tratamento com Peg-IFN e RBV em estudos 

brasileiros de vida real 

 

Em um estudo prospectivo multicêntrico 134 pacientes (72% genótipo 1 e 27% 

genótipo 3) foram seguidos a fim de identificar a eficácia e tolerabilidade do tratamento 

com Peg-IFN e RBV89. Na amostra, 34% dos pacientes apresentavam cirrose e RVS foi 

alcançada em 25% dos portadores de genótipo 1 e em 53% de genótipos diferentes de 1. 

Foi demonstrada diferença estatisticamente significativa entre os pacientes previamente 

não respondedores com genótipo 1 em comparação aos outros genótipos (17% vs. 46%). 

Descontinuação precoce do tratamento foi observada em 17% dos casos, destes 6% por 

perda de seguimento e 4,5% por anormalidades laboratoriais. Foram necessários ajustes 

de dose em 45% dos casos por alterações laboratoriais ou outros eventos adversos como 

anemia (4%), neutropenia (16%), trombocitopenia 97%) e elevação de ALT (4%). A 

causa mais frequente de modificação de dose do Peg-IFN foi neutropenia e da RBV foi 

anemia. Não houve infecções severas ou eventos cardíacos associados às anormalidades 

laboratoriais 89.  

Em outro estudo brasileiro prospectivo multicêntrico 133 portadores do HCV 

receberam tratamento com Peg-IFN e RBV 19. Dos participantes 30% haviam sido não 
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respondedores a tratamento prévio com interferon convencional e houve menor 

ocorrência de RVS entre os portadores do genótipo 1 (45%) em comparação aos outros 

genótipos (67%), com significância estatística. Foi necessária descontinuação do 

tratamento em 13% dos casos, principalmente por perda de seguimento, depressão, 

neutropenia, anemia e plaquetopenia.  

Uma amostra de 58 pacientes com genótipo 1, virgens de terapia em Botucatu - SP 

foram avaliados quanto a resposta ao tratamento e possíveis diferenças entre não 

respondedores e recidivante tratados com Peg-IFN e RBV 90. Segundo análise por 

protocolo (5 pacientes não completaram o tratamento), 57% alcançaram RVS, 26% foram 

não respondedores e 17%, recidivantes. Na análise univariada, idade acima de 40 anos 

esteve relacionada a ser recidivante e ser não respondedor esteve relacionado a fibrose 

avançada (F3/F4). Não houve, no entanto, fatores independentes associados ao grupo 

recidivante comparado ao grupo que obteve RVS.  

A literatura descreve os principais fatores que influenciam na eficácia da terapia 

antiviral com Peg-IFN e RBV 4,5 que podem ser divididos em duas categorias: 

relacionados ao vírus ou ao hospedeiro. Os fatores relacionados ao vírus incluem 

genótipo, carga viral pré tratamento e resposta virológica durante o tratamento 91,92. As 

características do hospedeiro que se relacionam a piores respostas a terapias baseadas em 

IFN incluem idade avançada, raça, obesidade e doença metabólica, estadiamento de 

fibrose, uso de álcool, coinfecção pelo HIV6,9,12,15,93 (Tabela 4). Parâmetros imunológicos 

são sabidamente associados à ocorrência de resposta a terapias baseadas em Peg-IFN, 

pois a habilidade do hospedeiro em gerar uma resposta imune apropriada é essencial para 

a eliminação dos hepatócitos infectados pelo HCV 94,95.   
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Tabela 4 – Variáveis associadas independentemente à resposta virológica sustentada em 

análises multivariadas e características dos estudos que verificaram essas associações 

Variável Estudo(s) 
Origem da 

amostra 
 Pacientes 

Menor idade ou 

idade ≤ 40 anos no 

início do 

tratamento 

Fried et al, 2002[4] Ensaio clínico Naïve 

Manns et al, 2001[5] Ensaio clínico Naïve 

Marcellin et al, 2012[15] Vida real Naïve 

Muller et al, 2012[12] Vida real Naïve 

Bourlière et al, 2012[9] Vida real Naïve 

Heo et al, 2013[10] Vida real Naïve 

Aziz et al, 2012[11] Vida real Naïve 

Peso menor ≤ 75Kg Fried et al, 2002[4] Ensaio clínico Naïve 

Menor IMC1 
Marcellin et al, 2012[15] Vida real Naïve 

Gidding et al, 2012[96] Vida real Naïve 

Genótipo não 1 

Fried et al, 2002[4] Ensaio clínico Naïve 

Manns et al, 2001[5] Ensaio clínico Naïve 

Muller et al, 2012[12] Vida real Naïve 

Bourlière et al, 2012[9] Vida real Naïve 

Innes et al, 2012[13] Vida real Naïve 

Gidding et al, 2012[96] Vida real Naïve 

Azevedo et al, 2012[17] Vida real Naïve e retratamento 

Parise et al, 2006[90] Vida real Naïve e retratamento 

Menor carga viral 

(ou <800.000UI/ml) 

no início do 

tratamento 

Manns et al, 2001[5] Ensaio clínico Naïve 

Bourlière et al, 2012[9] Vida real Naïve e retratamento 

Aziz et al, 2012[11] Vida real Naïve 

Ausência de fibrose 

avançada e/ou 

cirrose 

Bourlière et al, 2012[9] Vida real Naïve e retratamento 

Marcellin et al, 2012[15] Vida real Naïve 

Muller et al, 2012[12] Vida real Naïve 

Heo et al, 2013[10] Vida real Naïve 

Gidding et al, 2012[96] Vida real Naïve 

Azevedo et al, 2012[17] Vida real Naïve e retratamento 

Fibrose leve ou 

ausente (F0-F1)  
Bourlière et al, 2012[9] Vida real Retratamento 

Ausência de 

esteatose 

Patton et al, 2004[97] Vida real Não descrito 

Poynard et al, 2003[98] Ensaio clínico Naïve 

continua 
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Tabela 4 – Variáveis associadas independentemente à resposta virológica sustentada em 

análises multivariadas e características dos estudos que verificaram essas associações 

(conclusão) 

Variável Estudo(s) Tipo de estudo 
Característica dos 

pacientes 

Maior contagem 

plaquetária no 

início do 

tratamento 

Marcellin et al, 2012[15] Vida real Naïve 

Muller et al, 2012[12] Vida real Naïve 

Uso de Peg-IFN 

alfa-2a (40KD) 
Marcellin et al, 2012[15] Vida real Naïve 

Sem modificação 

de doses no curso 

do tratamento 

Bourlière et al, 2012[9] Vida real Retratamento 

1 IMC: índice de massa corporal 

 

O tratamento da hepatite C com Peg-IFN e RBV produz uma série de anormalidades 

laboratoriais e potenciais eventos adversos que exigem monitoramento clínico e 

laboratorial mais estreitos, com objetivo de melhorar a aderência e ajustar doses dos 

medicamentos 84. A análise descritiva de um questionário aplicado a pacientes em 

tratamento revelou que apenas 1,2% não manifestava nenhum evento adverso 96, o que 

confirma a alta morbidade relacionada ao mesmo. Na população brasileira os efeitos mais 

comumente relatados são fadiga, artralgia, mialgia, perda de peso, depressão ou 

irritabilidade, prurido, febre, alopécia, náusea, inapetência, tontura, anemia, epigastralgia, 

insônia, calafrios e prostração 96. 

É sabido que nem todos os pacientes que iniciam o tratamento da hepatite C 

conseguem concluí-lo. Até 27,9% dos tratamentos são descontinuados e este risco é 

aproximadamente seis vezes maior quando o paciente apresenta cirrose hepática e 2,5 

maior em pacientes com genótipo 3 97. Os eventos adversos hematológicos decorrentes 

do uso de Peg-IFN (neutropenia e plaquetopenia) e RBV (anemia) são mais frequentes 

em pacientes cirróticos e esta é uma razão comum para interrupção do tratamento nesta 

população 98. Shirakawa et al identificaram que a contagem de neutrófilos pré tratamento 
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foi fator preditor de RVS. Os pacientes com fibrose avançada tendem a apresentar 

contagem de neutrófilos e plaquetas mais baixa, o que pode interferir no número de doses 

administradas de Peg-IFN, outro fator com impacto na RVS apontado pelo estudo 94. 

O tratamento com Peg-IFN pode também induzir disfunção tireoideana 99, sintomas 

depressivos e psicóticos 100 e favorecer infecções bacterianas potencialmente graves, 

especialmente em pacientes idosos e diabéticos 101. 

Recentes avanços na compreensão do genoma do HCV permitiram o 

desenvolvimento de drogas antivirais mais específicas que agem em alvos pontuais no 

ciclo de vida viral 77. Em 2004 foi publicado o primeiro estudo que demonstrou eficácia 

de um antiviral de ação direta (DAA) na redução da carga viral plasmática do HCV102.  

Em 2011 foram aprovados pelas agências reguladoras os primeiros DAAs, 

boceprevir e telaprevir, inibidores de protease de primeira geração, para tratamento de 

pacientes com o genótipo 1 do HCV em combinação com a terapia dupla 103–108. Sua ação 

ocorre através da inibição da protease serina NS3/4A do HCV, o que inibe a clivagem e 

a atividade de várias outras proteínas não estruturais. Na prática, sua ação é demonstrada 

através de potente bloqueio da replicação viral109 

Mais recentemente, o desenvolvimento e incorporação de diversos outros agentes 

cujos alvos de ação sejam outros que não a protease serina. criou um novo cenário: 

terapias mais curtas, menos tóxicas e regimes terapêuticos livres de Peg-IFN e RBV 7,110. 

Estes esquemas incluem associações de inibidores de protease de segunda geração, 

inibidores de polimerase nucleosídeos, não nucleosídeos e nucleotídeos, inibidores da 

proteína NS5A78,79,111. 

Para estas drogas particularmente, a definição de resposta virológica sustentada se dá 

pela indetecção da carga viral do HCV 12 semanas (RVS12) após o fim do tratamento. 
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Historicamente ensaios clínicos utilizavam 24 semanas (RVS24) como o desfecho 

virológico a ser alcançado, porém há concorância superior a 98% entre RVS12 e RVS24 

85.  

No Brasil, a estratégia da incorporação dos DAAs prioriza os pacientes com fibrose 

avançada (F3 ou F4/Cirrose) levando-se em conta os maiores riscos de progressão da 

doença e morte, além dos elevados custos da nova intervenção e estimativa de razão custo 

efetividade favorável para pacientes com fibrose mais avançada7. 

 

3.4.2 Tratamento da Hepatite C com medicamentos de ação direta 

 

As vantagens das terapias emergentes para a hepatite C incluem melhor perfil 

farmacológico (menor número diário de comprimidos, meias vidas mais longas, menos 

interações medicamentosas), menor incidência e gravidade de eventos adversos, maior 

barreira genética para seleção de mutações de resistência, melhores taxas de RVS, 

atividade pangenotípica de algumas drogas e tempo reduzido de tratamento 112.  

A grande euforia nas recentes mudanças no tratamento do HCV consiste no potencial 

uso de combinações de DAAs a fim de encurtar a duração dos tratamentos e maximizar 

a possibilidade de RVS113. Idealmente essas associações não incluiriam Peg-IFN e já é 

possível curar a infecção pelo HCV com uso apenas de drogas orais 79. Como descrito a 

seguir, as recomendações de uso dos DAAs dependem essencialmente do genótipo do 

HCV em questão. 
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3.4.2.1 Genótipo 1 

 

O cenário para tratamento de portadores do genótipo 1 do HCV mudou 

consideravelmente nos últimos anos. Historicamente o genótipo 1 foi considerado o de 

mais difícil tratamento. De 1998 a 2013 a terapia evoluiu de interferon monoterapia para 

Peg-IFN e RBV e depois para terapia tripla com Peg-IFN mais RBV e um inibidor de 

protease NS3A/4A como boceprevir ou telaprevir (Figura 5). 
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Figura 5 –Resultados de eficácia dos estudos com boceprevir (A, B) e telaprevir (C, D). 

A e B representam os dados dos ensaios clínicos SPRINT-2 e RESPOND-2, 

respectivamente. C e D representam os dados dos ensaios clínicos ADVANCE e 

REALIZE, respectivamente. Adaptado de Butt e Kanwal, 2012114 
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Em 2014, a terapia padrão para genótipo 1 passou a ser a associação de Peg-IFN e 

RBV mais sofosbuvir ou simeprevir3. Em 2015 foram instituídos apenas agentes orais 

como medicamentos de escolha para este genótipo. Os regimes terapêuticos 

recomendados atualmente para o genótipo 1 são seguros, altamente efetivos e exigem 

tempos relativamente curtos de tratamento. Entre os novos DAAs para este tratamento se 

destacam daclatasvir, simeprevir e sofosbuvir, além de doses fixas combinadas de 

ledipasvir-sofosbuvir e ombitasvir-paritaprevir-ritonavir e dasabuvir110 e grazoprevir-

elbitasvir115. Estas recomendações foram derivadas de diversos estudos, a saber:  

 Ally-2116: Neste estudo portadores do HCV genótipos 1-4 coinfectados ou não 

pelo HIV receberam daclatasvir e sofosbuvir por 8 ou 12 semanas (pacientes 

virgens de terapia) e 12 semanas (pacientes tratados previamente). No braço de 

12 semanas de tratamento para genótipo 1 virgens de terapia foi alcançada RVS 

em 96% dos casos e em 89% dos cirróticos. Para os pacientes experimentados a 

taxa de RVS foi 98%. 

 A1444040117: Neste estudo foram avaliados diversos braços de tratamento com 

daclatasvir e sofosbuvir associados ou não à RBV para pacientes virgens de 

terapia e experimentados. Pacientes com genótipo 1 virgens de terapia tratados 

por 12 semanas atingiram RVS em 98% dos casos. Pacientes com genótipo 1 

experimentados tratados por 24 semanas alcançaram RVS em 100% e 95% dos 

casos quando foi associada ou não RBV, respectivamente.  

 Cosmos118: Ensaio de fase 2a com duas coortes de pacientes portadores do 

genótipo 1. Coorte 1 (previamente não respondedores e com escores Metavir F0-

F2) e coorte 2 (previamente não respondedores ou virgens de terapia e com 

escores Metavir F3-F4). Os pacientes receberam a combinação de sofosbuvir e 
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simeprevir, associados ou não à RBV, por 12 a 24 semanas. As taxas de RVS 

variaram de 79 a 93% na coorte 1 e 93 a 100% na coorte 2.  

 Optimist-1119: Neste ensaio clínico randomizado de fase 3 foram comparados 

regimes de 8 versus 12 semanas com simeprevir e sofosbuvir em portadores do 

genótipo 1 do HCV, não cirróticos, virgens ou experimentados. A taxa global de 

RVS foi melhor no braço tratado por 12 semanas (97%) quando comparado a 8 

semana (83%) assim como nos pacientes virgens de terapia (97% vs 85%) e nos 

experimentados (95% vs 77%).  

 Optimist-2119: Neste ensaio clínico randomizado de fase 3 foram avaliados 

pacientes portadores do genótipo 1 virgens ou experimentados de terapia, com 

cirrose compensada tratados por 12 semanas com simeprevir e sofosbuvir. A taxa 

global de RVS foi de 83%, sendo 88% no grupo de pacientes virgens de terapia e 

79% no grupo tratado previamente. Foi identificado que portadores do genótipo 

1a com a mutação Q80K apresentaram piores taxas de RVS quando comparados 

aos pacientes sem esta mutação (92% vs 74%). 

 Ion-1120: Neste ensaio clínico randomizado de fase 3 dose fixa combinada de 

ledipasvir-sofosbuvir associada ou não à RBV foi utilizada em portadores do 

genótipo 1 virgens de terapia. A taxa de RVS foi superior a 95% em todos os 

braços, independente do tratamento por 12 ou 24 semanas e do uso de RBV. 

 Sapphire-1121: Ensaio de fase 3 que avaliou pacientes com genótipo 1 virgens de 

terapia para receber 12 semanas de dose fixa combinada de ombitasvir-

paritaprevir-ritonavir e dasabuvir mais RBV. A taxa global de RVS foi superior a 

95% com tendência de queda em pacientes com fibrose mais avançada.  
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 Turquoise-II122: Este ensaio de fase 3 randomizou pacientes para receber 12 ou 

24 semanas de ombitasvir-paritaprevir-ritonavir e dasabuvir mais RBV. As taxas 

de RVS foram 92,2% e 92,9% para o genótipo 1a tratados por 12 e 24 semanas, 

respectivamente e 100% para o genótipo 1b.  

 C-Edge115: Neste ensaio clínico os pacientes pacientes foram tratados por 12 

semanas com a combinação grazoprevir-elbitasvir. A taxa global de RVS foi 95%, 

sendo 97% nos pacientes sem cirrose e 94% nos cirróticos. 

 

3.4.2.2 Genótipo 2 

 

Para pacientes infectados pelo genótipo 2 do HCV a determinação do melhor 

esquema terapêutico e sua duração dependem da realização e falha de terapia clássica 

prévia e da ocorrência de cirrose hepática110 e a sustentação científica reside nos 

principais estudos de fase 3, citados a seguir: 

 A1444040117: Neste estudo foram avaliados diversos braços de tratamento com 

daclatasvir e sofosbuvir associados ou não à RBV para pacientes virgens de 

terapia e experimentados. Pacientes com genótipo 2 virgens de terapia alcançaram 

RVS em 92% dos casos 

 Ally-2116: Neste estudo portadores do HCV genótipos 1-4 coinfectados ou não 

pelo HIV receberam daclatasvir e sofosbuvir por 8 ou 12 semanas. Para pacientes 

com genótipo 2 virgens de terapia a taxa de RVS foi 100% para o grupo que 

recebeu 12 semanas de tratamento e 83% para 8 semanas.  
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 Fission123: Ensaio de fase 3 que randomizou pacientes com genótipos 2 ou 3 para 

receber 12 semanas de sofosbuvir e RBV ou 24 semanas de Peg-IFN e RBV. Para 

pacientes com genótipo 2 97% alcançaram RVS com sofosbuvir e RBV e 78% 

com Peg-IFN e RBV 

 Positron124: Este ensaio de fase foram incluídos pacientes com genótipos 2 e 3 

para receber 12 semanas de sofosbuvir e RBV versus placebo. Dos pacientes com 

genótipo 2,93% atingiram RVS.  

 Valence125: Este ensaio de fase 3 avaliou pacientes virgens de terapia e 

experimentados com genótipos 2 ou 3. Pacientes com genótipo 2 receberam 12 

semanas de sofosbuvir e RBV. Foi ancançada RVS em 97% dos virgens de 

tratamento e em 90% dos experimentados (78% em cirróticos e 94% em não 

cirróticos).  

 Boson126: Foram avaliados pacientes virgens de terapia e experimentados 

portadores dos genótipos 2 ou 3 neste ensaio clínico randomizado. Aqueles com 

genótipo 2 apresentavam cirrose compensada e haviam sido tratados previamente. 

Foram randomizados para um dos três braços terapêuticos: sofosbuvir e RBV por 

16 semanas, sofosbuvir e RBV por 24 semanas e sofosbuvir RBV e Peg-IFN por 

12 semanas. Para os pacientes com genótipo 2 as taxas de RVS foram 87% no 

grupo que recebeu sofosbuvir e RBV por 16 semanas, 100% com sofosbuvir e 

RBV por 24 semanas e 94% com sofosbuvir, RBV e Peg-IFN por 12 semanas.  

 Fusion124: Este ensaio de fase 3 comparou 12 e 16 semanas de tratamento com 

sofosbuvir e RBV em pacientes experimentados com genótipos 2 ou 3. Dos 

portadores do genótipo 2, 86% alcançaram RVS em 12 semanas de tratamento e 
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94% em 16 semanas. Para os portadores do genótipo 2 e cirrose a taxa de RVS foi 

76% e 60% para 16 e 12 semanas de tratamento, respectivamente.  

 Lonestar127: Neste estudo de fase 2 pacientes tratados previamente com genótipos 

2 ou 3 receberam sofosbuvir, Peg-IFN e RBV por 12 semanas. Entre os pacientes 

com genótipo 2 a taxa de RVS foi 96% sendo 93% entre os cirróticos.  

 

3.4.2.3 Genótipo 3 

 

Pacientes portadores do genótipo 3 do HCV quando comparados aos portadores 

dos genótipos não-3 apresentavam melhores taxas de RVS quando utilizadas terapias 

baseadas em interferon conforme descrito previamente. Os primeiros três DAAs 

aprovados (boceprevir, telaprevir e simeprevir) não se mostraram eficazes para o genótipo 

3110. Em contraste, os novos DAAs (daclatasvir e sofosbuvir) mostraram boa atividade 

contra este genótipo110. Porém, com a introdução dos mesmos a partir de 2015 o 

tratamento do genótipo 3 com DAAs tem se mostrado menos efetivo quando comparado 

aos demais genótipos, especialmente em pacientes com cirrose128.  

Os estudos a seguir suportam as recomendações para tratamento do HCV 

genótipo 3: 

 Ally-3129: Neste estudo de fase 3 foram tratados pacientes com genótipo 3 virgens 

de terapia e experimentados com daclatasvir e sofosbuvir por 12 semanas. A taxa 

global de RVS foi 89% em pacientes virgens de terapia (97% naqueles não 

cirróticos e 58% nos cirróticos) e 87% nos tratados previamente (94% naqueles 

não cirróticos e 69% nos cirróticos).  
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 Ally-3+130: Portadores do genótipo 3 com fibrose avançada ou cirrose foram 

tratados por 12 ou 16 semanas com daclatasvir, sofosbuvir e RBV neste estudo de 

fase 3. A taxa de RVS no pacientes cirróticos foi 83% e 89% quando o tratamento 

foi realizado por 12 e 16 semanas, respectivamente.  

 Boson126: Foram avaliados pacientes virgens de terapia e experimentados 

portadores dos genótipos 2 ou 3 neste ensaio clínico randomizado com três braços 

terapêuticos: sofosbuvir e RBV por 16 semanas, sofosbuvir e RBV por 24 

semanas e sofosbuvir, RBV e Peg-IFN por 12 semanas. Para os pacientes virgens 

de terapia genótipo 3 as taxas de RVS foram 77% no grupo que recebeu sofosbuvir 

e RBV por 16 semanas, 88% com sofosbuvir e RBV por 24 semanas e 95% com 

sofosbuvir, RBV e Peg-IFN por 12 semanas. Para os pacientes experimentados a 

as taxas de RVS foram 64% no grupo que recebeu sofosbuvir e RBV por 16 

semanas, 80% com sofosbuvir e RBV por 24 semanas e 91% com sofosbuvir, 

RBV e Peg-IFN por 12 semanas. O regime que incluiu Peg-IFN foi superior em 

pacientes cirróticos ou não cirróticos.  

 Fusion124: Este ensaio de fase 3 comparou 12 e 16 semanas de tratamento com 

sofosbuvir e RBV em pacientes experimentados com genótipos 2 ou 3. Dos 

portadores do genótipo 3, 30% alcançaram RVS em 12 semanas de tratamento e 

62% em 16 semanas. Para os portadores do genótipo 3 e cirrose a taxa de RVS foi 

61% e 19% para 16 e 12 semanas de tratamento, respectivamente.  

 Valence125: Este ensaio de fase 3 avaliou a eficácia de sofosbuvir e RBV no 

tratamento de pacientes virgens de terapia e experimentados com genótipos 2 ou 

3. O protocolo foi modificado para que pacientes com genótipo 3 recebessem 24 

semanas de tratamento. Entre os pacientes virgens de terapia 99% alcançaram 
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RVS e a presença de cirrose não impactou no desfecho. Para os pacientes 

experimentados a taxa de RVS foi 79% (62% em cirróticos e 87% em não 

cirróticos).  

 Fission123: Ensaio de fase 3 que randomizou pacientes com genótipos 2 ou 3 para 

receber 12 semanas de sofosbuvir e RBV ou 24 semanas de Peg-IFN e RBV. Para 

pacientes com genótipo 3 56% alcançaram RVS com sofosbuvir e RBV e 63% 

com Peg-IFN e RBV.  

 Positron124: Este ensaio de fase foram incluídos pacientes com genótipos 2 e 3 

para receber 12 semanas de sofosbuvir e RBV versus placebo. Dos pacientes com 

genótipo 3, 60% atingiram RVS (21% dos cirróticos e 68% dos não cirróticos).  

 Fusion124: Este ensaio de fase 3 comparou 12 e 16 semanas de tratamento com 

sofosbuvir e RBV em pacientes experimentados com genótipos 2 ou 3. Dos 

portadores do genótipo 3, 30% alcançaram RVS em 12 semanas de tratamento e 

62% em 16 semanas. Para os portadores do genótipo 3 e cirrose a taxa de RVS foi 

61% e 19% para 16 e 12 semanas de tratamento, respectivamente.  

 Lonestar127: Neste estudo de fase 2 pacientes tratados previamente com genótipos 

2 ou 3 receberam sofosbuvir, Peg-IFN e RBV por 12 semanas. Entre os pacientes 

com genótipo 3 a taxa de RVS foi 83% sendo 83% entre os cirróticos.  

 

 

 

 

3.4.2.4 Genótipos 4, 5 e 6 
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 A baixa frequência destes genótipos implica em um viés de análise em estudos de 

fase 2 e 3 pelo reduzido número de pacientes incluído. Associação de sofosbuvir e RBV 

alcançou 90% de RVS para o genótipo 4131, enquanto associação de sofosbuvir, Peg-IFN 

e RBV132 mostrou sucesso de 96-100% nos poucos pacientes com genótipos 4, 5 e 6 

incluídos. A associação grazoprevir-elbasvir alcançou taxa de 100% de RVS para o 

genótipo 4115. 



 

 

4 MÉTODOS 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do Estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, retrospectivo, baseado em uma coorte oriunda 

de dois centros de referência para atendimento a pacientes com hepatite C crônica. O 

trabalho foi desenvolvido através de: (1) consulta de dados de prontuários através da 

aplicação de um instrumento de coleta específico (Anexo I); e, (2) consulta a dados de 

exames laboratoriais específicos (Anexo I)  

 

4.2 População estudada e seleção de pacientes 

 

Foram incluídos neste estudo pacientes procedentes de dois ambulatórios de 

referência para atendimento de pacientes com hepatite C crônica, do Hospital da Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo: Ambulatório da Divisão de 

Doenças Infecciosas e Parasitárias (DMIP) e Ambulatório de Hepatologia do 

Departamento de Gastroenterologia. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), localizado em São Paulo, Brasil, é um centro 

terciário de referência para o tratamento da hepatite C crônica. 

Os pacientes avaliados para elegibilidade foram todos aqueles que atendidos nestas 

unidades foram selecionados para tratamento da hepatite C crônica, de acordo com 

diretrizes específicas do Ministério da Saúde para esse fim e de acordo com a 
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recomendação dos médicos assistentes das unidades referidas. A seleção inicial dos 

pacientes foi baseada em listagem fornecida pela Divisão de Farmácia do Hospital das 

Clínicas da FMUSP, cujo formato atual iniciou em 2007. Essa Divisão mantém 

informações de todos os pacientes, atendidos nas unidades acima descritas, para os quais 

foi prescrita a combinação Peg-IFN e RBV, para o tratamento da hepatite C crônica.  

Com objetivo de assegurar a confiabilidade dos dados e garantir a representatividade 

da população acessível a ser incluída no estudo, todos os indivíduos constantes deste 

registro e que receberam pelo menos uma dose da medicação preconizada, no período 

compreendido entre novembro de 2007 e outubro de 2010, formaram a população 

acessível, foram incluídos na amostra analisada e seus desfechos foram analisados por 

intenção de tratamento (intention-to-treat). 

 

4.3 Critérios de inclusão 

 

Para serem incluídos no estudo os pacientes deveriam satisfazer todos os seguintes 

critérios: 

1. Idade igual ou superior a 18 anos; 

2. Diagnóstico de infecção crônica pelo HCV através de detecção ou quantificação 

de ácido ribonucleico do vírus no soro, por teste de biologia molecular (HCV-

RNA);  

3. Ter feito uso de pelo menos uma dose de Peg-IFN, em qualquer uma das formas 

disponíveis: Peg-IFN alfa 2a (Pesagys, Roche) ou Peg-IFN alfa 2b (Pegintron, 

MSD), associado à RBV. 
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4.4 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os pacientes que não cumpriram qualquer um dos critérios 

de inclusão e/ou apresentaram pelo menos uma das seguintes condições: 

1. Coinfecção com vírus da imunodeficiência humana (HIV) ou vírus da hepatite B 

(HBV) 

2. Uso prévio de Peg-IFN. 

 

4.5 Variáveis 

 

Para a seleção das variáveis independentes foram levados em consideração os fatores 

preditores de resposta virológica sustentada relatados na literatura, a plausibilidade 

biológica das possíveis associações e a disponibilidade do dado. Um banco de dados foi 

criado após o preenchimento de formulário padrão (Anexo I), baseado em dados dos 

prontuários dos pacientes.  

As variáveis selecionadas para o estudo foram agrupadas em diferentes grupos: 

1. Variáveis demográficas e epidemiológicas: sexo, idade e forma de exposição ao 

HCV. Foi definida com exposição parenteral quando havia relato de antecedente 

de transfusão sanguínea, uso de drogas endovenosas, uso de seringas ou agulhas 

não descartáveis, compartilhamento de material de tatuagens. 
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2. Variáveis clínicas: o último valor de ALT pré tratamento registrado (considerou-

se como valores normais até 31U/L para mulheres e até 41U/L para homens); 

presença de síndrome metabólica, definida de acordo com o National Cholesterol 

Education Program, Adult Treatment Panel III (Ford et al., 2002; Hanouneh et al., 

2008) pela presença de pelo menos 3 dos 5 critérios seguintes: (1) valor de 

triglicerídeo sérico acima de 150 mg/dL ou uso de medicamento para controle dos 

níveis de triglicerídeo; (2) valor de HDL-colesterol sérico inferior a 40 mg/dL 

para homens ou a 50 mg/dL para mulheres ou uso de medicamento para HDL 

baixo; (3) pressão arterial acima de 130/85 mmHg ou tratamento medicamentoso 

para hipertensão arterial; (4) valor de glicemia plasmática superior a 110 mg/dL 

ou uso de hipoglicemiante; (5) índice de massa corporal acima de 28,8Kg/m2 para 

homens e mulheres.  

3. Variáveis relativas à infecção pelo vírus da hepatite C: genótipo do HCV; 

4. Variáveis relativas ao tratamento da hepatite C: antecedente de tratamento da 

hepatite C com terapia baseada em interferon convencional, data de início do 

tratamento da hepatite C, tipo, dose e tempo de uso do Peg-IFN, dose por peso e 

tempo de uso de RBV (foi considerada dose adequada 15mg/Kg/dia para 

genótipos 1 e 5 e no mínimo 800mg/dia para os demais genótipos), ocorrência e 

causas de interrupção temporária e/ou redução de dose (mais de duas semanas) e 

de interrupção definitiva de Peg-IFN e/ou RBV, HCV-RNA na semana 12 e a 

partir da semana 24 do tratamento e 24 semanas após o término do mesmo, 

número de pacientes que receberam e tempo de uso de filgrastima, número de 

pacientes que receberam e tempo de uso de eritropoetina (EPO).  
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5. Variáveis anátomo-patológicas: 

- Relatamos os resultados de biópsia hepática, no tocante ao grau de fibrose (F) e 

atividade inflamatória (A) como definido pelo METAVIR Cooperative Study 

Group (Bedossa and Poynard, 1996): F0, ausência de fibrose; F1, fibrose portal; 

F2, fibrose periportal ou raros septos porta-porta; F3, septos de fibrose com 

distorção arquitetural e sem cirrose óbvia (“fibrose em ponte”); F4, cirrose; A0, 

sem atividade; A1, necrose em saca-bocados discreta (focos ocasionais em alguns 

espaços-porta); A2, necrose em saca-bocados moderada (focos ocasionais em 

muitos espaços-porta ou numerosos focos em poucos espaços-porta); A3, necrose 

em saca-bocados acentuada (numerosos focos em muitos espaços-porta).  

- Foram definidos como F4 aqueles pacientes sem avaliação histológica e com 

evidências não invasivas de cirrose hepática (presença de varizes esofágicas, 

ecotextura hepática heterogênea, plaquetopenia) 

- Ainda na biópsia foi observado o grau de esteatose: Grau 0, sem esteatose; Grau 

1, <33% dos hepatócitos com acúmulo de gordura; Grau 2, entre 33% e 66% dos 

hepatócitos afetados; Grau 3, >66% dos hepatócitos afetados. 

 

4.6 Avaliação das causas de interrupção precoce do tratamento e de redução ou 

interrupção temporária dos medicamentos 

 

As causas de redução de doses/interrupção temporária ou definitiva precoce foram 

pesquisadas conforme listado no instrumento de coleta (Anexo I), a saber: alterações 

hematológicas, cutâneas e psiquiátricas, complicações infecciosas, descompensação 
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hepática, abandono, intolerância à medicação, uso incorreto da medicação, medicação 

indisponível, outras comorbidades. 

 

4.7 Avaliação de efetividade 

 

A avaliação da efetividade foi realizada por intenção de tratamento (intention-to-

treat). O desfecho primário do estudo foi a resposta virológica sustentada (RVS), definida 

pela ausência de HCV-RNA no soro (<50 UI/ml), detectada através de método de PCR 

ultrassensível133, 24 semanas após a descontinuação da terapia com Peg-IFN e RBV. 

Entre os pacientes que não apresentem RVS, foram avaliados outros tipos de resposta, 

a depender da cinética viral, definidas como: 

1. Recidiva virológica (recidivantes): definida como HCV-RNA indetectável ao 

final do tratamento e HCV-RNA detectável até 24 semanas após o término do 

tratamento. 

2. Escape viral: definido como HCV-RNA indetectável (< 50 UI/ml) em qualquer 

momento do tratamento e detecção posterior do HCV-RNA, em qualquer outro 

momento, posterior a esse, em vigência de tratamento. 

3. Não respondedores: definida como uma queda inferior a duas escalas logarítmicas 

(2 Log) ou 100 vezes o valor do HCV-RNA pré-tratamento, na 12ª semana de 

tratamento, ou HCV-RNA detectável a partir da 24ª semana de tratamento. 
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4.8 Análise dos dados 

 

4.8.1 Processamento de dados 

 

Inicialmente os questionários específicos foram preenchidos (Anexo I) e então os 

dados foram digitados em um banco de dados no Epi-Info 6.04b. A digitação foi 

executada por um digitador. O banco assim originado constituiu banco matriz, de onde 

foram extraídas as variáveis utilizadas. 

 

4.8.2 Organização do banco de dados e softwares utilizados 

 

Os dados foram inseridos no programa Excel e analisados no programa estatístico 

STATA versão 13.0 (StataCorp LP, CollegeStation, Texas, USA).  

 

4.8.3 Análise descritiva 

 

Inicialmente efetuou-se a análise descritiva das características sócio demográficas, 

clínicas e terapêuticas dos pacientes com hepatite C crônica. Os resultados foram 

apresentados em tabelas de frequências para as variáveis qualitativas. No que tange às 

variáveis quantitativas, foram feitas estimativas das medidas de tendência central e de 

dispersão. 

Calculou-se a prevalência de resposta virológica sustentada (RVS) nesses pacientes 
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e seu respectivo intervalo com 95% de confiança (IC 95%).  

 

4.8.4 Análise bivariada 

 

Em estudos de corte transversal com desfechos binários, a associação entre exposição 

e desfecho é estimada pela razão de prevalência (RP). Quando é necessário ajustar para 

potenciais variáveis de confusão, normalmente são usados modelos de regressão logística 

que produzem estimativas de odds ratio (OR). Porém, quando o risco é alto, o OR não é 

uma boa aproximação da RP, sendo, nesses casos, inadequado o seu uso134–137. 

Neste estudo, considerando a elevada prevalência de RVS (41,4%), estimou-se a RP 

e seus respectivos IC 95% para a análise bivariada sobre a relação entre as diversas 

variáveis e o desfecho RVS. A avaliação inicial incluiu a realização do teste de qui-

quadrado de Pearson.  

 

4.8.5 Análise múltipla 

 

As variáveis que à análise bivariada apresentaram valor de p inferior a 0,20 foram 

selecionadas para análise múltipla. O modelo empregado nessa etapa foi o modelo de 

regressão de Cox com variância robusta. O modelo de regressão de Cox tem sido sugerido 

como boa alternativa para obter estimativas das RPs ajustadas para variáveis de confusão. 

Em estudos de corte transversal é possível atribuir o valor unitário ao tempo de 

seguimento de cada participante como estratégia para obtenção da estimativa da razão de 

prevalência, pois não há seguimento real dos participantes nesse tipo de estudo. Como, o 

uso da regressão de Cox para análise de estudos com desenho transversal pode levar a 



MÉTODOS - 48 

 

erros na estimativa do intervalo de confiança, foi utilizado o método de variância robusta. 

O processo de modelagem foi iniciado com a variável que apresentava o menor valor 

de p pelo teste log-rank, em seguida, foram acrescentadas sucessivamente as demais com 

valor de p inferior a 0,20. As variáveis foram mantidas no modelo final quanto 

apresentaram valor de p<0,05, de acordo com o teste da razão da máxima 

verossimilhança. 

Neste estudo adotou-se nível de significância de 5%. 

 

4.9 Aspectos Éticos 

 

A consulta aos prontuários dos pacientes foi iniciada após aprovação do presente 

estudo pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do HCFMUSP sob 

protocolo número 0749/11 (Anexo II). Por tratar-se de estudo que envolve apenas a 

análise de prontuários foi solicitada dispensa da assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, ao Comitê de Ética do HC-FMUSP, CAPPesq. 

 

 

 



 

 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 

De acordo com dados fornecidos pela Divisão de Farmácia do HC-FMUSP, 479 

pacientes receberam Peg-IFN associado a RBV, no período de compreendido entre 

novembro de 2007 e outubro de 2010. Destes, 440 preencheram os critérios de inclusão 

(Figura 6) e foram analisados. Destes, 305 pacientes pertenciam ao Ambulatório da 

Divisão de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DMIP) e 135 ao Ambulatório de 

Hepatologia do Departamento de Gastroenterologia. 

 

 

 

Figura 6 – Fluxograma do estudo 
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5.1 Variáveis demográficas e epidemiológicas 

 

A maioria dos participantes era do sexo feminino (50,7%), tinha 50 anos ou mais 

(58,0%), sendo que 81,4% dos pacientes tinha 40 anos ou mais e pesava em média 72,4 

kg (DP 14,2) (Tabela 5).  

 

Tabela 5 - Distribuição dos 440 pacientes com hepatite C crônica 

segundo características demográficas e epidemiológicas - HCFMUSP 

- 2007 a 2010. 

VARIÁVEIS N % 

Sexo   

Masculino 217 49,3 

Feminino 223 50,7 

Idade (anos)   

< 50 185 42,0 

≥ 50 255 58,0 

Média (DP) 50,2 (11,1) 

Mediana (mín-máx) 52 (19 - 79) 

Peso (kg)   

< 70 206 46,8 

≥ 70 234 53,2 

Média (DP) 72,4 (14,2) 

Mediana (mín-máx) 71 (42 - 132) 

Forma de transmissão do HCV   

Parenteral 135 30,7 

Não parenteral 6 1,4 

Ignorado 299 68,0 
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5.2 Variáveis clínicas, relativas à infecção pelo HCV e variáveis anatomo-patológicas 

 

Cento e quarenta e cinco (33%) pacientes apresentavam síndrome metabólica. 

Quanto às características relativas ao vírus da hepatite C no pré tratamento, o genótipo 

mais frequente foi o genótipo 1 (70,5%) (Tabela 6). 

Em 46 (10,5%) pacientes não foi realizada biópsia hepática pré tratamento. Destes, 

40 (9,1%) apresentavam evidências não invasivas de cirrose hepática e 6 (1,4%) tinham 

contra indicações para realização do procedimento. 
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Tabela 6 - Distribuição dos pacientes com hepatite C crônica 

segundo características bioquímicas, virais e histológicas 

anteriores ao tratamento - HCFMUSP - 2007 a 2010 

VARIÁVEIS N % 

Genótipo HCV (n=440)   

1 310 70,5 

2 13 3,0 

3 114 25,9 

4 1 0,2 

5 2 0,5 

Elevação de enzimas hepáticas 

(ALT1) (N=440)   

≤ 2,0x LSN2 248 56,4 

> 2,0x LSN2 192 43,6 

Realização de biópsia hepática pré 

tratamento 394 89,5 

Grau de fibrose (n=434)   

0 8 2,0 

1 98 24,8 

2 163 41,4 

3 69 17,6 

4 56 14,1 

Cirrose3 (n=434)  96 22,1 

Grau de atividade inflamatória 

(n=394)   

0 4 1,0 

1 21 5,3 

2 340 86,3 

3 29 7,4 

Presença de esteatose (n=394)   

sim 185 46,9 

dados ignorados 11 2,8 

Grau de esteatose (n=185)  

1 126 68,1 

2 42 22,7 

3 10 5,4 
1 ALT: alanina aminotransferase;  
2 LSN: limite superior da normalidade; 
3 Pacientes com F4 à biópsia hepática e pacientes com evidências não 

invasivas de cirrose hepática. 

 

 

 



RESULTADOS - 54 

 

5.3 Variáveis relativas ao tratamento 

 

Destaca-se que 60,4% dos pacientes nunca haviam sido submetidos à terapia com 

interferon convencional associado ou não à RBV. Pacientes com tratamento prévio não 

respondedores e recidivantes podem ser visualizados na Tabela 7.  

No que tange ao tratamento avaliado, a maioria dos pacientes recebeu interferon 

peguilado alfa 2a (59,3%). Outras variáveis relativas ao tratamento podem ser 

visualizadas na Tabela 7. Informação sobre a dose de RBV utilizada durante o tratamento 

estava disponível para 293/310 de pacientes com genótipo 1 e para 115/127 portadores 

do genótipos 2 e 3. Os dois pacientes com genótipo 5 tiveram as doses de RBV reduzidas 

para menos de 15mg/Kg/dia por eventos adversos e o paciente com genótipo 4 não fez 

uso de RBV por ser portador de insuficiência renal crônica dialítica.  
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Tabela 7 - Distribuição dos pacientes com hepatite C crônica segundo 

tratamento para HCV - HCFMUSP - 2007 a 2010 

VARIÁVEIS N % 

Tratamento anterior (n=434)   

sim, não respondedor 137 31,6 

sim, com recidiva 35 8,1 

não 262 60,4 

PegInterferon atual (n=440)   

2a 261 59,3 

2b 179 40,7 

Uso de ribavirina 438 99,5 

Iniciou tratamento com dose de ribavirina <15 

mg/kg (n=293)1 152 51,8 

Evento adverso com redução de dose de 

ribavirina para menos de 15 mg/kg/dia 

(n=293)1 172 58,7 

Uso de dose de ribavirina inferior a 

13mg/Kg/dia por mais de 2 semanas (N=293)1 72 24,6 

Uso de dose de ribavirina inferior a 800mg/dia 

por mais de 2 semanas (N=115)2 20 17,4 

Evento adverso com redução de dose de Peg-

IFN (n=409) 58 14,2 

Uso de EPO3 71 16,1 

Uso de Filgrastima 89 20,2 

Interrupção precoce por evento adverso 79 18,0 
1 Dados referentes a portadores do genótipo 1 do HCV 
2 Dados referentes a portadores do genótipo 2 e 3 do HCV 
3 EPO: Eritropoetina 

  

 

5.4 Eventos adversos e outras causas de interrupção precoce do tratamento ou de 

suspensão/redução temporária de interferon peguilado e ribavirina 

 

Os eventos adversos que levaram 79 (18%) pacientes a interromper o tratamento 

precocemente (descontinuação do tratamento) podem ser observados na Tabela 8. Sete 

pacientes apresentaram até 3 diferentes causas que levaram à descontinuação do 

tratamento. A Tabela 9 mostra as causas de redução e suspensão temporárias das doses 
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dos medicamentos, sendo que em 39,7% (N=162) da amostra a dose adequada de RBV 

não foi prescrita desde o início do tratamento. 

Os eventos adversos mais frequentes que levaram à redução de dose ou suspensão 

temporária de Peg-IFN ou RBV foram anemia (15,6%) e plaquetopenia (3,9%). 

Complicações psiquiátricas (15,1%) e anemia (13,9%) foram as causas mais frequentes 

de descontinuação definitiva do tratamento (Tabelas 8 e 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8 – Causas de interrupção precoce do tratamento em 79 pacientes 

devido eventos adversos - HCFMUSP - 2007 a 2010 

Evento1 

Descontinuação do 

tratamento 

N % 

Complicações psiquiátricas 12 15,1 

Anemia  11 13,9 

Intolerância ao tratamento 11 13,9 

Descompensação de outras 

comorbidades2 
11 13,9 

Complicações infecciosas 3 8 10,1 

Não adesão ao tratamento 8 10,1 

Plaquetopenia 7 8,7 

Descompensação hepática 5 6,3 

Complicações cutâneas 5 6,3 

Eventos agudos não relacionados a 

outras comorbidades4 
5 6,3 

Óbito 2 2,5 

Neoplasia 1 1,2 

Neutropenia 1 1,2 

1Alguns pacientes apresentaram mais de um motivo 
2Angina, insuficiência cardíaca, artrite reumatóide, doença pulmonar obstrutiva 

crônica.  
3Erisipela, infecção do trato urinário, sepse, tuberculose pulmonar, pioartrite, 

apendicite.  
4Paralisia facial periférica, glaucoma, perda de acuidade auditiva, oclusão de veia 

central da retina 
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5.5 Avaliação da efetividade 

 

Dentre os 440 indivíduos analisados, 182 apresentaram resposta virológica 

sustentada após o tratamento (Prevalência: 41,4% [IC95%: 36,7 – 46,1]), sendo 33,5% 

(104/310) em pacientes com genótipo 1, 53,8% (7/13) e 60,5% (69/114) em pacientes 

com genótipos 2 e 3, respectivamente (Tabela 10). A Tabela 11 mostra a taxa de RVS em 

pacientes que receberam tratamento prévio para a Hepatite C de acordo com o tipo de 

resposta apresentada (não-respondedor e recidivante ao tratamento prévio). A Figura 7 

mostra a prevalência de RVS relativa a outros tipos de resposta ao tratamento atual. Cabe 

ressaltar que 11 pacientes que apresentaram RVS (6%) tiveram seu tratamento 

interrompido precocemente por eventos adversos. 

 

Tabela 9 – Causas de redução de dose ou suspensão temporária de Peg-IFN 

ou RBV - HCFMUSP - 2007 a 2010 

Evento 

Redução de dose ou suspensão 

temporária de Peg-IFN ou 

RBV (n=244) 

N % 

Anemia  48 15,6 

Não adesão ao tratamento 12 3,9 

Plaquetopenia 12 3,9 

Contraindicação ao uso de ribavirina1 7 2,2 

Complicações cutâneas 5 1,6 

Medicação indisponível 4 1,3 

Complicações psiquiátricas 2 0,6 

Neutropenia 2 0,6 
1 Anemia prévia ao tratamento, insuficiência renal crônica, transplante renal. 
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Tabela 10 – Distribuição dos pacientes com hepatite 

C crônica segundo genótipo e resposta virológica 

sustentada - HCFMUSP - 2007 a 2010 

Genótipo Total 
RVS1 

N % 

1 310 104 33,5 

1a 106 35 33,0 

1b 160 58 36,3 

1/1a/1b 44 11 25,0 

2 13 7 53,8 

3 114 69 60,5 

4 1 1 100 

5 2 1 50,0 

1 RVS: resposta virológica sustentada  

 

 

Tabela 11 – Taxa de resposta virológica sustentada de acordo 

com o genótipo do HCV em pacientes que foram não 

respondedores ou recidivantes após receber tratamento prévio 

para a Hepatite C crônica - HCFMUSP - 2007 a 2010. 

Genótipo 

RVS1 em 

não-respondedores  

N (%) 

RVS1 em 

recidivantes 

N (%) 

1 21/87 (24,1%) 8/19 (42,1%) 

2 1/6 (16,7%) 1/1 (100%) 

3 23/42 (54,8%) 10/14 (71,4%) 

1 RVS: resposta virológica sustentada 
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 Figura 7 -Distribuição dos pacientes com hepatite C crônica segundo tipo de 

resposta - HCFMUSP - 2007 a 2010 

  

Dos 14 pacientes em que houve perda de seguimento (considerados como falha de 

tratamento de acordo com a análise por intenção de tratamento), 10 eram do genótipo 1, 

2 do genótipo 3, um do genótipo 2 e um do 5. Em cinco casos os pacientes concluíram o 

tratamento, mas não há mais registro posterior de resultado de PCR HCV em prontuário 

a fim de ser avaliada a resposta ao tratamento. Em 6 casos a perda de seguimento ocorreu 

antes da 24ª semana de tratamento e por 8 vezes o último registro de PCR HCV era 

negativo. 

A Tabela 12 descreve a proporção de pacientes que alcançaram RVS conforme o 

estadiamento de fibrose hepática para os principais genótipos encontrados.  
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Tabela 12 – Distribuição da resposta virológica sustentada segundo estadiamento 

de fibrose e genótipo do HCV - HCFMUSP - 2007 a 2010. 

 

Estadiamento 

de Fibrose1 

Genótipo 1 

RVS2 (n=101) 

 Genótipo 2 

RVS2 (n=7) 

 Genótipo 3 

RVS2 (n=69) 
  

N %  N %  N % 

0 2 40  0 -  2 66,7 

1 27 36,5  1 50  15 71,4 

2 44 35,5  2 66,7  20 58,8 

3 12 26,7  1 33,3  14 66,7 

43 16 28,6  3 60  18 51,4 

1 Para 3 pacientes do genótipo 1 não havia informação sobre o estadiamento de fibrose 
2 RVS: resposta virológica sustentada 
3 Incluídos pacientes F4 e com manifestações clínicas de cirrose hepática  

 

 

 

5.6  Análise bivariada 

 

Para identificar os possíveis fatores associados à resposta virológica sustentada em 

pacientes com hepatite C crônica testou-se a relação entre essa resposta e todas as 

variáveis do estudo. 

Verificou-se que 59,8% dos indivíduos com genótipo do tipo 2 ou 3 responderam 

positivamente ao tratamento, enquanto apenas 33,9% dos indivíduos com genótipo do 

tipo 1 ou 4 apresentaram esse resultado (p<0,001). Embora sem significância estatística, 

os dados sugerem que pacientes sem síndrome metabólica tiveram maior chance de 

apresentar RVS (p=0,074) (Tabela 13).  
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Tabela 13 – Distribuição dos pacientes segundo características clínicas e da infecção pelo 

vírus da Hepatite C e resposta ao tratamento - HCFMUSP - 2007 a 2010. 

VARIÁVEIS Total 
RVS1 

N(%) 
RP2 IC95% valor de p3 

Gênero     0,810 

masculino 217 91 (41,9) 1  

feminino 223 91 (40,8) 0,97 0,78 - 1,22 

Idade (anos)     0,281 

< 50 185 82 (44,3) 1  

≥ 50 255 100 (39,2) 0,88 0,71 - 1,11 

Peso (kg)     0,261 

< 70 206 91 (44,2) 1  

≥ 70 234 91 (38,9) 0,88 0,70 - 1,10 

Presença de síndrome 

metabólica 

    0,074 

não 295 131 (44,4) 1  

sim 145 51 (35,2) 0,79 0,61 - 1,02 

Genótipo HCV     <0,001 

1 ou 4 ou 5 313 106 (33,9) 1  

2 ou 3 127 76 (59,8) 1,77 1,43 - 2,18 

ALT pré tratamento     0,138 

≤ 2,0xLSN4  248 95 (38,3) 1  

> 2,0xLSN4 192 87 (45,3) 1,18 0,95 - 1,48 

1RVS: resposta virológica sustentada 
2 RP: razão de prevalência 
3 Teste de Qui-quadrado 

4 ALT: Alanina Aminotrasferase 
5 LSN: limite superior da normalidade 

 

No que tange aos resultados anatomopatológicos, não foi observada diferença com 

significância estatística nas prevalências de respostas ao tratamento da infecção pelo HCV 

segundo o grau da fibrose (p=0,42) ou grau da atividade inflamatória (p=0,201). Embora 

sem significância estatística, os dados sugerem que pacientes sem esteatose têm maior 

chance de apresentar RVS (p=0,057) (Tabela 14). 
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Tabela 14 – Distribuição dos pacientes segundo resultados da biópsia e resposta ao 

tratamento da hepatite C - HCFMUSP - 2007 a 2010 

VARIÁVEIS Total 
RVS1 

no (%) 
RP2 IC95% valor de p3 

Estágio de fibrose4 (n=434)      

0 ou 1 ou 2 269 115 (42,8) 1  0,420 

3 ou 4 165 64 (38,8) 0,91 0,72 - 1,15  

Estágio de fibrose4 (n=434)      

0 ou 1 ou 2 ou 3 338 142 (42,0) 1  0,549 

4 96 37 (38,5) 0,92 0,69-1,22  

Grau de atividade 

inflamatória (n=394) 

     

0 ou 1 ou 2 365 148 (40,6) 1  0,201 

3 29 15 (51,7) 1,28 0,88 - 1,85  

Presença de esteatose (n=383)      

sim 185 68 (36,8) 1  0,057 

não 198 92 (46,5) 1,26 0,99 - 1,61  

1 RVS: resposta virológica sustentada 
2 RP: razão de prevalência 
3 Teste de Qui-quadrado 
4 Estágio de fibrose determinado pelo escore METAVIR 

 

Pacientes nunca tratados anteriormente com IFN convencional associado ou não à 

RBV responderam melhor (44,3%) ao tratamento com Peg-IFN e RBV quando 

comparados aos pacientes tratados previamente (p=0,187). Entretanto não houve 

diferença na prevalência de RVS entre os pacientes tratados com Peg-IFN alfa 2a quando 

comparados aos tratados com Peg-IFN alfa 2b (p=0,324) (Tabela 15). 

Não houve diferença com significância estatística nas prevalências de RVS segundo 

o uso de dose de RBV inferior a 15mg/Kg/dia por mais de duas semanas para o genótipo 

1 (p=0,342) e inferior a 800mg/dia para os genótipos 2 e 3 (p=0,930) e ocorrência de 

evento adverso que levou à redução de dose de Peg-IFN (p=0,414) para todos os 

genótipos.  
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Tabela 15 – Distribuição dos pacientes segundo características terapêuticas e resposta ao 

tratamento da Hepatite C crônica - HCFMUSP - 2007 a 2010 

VARIÁVEIS Total 
RVS1 

N(%) 
RP2 IC95% 

valor 

de p3 

Tratamento anterior (n=434)      

sim 172 65 (37,8) 1  0,187 

não 262 116 (44,3) 1,17 0,93 - 1,48  

Peg-interferon atual (n=428)       

2a 253 112 (44,3) 1  0,324 

2b 175 69 (39,4) 0,89 0,71 - 1,12  

Uso de dose de ribavirina inferior 

a 15 mg/kg/dia por mais de 2 

semanas (n=293)4 

     

não 121 43 (35,5) 1  0,342 

sim 172 58 (33,7) 1,01 0,80 - 1,28  

Uso de dose de ribavirina 

inferior a 13 mg/kg/dia por mais de 

2 semanas (n=293)4 

     

não 221 76 (34,4) 1  0,959 

sim 72 25 (34,7) 1,01 0,58 – 1,77  

Uso de dose de ribavirina 

inferior a 800 mg/dia por mais de 2 

semanas (n=115)5 

     

não 95 58 (61,1) 1  0,930 

sim  20 12 (60,0) 1,04 0,93-1,54  

Evento adverso com redução de 

dose de Peg-interferon (n=409) 

     

não 351 144 (41,0) 1  0,414 

sim 58 27 (46,6) 1,13 0,84 - 1,54  

Dose adequada de RBV (n=410)6      

não 94 38 (40,4) 1  0,735 

sim 316 134 (42,4) 1,05 0,79 – 1,38  

1 RVS: resposta virológica sustentada 
2 RP: razão de prevalência 
3 Teste de Qui-quadrado 
4 Dados referentes a portadores do genótipo 1 do HCV 
5 Dados referentes a portadores do genótipo 2 e 3 do HCV 
6 Maior que 13mg/kg/dia para genótipos 1 e 5 e maior que 800mg/dia para genótipos 2 e 3 
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5.7 Análise multivariada 

 

No intuito de identificar as variáveis independentemente associadas à RVS ao 

tratamento para o HCV procedeu-se à análise de regressão múltipla de Cox (com 

variância robusta), utilizando-se as variáveis que apresentaram valores de p menores que 

0,20 às análises bivariadas. Na Tabela 16 encontram-se as variáveis que foram analisadas 

para o modelo final. 

 

Tabela 16 – Variáveis com nível descritivo inferior a 0,20 à análise 

bivariada para resposta virológica sustentada em pacientes com hepatite C 

crônica - HCFMUSP - 2007 a 2010 

VARIÁVEIS valor de p1 

Genótipos 2 ou 3 do HCV <0,001 

Não realização de tratamento prévio 0,187 

Presença de esteatose hepática 0,057 

Presença de síndrome metabólica 0,074 

ALT2 pré tratamento > 2x LSN3 0,138 

1 Teste de Qui-quadrado 
2 ALT: Alanina Aminotransferase 
3 LSN: limite superior da normalidade 

 

Embora a variável fibrose não tenha apresentado associação com significância 

estatística com RVS, decidiu-se por também apresentar o modelo final ajustado para essa 

variável devido à sua relevância clínica em relação ao desfecho analisado. 

Identificou-se que a resposta virológica sustentada, na amostra estudada com 

pacientes portadores de hepatite C crônica, esteve independentemente associada: (1) à 



RESULTADOS - 65 

 

presença dos genótipos 2 ou 3; (2) à ausência de esteatose; e, (3) à ausência de tratamento 

prévio (Tabela 17). 

 

Tabela 17 – Estimativas da razão de prevalência de resposta virológica 

sustentada em pacientes com hepatite C crônica pelo modelo de 

regressão múltipla de Cox - HCFMUSP - 2007 a 2010 

VARIÁVEIS RPbr
1 RPaj

2 (IC95%) valor de p3 

Genótipo HCV   <0,001 

1 ou 4 ou 5 1 1  

2 ou 3 1,77 
1,82 (1,43 - 

2,30) 
 

Tratamento anterior   0,038 

sim 1 1  

não 1,17 
1,29 (1,01 - 

1,65) 
 

Esteatose   0,025 

sim 1 1  

não 1,26 
1,33 (1,05 - 

1,68) 
 

Fibrose   0,658 

0 ou 1 ou 2 1 1  

3 ou 4 0,91 
0,84 (0,65 - 

1,09) 
  

1 RPbr: razão de prevalência bruta 
2 RPaj: razão de prevalência ajustada 
3 modelo de regressão de Cox com variância robusta 



 

 

6 DISCUSSÃO 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O principal objetivo deste estudo foi verificar a taxa de sucesso terapêutico em 

pacientes com hepatite C crônica tratados com Peg-IFN e RBV num centro terciário de 

tratamento, além de permitir a avaliação de diversos fatores, como por exemplo genótipo 

de HCV, na taxa de RVS. Foi também objetivo desse trabalho determinar a frequência e 

causas de interrupção precoce ou temporária desse tratamento. Até onde pudemos nos 

certificar, este estudo é o maior do gênero no Brasil em termos de tamanho de amostra. 

De acordo com os resultados de nosso estudo, dentre os 440 participantes analisados, 

a prevalência de RVS foi 41,4%, sendo 33,5% em pacientes com genótipo 1, 53,8% e 

60,5% em pacientes com genótipos 2 e 3 respectivamente. Identificou-se que a RVS 

esteve positiva e independentemente associada à presença dos genótipos 2 ou 3, ausência 

de esteatose e ausência de tratamento prévio. Interrupção do tratamento pela presença de 

eventos adversos ocorreu em 79 (18%) pacientes. As causas mais frequentes de 

descontinuação precoce foram complicações psiquiátricas (15,1%)  e anemia (13,9%) . Já 

a redução de dose ou suspensão temporária de Peg-IFN ou RBV ocorreu em 244 

pacientes. As causas mais frequentes dessas alterações temporárias das medicações foram 

anemia (15,6%), plaquetopenia (3,9%) e não adesão ao tratamento (3,9%). 

Como já descrito na revisão bibliográfica, diversas análises retrospectivas de coortes 

ao redor do mundo e no Brasil mostraram taxas de RVS no contexto de vida real menores 

do que aquelas encontradas em estudos de registro. Nossos resultados confirmam, no 

entanto, aquilo anteriormente relatado em outras análises retrospectivas de pacientes no 
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contexto de vida real ao redor do mundo e no Brasil, onde taxas de RVS são sempre 

menores do que aquelas encontradas em estudos de registro.  

A justificativa para este achado é bastante discutida na literatura e baseia-se no fato 

de os estudos de registros, são via de regra ensaios controlados e possuem características 

específicas, tais como: (1) uma melhor estrutura de monitoramento dos pacientes em 

tratamento, (2) uma menor taxa de perdas de seguimento e, (3) uma menor prevalência 

de características menos favoráveis como fibrose avançada/cirrose (como nos estudos de 

Zeuzem et al6, 2004 e Fried et al4, 2002) e desordens psiquiátricas138.  

Um exemplo da maior prevalência de características menos favoráveis em estudos 

de vida real pode ser observado no estudo de Bourlière et al9 (2012), onde praticamente 

metade (47%) dos pacientes possuía diagnóstico de depressão e estava em uso de 

medicação para o tratamento dessa condição psiquiátrica no baseline9. Infelizmente, no 

presente estudo a prevalência de desordens psiquiátricas prévias ao tratamento não pôde 

ser estimada.  

Outro exemplo da maior complexidade das amostras analisadas em estudos de vida 

real pode ser encontrado no estudo PROPHESYS15, onde a presença de fibrose 

avançada/cirrose era de 28,5%15, contrastando com a prevalência de 5-7% de pacientes 

cirróticos no estudo de Manns et al5 (2001), e de 12% de pacientes cirróticos/fibrose 

avançada no ensaio clínico conduzido por Fried et al4 (2002), ambos estudos controlados 

fase III. No presente estudo, a prevalência de pacientes cirróticos foi de 22,1% e quando 

agrupados os pacientes com cirrose e fibrose avançada chega-se a taxa de 37,5% da 

amostra, superior àquela encontrada no estudo de vida real PROPHESYS conduzido por 

Marcellin et al15 (2012). Mesmo em estudos conduzidos recentemente com DAAs, esse 
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viés de seleção é marcante138 e com certeza essas características contribuem para 

melhores desfechos em termos de RVS. 

Contudo, alguns pesquisadores advogam que, na comparação com estudos 

controlados, as taxas de RVS dos estudos de vida real são relativamente altas ao se 

considerar esse contexto clínico mais complexo12,15. Essas taxas de sucesso terapêutico 

relativamente altas, que também são encontradas em alguns estudos brasileiros (Figura 

4) podem resultar, em parte, da melhor capacidade técnica e experiência dos centros de 

tratamento, já que a grande maioria dos estudos foi conduzida em centros de referência. 

Ainda, apesar de Bourlier et al9 (2012) encontrarem, na França, uma taxa de RVS similar 

entre pacientes atendidos em hospitais de referência (51%), hospitais comunitários (48%) 

e clínicas privadas (47%), houve uma tendência de que os pacientes tratados em centros 

de referência por profissionais mais experientes obtivessem maior taxa de RVS no 

universo de pacientes com genótipos 2 e 3 e falha prévia de tratamento9. Segundo 

Marcellin et al15 (2012), a alta taxa de RVS nos grupos controle que utilizam Peg-

IFN/RBV nos ensaios clínicos com DAAs publicados recentemente139,140  sugere que 

existiu essa curva de aprendizado no decorrer dos anos em que a terapia com Peg-

IFN/RBV era o padrão ouro.  

Como já descrito na Revisão Bibliográfica dessa Dissertação, pode-se perceber que 

a taxa de RVS é bastante variável entre os estudos de vida real (Tabelas 2 e 3). Essa 

variação provavelmente está relacionada (1) à realidade local dos centros de tratamento, 

(2) com a complexidade do serviço (centros secundários versus centros terciários), (3) 

com o momento histórico e a evolução dos protocolos clínicos de recomendações 

terapêuticas para o tratamento com Peg-IFN e RBV ao longo dos anos 2000, (4) além da 

variação de prevalência de variáveis associadas independentemente à taxa de RVS.  
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O estudo de Muller et al12 (2012) demonstrou as melhores taxas de RVS entre os 

estudos de vida real com maior número de sujeitos analisados (acima de 400 pacientes), 

sendo de 55% para o Genótipo 1 e de 82% e 72% para os Genótipos 2 e 3, 

respectivamente. Além de ter sido realizado em um centro único, o que pode refletir uma 

realidade local e interferir na generalização do resultado, os pacientes daquela amostra 

apresentavam, quando comparados ao nosso estudo, além de menor média de idade e 

maior adesão ao uso de dose de RBV de acordo com o peso, uma menor prevalência de 

redução de dose dos medicamentos por evento adverso (7,4% versus 17,9%) e de 

pacientes cirróticos (13% versus 22,1%).  

O alto número de cirróticos no presente estudo pode ser explicado. Existem 

evidências de que o frequência de cirróticos aumenta quanto maior a complexidade do 

serviço (por isso é mais comum em centros terciários), e pode chegar a 40% dos pacientes 

com escore Metavir F3 e F4 nesses centros, como no estudo de Bourlière et al9 (2012).  

Entre os estudos brasileiros, a taxa de RVS também foi bastante variável e alguns 

fatores pontuais podem justificar essa discrepância. Os estudos de Azevedo et al17 (2012), 

Gonçales et al18 (2010) e Parise et al89 (2006), mostraram taxas de RVS relativamente 

baixas,  para os genótipos 1 (22% a 28%) e não-1 (38% a 53%). Contudo, é preciso 

salientar que no estudo de Azevedo et al17 (2012) 34% dos pacientes receberam 

tratamento com IFN convencional, o que limita a possibilidade de comparação com os 

demais estudos,  nos quais houve uso exclusivo do Peg-IFN. Já no estudo de Gonçales et 

al18 (2010) a taxa global de RVS para os genótipos 1 e 3 foram relativas a pacientes não 

respondedores em tratamento prévio, o que, como discutiremos mais a frente, tanto em 

nosso estudo quanto em estudos internacionais141,142 foi um fator relacionado à menores 

taxas de RVS. O estudo de Parise et al89 (2006) também foi composto exclusivamente por 
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pacientes cujo tratamento prévio já havia falhado (recidivantes e não respondedores). 

Assim como em nosso estudo, em outros maiores a prevalência de RVS em não 

respondedores do genótipo 3 não foi além de 55%141,142.  

A dose de RBV usada pode ter contribuído para uma menor taxa geral de RVS do 

presente estudo quando comparado aos grandes estudos de vida real conduzidos no 

exterior. No estudo de Bourlière et al9 (2012), a dose de RBV variou entre 800mg e 

1200mg em 92% da amostra e somente 4% dos pacientes utilizaram uma dose de RBV 

menor ou igual a 600mg9. No presente estudo, 39,7% dos pacientes não receberam a dose 

inicial preconizada de RBV e em 58,7% dos pacientes do genótipo 1 houve redução da 

dose de RBV por evento adverso para menos de 15mg/kg/dia. Ainda, o uso de dose de 

RBV < 13mg/Kg/dia por mais de 2 semanas em pacientes do genótipo 1 foi observado 

em 24,6% dos pacientes.  Já em pacientes dos genótipos 2 e 3, o uso de dose de RBV 

<800mg/dia por mais de 2 semanas ocorreu em 17,4%. No Brasil, a apresentação 

farmacêutica dos comprimidos de RBV é de 250mg o que justifica em parte a utilização 

de subdose para alguns pacientes.  

A análise conduzida por Manns et al5 (2001) demonstrou que a dose de RBV está 

independentemente associada à RVS. No mesmo estudo, pacientes com menor peso 

corporal apresentaram uma melhor taxa de RVS, fato que também foi observado por Fried 

et al4 (2002). Quando se controlou peso corporal com dose de RBV na análise 

multivariada,  a relação entre menor peso e RVS não se mostrou positiva5. Manns et al5 

(2001) argumentaram que pacientes de menor peso atingiriam mais facilmente uma dose 

de RBV por Kg adequada. Em nossa amostra, 53% dos pacientes apresentou peso 

corporal acima de 70Kg, o que somado ao uso de doses mais baixas de RBV pode resultar 

em doses não ideais do medicamento. Essas doses menores de RBV podem ter base na 
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mudança de recomendação de dose ideal nos protocolos de tratamento no decorrer dos 

anos em que o estudo foi realizado. Ainda com relação à influência do peso sobre a RVS, 

o Índice de Massa Corporal (IMC) está independentemente relacionado à RVS, porém, 

por ser uma medida mais fidedigna de risco à saúde, essa variável pode representar a 

existência de outros fatores de pior resposta ao tratamento ou pior evolução da 

doença143,144 (como presença de comorbidades clínicas). 

Uma forma mais aprofundada de análise dessa discrepância de taxas de RVS entre 

diferentes estudos de vida real pode ser feita a partir da análise dos fatores 

comprovadamente associados à RVS de forma independente, obtidos através de análises 

estatísticas multivariadas em estudos com Peg-IFN e RBV. Na revisão bibliográfica, a 

Tabela 4 lista essas variáveis de acordo com grandes estudos de registro4,5 e de vida real9–

13,15,17,89,145 disponíveis na literatura.  

Nossa casuística se caracterizou por apresentar grande quantidade de pacientes: (1) 

acima dos 40 anos de idade (81,4%); (2) com peso corporal acima de 70Kg (53%); (3) 

portadores de cirrose (22,1%); e (4) com modificação de doses de medicamentos no curso 

do tratamento (55,4%). Todas essas variáveis têm sido associadas a pior resposta 

terapêutica e é possível que a somatória desses diferentes fatores possa ter contribuído 

para as baixas taxas de RVS observadas em nosso estudo. 

No presente estudo, a diferença entre as taxas de RVS de pacientes abaixo e acima 

dos 50 anos de idade foi de 5 pontos percentuais (44,3% Vs 39,2%), e essa variável não 

entrou na análise multivariada pois não mostrou associação estatística forte o suficiente 

na análise univariada (p=0,281). Como visualizado na Tabela 4, existem pelo menos 7 

grandes estudos que demonstraram que pacientes mais jovens parecem obter melhores 

respostas ao tratamento4,5,9–12,15. Provavelmente essa associação não foi validada no 
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presente estudo pois houve uma maior homegeneidade da amostra com relação à idade 

(81,4% dos pacientes possuíam mais de 40 anos no início do tratamento) e, 

consequentemente, o número de pacientes mais jovens foi pequeno e insuficiente para 

obter um poder estatístico a fim de demonstrar tal associação.  

Em nosso estudo a ausência de tratamento prévio esteve independentemente 

associada à RVS quando efetuada a análise multivariada. Essa observação já havia sido 

descrita anteriormente por outros autores9. Cabe ressaltar que 39,7% dos pacientes já 

haviam realizado tratamento prévio (recidivantes e não-respondedores) e que as taxas de 

RVS em pacientes virgens de tratamento são maiores do que aquelas apresentadas por 

pacientes já submetidos ao tratamento da hepatite C crônica9. Essa diferença foi validada 

internamente em nosso estudo.  

Dois grandes estudos internacionais141,142 avaliaram o resultado do tratamento com 

Peg-IFN/RBV em pacientes com falha no tratamento prévio e com fibrose avançada 

(escore Metavir 2, 3 e 4). No estudo de Poynard et al141 (2009), os pacientes recidivantes 

ao tratamento prévio obtiveram uma taxa de RVS de 32% para o genótipo 1, e de 67% 

para genótipos 2/3 agrupados141. Já os pacientes não-respondedores ao tratamento prévio 

obtiveram uma taxa de RVS de 13% para o genótipo 1, e de 49% para genótipos 2/3 

agrupados141. No estudo de Shiffman et al142 (2004) cuja amostra era formada 

predominantemente por pacientes com HCV do genótipo 1 (89%), a taxa de RVS foi de 

18% em pacientes não respondedores.  

O achado de que os genótipos não 1 predizem RVS foi confirmada em nosso estudo 

e é amparada por diversos estudos internacionais4,5,9,12.  

No presente estudo, as taxas de RVS para não respondedores do genótipo 1 (24,1%), 

recidivantes do genótipo 1 (42,15%), não respondedores do genótipo 3 (54,8%) e 
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recidivantes do genótipo 3 (71,4%) foram altas se comparadas com os dois ensaios 

clínicos citados acima. Porém, é necessária cautela nessa comparação uma vez que a 

amostra de pacientes com falha de tratamento prévio (não respondedores, N=137; 

recidivantes, N=35) foi pequena, o que dificulta uma maior precisão estatística na 

estimativa das taxas de RVS nessas duas subpopulações.  

Estudos prévios também demonstraram que a esteatose hepática é um preditor 

independente de RVS em pacientes com infecção pelo HCV146,147 e de recidiva em 

pacientes com HCV genótipo 3148. Negro e Clément143 (2009) descreveram a correlação 

da esteatose com a resistência insulínica, mas a ocorrência deste último não foi verificada 

de forma sistemática em nosso estudo. A esteatose hepática, a obesidade e a resistência 

insulínica podem influenciar a resposta da terapia baseada em IFN por influência na 

sinalização de citocinas e hormônios viscerais149,150. O fato de praticamente metade da 

amostra apresentar algum grau de esteatose (46,9%) e com maior frequência de graus 

leves é compatível com a literatura internacional146,147,  

Com relação aos eventos adversos e causas de interrupção do tratamento, as 

alterações hematológicas (anemia e plaquetopenia) foram as principais causas de redução 

de dose dos medicamentos no presente estudo e este achado é compatível com a literatura 

internacional. No estudo de Marcellin et al15 (2012), 11,9% modificaram dose de Peg-

IFN por evento adverso ou alterações laboratoriais, sendo neutropenia (6,9%) e 

trombocitopenia (3,1%) as causas mais frequentes15. Já a dose de RBV foi modificada 

devido ocorrência de anemia em 14,4% dos pacientes15. Nesse mesmo estudo, as taxas 

de modificação de dose ou descontinuação por evento adverso não foi marcadamente 

diferente entre pacientes com ou sem fibrose avançada/cirrose, mas a trombocitopenia 

causou mais modificações de dose e interrupção do tratamento do Peg-IFN em pacientes 
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com fibrose em ponte/cirrose 15. No estudo de Muller et al12 (2012) houve redução de 

dose por evento adverso em 7,4% dos pacientes e os mais comuns foram piora de 

sintomas psiquiátricos e citopenias12. Muller et al12 (2012) observaram que os eventos 

adversos severos (que resultaram em cessação do tratamento, hospitalização ou morte) 

foram predominantemente psiquiátricos (36%), hematológicos (28%) e dermatológicos 

(17%). Ainda,  os autores relatam que 11 (3%) pacientes precisaram de internação devido 

eventos adversos e que 45% dos motivos de internação foram psiquiátricos12. 

A interrupção precoce do tratamento por evento adverso variou entre 6% e 18% em 

estudos internacionais9,10,12,15,88. Nos estudos nacionais houve uma variação similar, entre 

6,7% e 13%17–19,90. A maior taxa de interrupção precoce de tratamento foi encontrada 

justamente no presente estudo (79/440; 17,9%). 

Enquanto alguns estudos, como o de Marcellin et al15 (2012), relatam taxas de 1% a 

2% de pacientes com transtorno psiquiátrico entre os que suspenderam o tratamento, no 

estudo de Muller et al12 (2012), as maiores causas de suspensão de tratamento foram 

psiquiátricas, seguidas pelas causas hematológicas. O mesmo ocorreu no presente estudo, 

uma vez que complicações psiquiátricas e anemia foram as principais causas de 

interrupção precoce do tratamento. É possível que a diferença entre os estudos nas taxas 

de alterações psiquiátricas no decorrer do tratamento ocorra simplesmente pelas 

características regionais de cada população. Mas não se pode excluir a possibilidade de 

haver uma diferença importante na padronização da coleta de dados referentes aos 

transtornos psiquiátricos. Por exemplo, no estudo de Muller et al12 (2012) havia uma 

equipe de profissionais de enfermagem cuja função era a de realizar uma busca ativa e 

disponibilizar um contato rápido com a equipe a fim de dirimir possíveis dúvidas e 

resolver possíveis dificuldades12. Esse tipo de abordagem parece ser importante nesse 
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contexto, já que a identificação precoce de transtornos psiquiátricos e o suporte da equipe 

aos possíveis eventos adversos podem resultar numa menor taxa de suspensão do 

tratamento151. 

A mensuração da influência de co-morbidades psiquiátricas e do consumo de álcool 

não foi realizada no presente estudo, uma vez que essas variáveis não foram reportadas 

de forma sistemática nos prontuários médicos. É possível que o etilismo aumente a 

chance de descontinuação do tratamento152, contudo alguns estudos demonstraram que o 

passado de uso de álcool não influencia a resposta ao final do tratamento ou a taxa de 

RVS152,153. O estudo de vida real de Bourlière et al9 (2012) não encontrou associação 

entre RVS e histórico de uso de álcool ou antecedente de depressão9. Contudo, o uso 

profilático de antidepressivos no início do tratamento aumentou significativamente a taxa 

de RVS na análise univariada, talvez pelo menor risco de descontinuação da terapia9. 

Essa busca ativa de possíveis eventos adversos poderia ainda influenciar a aderência 

ao protocolo de tratamento12. É importante mencionar que a percepção sobre o impacto 

dos eventos adversos pode ser muito variável entre médicos e pacientes. Assim, a 

aderência ao tratamento e o impacto dos eventos adversos pode muitas vezes ser 

subestimada pelos médicos9. No estudo de Bourlière et al9 (2012), os autores realizaram 

uma comparação da percepção do impacto dos eventos adversos entre médicos e 

pacientes. Enquanto 77% dos pacientes relataram que os efeitos adversos eram 

desagradáveis (bothersome) ou muito desagradáveis (very bothersome) no 3º mês de 

tratamento, na percepção dos médicos essa taxa foi de 59%. Ao final do tratamento, 82% 

dos pacientes tinham essa percepção contrastando com a taxa de 66% dessa percepção 

entre os médicos. Ainda, o relato de perda de dose de Peg-IFN ou RBV ao final do 

tratamento foi de 7% e 22%, respectivamente9. A perda de dose deve ter sido menos 
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frequente no uso do Peg-IFN pois sua dose é supervisionada, enquanto que a tomada de 

RBV é oral. 

As principais limitações do presente estudo estão relacionadas especialmente às 

características intrínsecas dos estudos observacionais e ao caráter retrospectivo do 

delineamento. O viés de registro é um componente importante dessas limitações uma vez 

que a ausência da coleta de dados através de um protocolo rígido e desenvolvido com 

foco na pesquisa resulta na ausência de relato de variáveis importantes que poderiam ser 

incluídas na análise de preditores de resposta ao tratamento (p.ex. uso de álcool, IMC, 

resistência insulínica, IL-28B, carga viral no início do tratamento). Ainda, o estudo 

percorreu a avaliação de um período de quase 4 anos e no decorrer desses o tratamento 

com Peg-IFN/RBV e, principalmente, as variáveis contempladas por protocolos clínicos 

foram passíveis de mudança. Portanto, algumas variáveis que não possuíam valor clínico 

no início do período de estudo, foram sendo incorporadas e valorizadas pelos protocolos 

ao longo dos anos. Daí a falta de alguns dados, como a carga viral pré tratamento e o 

genótipo IL28B, que nos últimos anos mostrou-se um fator preditor de RVS para o 

genótipo 1154. 

Apesar de o resultado do estudo ter sido apresentado em seu valor absoluto, é preciso 

salientar que a taxa de resposta obtida reflete um período longo de tempo e a influência 

da passagem dos anos, com aumento da experiência das equipes de tratamento e o 

aperfeiçoamento dos protocolos de tratamento não pode ser excluída como um possível 

fator determinante de melhores taxas de resposta.  

A dose e a duração do tratamento ficaram a cargo de cada um dos médicos e não se 

pode excluir a possibilidade de variações individuais dos regimes de tratamento, fato 

inerente aos estudos de vida real. Mas é preciso salientar que o tratamento de todos os 
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pacientes foi guiado pelos protocolos clínicos do Ministério da Saúde brasileiro, o que 

de certa forma homogeneíza o acompanhamento entre todos os pacientes da pesquisa.  

Apesar de ser um estudo de vida real, deve-se ter algum cuidado na generalização 

dos dados obtidos no presente trabalho. Esses resultados refletem a realidade de um único 

centro terciário de tratamento de paciente com hepatite C crônica. Existem estudos de 

vida real multicêntricos brasileiros, porém até onde pudemos verificar, o presente estudo 

é o maior em termos de amostra e com análise estatística multivariada similar aos grandes 

estudos internacionais. Ainda, é provável que este estudo reflita a realidade de outros 

centros terciários brasileiros já que o treinamento e as diretrizes que guiam o tratamento 

da hepatite C crônica no Brasil estão bastante disseminados no país. 

A taxa de abandono e perda de seguimento em estudos de vida real pode ser alta, 

variando de 4,5% a 12,7% segundo algumas publicações12,15,19,89. Em certos casos12,20 foi 

utilizada a análise por protocolo para descrever os resultados de vida real, o que pode 

superestimar suas taxas de resposta. No presente estudo, foi optado pela análise por 

intenção de tratamento (intention-to-treat) e a taxa de perda de seguimento foi baixa 

(3,2%), sendo até mais próximo das taxas de perda de seguimento de ensaios clínicos 

controlados4.  

O número relativamente elevado de eventos adversos, especialmente de desordens 

psiquiátricas, deve chamar a atenção para a melhor estruturação do cuidado ao paciente 

submetido ao tratamento com Peg-IFN e RBV. Argumenta-se que um centro de 

tratamento composto por uma equipe experiente e com suporte, por exemplo, de uma 

equipe integrada de médicos e outros profissionais capaz de (1) solucionar dúvidas do 

dia a dia de forma rápida e de (2) promover ações educativas, pode ser importante na 

adesão dos pacientes a esse tratamento12.   
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A taxa de interrupção precoce do tratamento por evento adverso neste estudo foi uma 

das maiores encontradas na literatura e os possíveis motivos para isso devem ser 

ativamente procurados. Alguns desses fatores, como desordens psiquiátricas prévias e 

uso de álcool, podem ser foco de intervenções específicas dentro de um contexto 

multidisciplinar de cuidado.  

De forma geral, consideramos os resultados do tratamento da hepatite C crônica em 

nosso centro satisfatórios. Apesar da taxa de RVS ter se mostrado relativamente baixa 

quando comparada a estudos controlados e alguns de vida real do exterior, a maior 

frequência de pacientes com fibrose avançada e cirrose hepática, maior media de idade 

e aspectos do tratamento como uso de baixas doses de RBV podem ter influenciado esse 

resultado. É importante também ressaltar que optamos pela análise por intenção de 

tratamento (intention-to-treat), que em nossa opinião revela resultados mais próximos da 

realidade.  Outros autores optam pela análise por protocolo para descrever os resultados 

de vida real, o que pode superestimar as taxas de resposta observadas12,20. 

Em resumo, a taxa global de RVS observada em nosso centro,  nesse estudo de vida 

real, foi de 41,4% . A obtenção de RVS esteve associada à presença dos genótipos 2 ou 

3, ausência de esteatose e de tratamento prévio, em análise multivariada. Citopenias, 

distúrbios psiquiátricos e não adesão ao tratamento foram as causas mais frequentes de 

interrupção temporária ou definitiva do tratamento.  

Acreditamos que os dados gerados por nosso estudo sejam importantes pois validam 

resultados relativos à efetividade e segurança da modalidade terapêutica mais utilizada 

no tratamento da hepatite C em nosso país nos últimos 15 anos.  Acreditamos também 

que os dados aqui apresentados, principalmente relacionados aos eventos adversos e 

barreiras a esse tipo de tratamento, possam orientar a melhor utilização desse recurso 

terapêutico naquelas localidades onde as novas modalidades terapêuticas não sejam 
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disponíveis. 

A partir de dezembro de 2015, uma nova era terapêutica inicia-se no Brasil. 

Esperamos uma gradual e contínua incorporação de novos medicamentos no arsenal 

terapêutico dessa doença. Em futuro próximo, outros estudos metodologicamente 

similares a este deverão ser conduzidos para a avaliação da incorporação dessas novas 

tecnologias. A descrição sistematizada de dados clínicos, laboratoriais, anátomo-

patológicos e eventos adversos nessa nova era serão cruciais para uma análise 

pormenorizada da efetividade dos novos tratamentos e comparação com as antigas 

tecnologias, como a descrita em nosso estudo. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

1- Em nossa série de casos, a taxa global de sucesso terapêutico (RVS) do tratamento 

para infecção pelo HCV foi de 41,4% (IC95%: 36,7 – 46,1), sendo de 33,5% (104/310), 

53,8% (7/13) e 60,5% (69/114) em pacientes com genótipos 1, 2 e 3, respectivamente. 

Números estes semelhantes àqueles encontrados em outros estudos de vida real 

internacionais.  

2- Após análise multivariada identificou-se que a RVS esteve positiva e 

independentemente associada à: (1) presença dos genótipos 2 ou 3; (2) ausência de 

esteatose; e, (3) ausência de tratamento prévio.  

3- Em concordância com a literatura, anemia e plaquetopenia foram as principais 

causas de redução de dose dos medicamentos no presente estudo. 

4- Também em concordância com a literatura desordens psiquiátricas, citopenias e 

intolerância à medicação foram as principais causas de interrupção precoce do tratamento.  

. 
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ANEXO I 

 

 

“Efetividade de interferon peguilado e ribavirina no tratamento da hepatite C 

crônica em pacientes atendidos em um centro universitário no Estado de São 

Paulo” 

Codificação 1=sim 2=não 3=ignorado NA=não se aplica 

Ambulatório: (   ) MI    (   ) Gastroenterologia 

1 - Identificação 

Registro: ____________________ 

Nome: ________________________________________________  

Idade: ______          Sexo: (   ) M    (   ) F               Peso: ______ Kg     

 

2 – Exposição ao HCV 

Parenteral: (   ) Sim    (   ) Não 

(   ) Drogas endovenosas 

(   ) Transfusão sanguínea antes de 1993.  Ano ______  

(   ) Seringas ou agulhas não descartáveis 

(   ) Compartilhamento de material de tatuagem 

(   ) Ignorado 

(   ) Outro  ___________________________________________   Ano ______ 

 

3 – Variáveis clínicas 

Síndrome metabólica: (   ) Sim  - Presença de 3 dos 5 critérios a seguir     (   ) Não   
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 (   )Triglicerídeo sérico acima de 150 mg/dL ou uso de medicamento para 

controle dos níveis de triglicerídeo 

 (   ) HDL-colesterol sérico inferior a 40 mg/dL para homens ou a 50 mg/dL para 

mulheres ou uso de medicamento para HDL baixo 

 (   ) Pressão arterial > 130/85 mmHg ou tratamento medicamentoso para 

hipertensão arterial 

 (   ) Glicemia plasmática > 110 mg/dL ou uso de hipoglicemiante 

 (   ) IMC > 28,8Kg/m2 para homens e mulheres 

Último ALT pré Peg-IFN: __________ valor de ref __________ Data: ___/___/___ 

      

4 - HCV 

Genótipo ______ 

Tem PCR VHC quantitativo pré Peg-IFN:  (   ) Sim    (   ) Não 

Valor ______________ Unidade ____ Log:________ 

 

5 – Variáveis anátomo-patológicas  

Última biópsia hepática pré Peg-IFN: Data: ___/___/___ 

Metavir : Fibrose: F (    )   Atividade inflamatória :Δ (    ) 

SBP: Alteração Arquitetural (    )    Atividade Portal (    )      

Peri-portal (    )    Parenquimatosa/lobular (    ) 

Esteatose: (   )Sim    (   ) Não      Grau: ________ 

Siderose: (   )Sim    (   ) Não      Grau: ________ 

Evidência não invasiva de cirrose hepática: (   ) Sim    (   ) Não    

 Qual evidência: (   ) varizes esofágicas    (   ) ecotextura hepática heterogênea     

                                      (   ) plaquetopenia 
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6 - Tratamento do VHC 

Prévio: 

Tratamento prévio com Interferon convencional: (   ) Sim    (   ) Não 

Tipo da resposta obtida: (   ) Não respondedor    (   ) Recidivante    (   ) Ignorado  

Atual: 

(   ) Peg-IFN alfa 2b (PegIntron)    (   ) Peg-IFN alfa 2a (Pegasys)     Início: ___/___/___ 

Dose por Kg: ___________    (   ) Ignorado 

Ribavirina: Dose: ________ mg/dia   (   ) Ignorado 

Evento que levou à redução de dose ou interrupção do tratamento do HCV por período 

superior a 2 semanas: (   ) Sim    (   ) Não 

Peg-IFN: (   ) Redução de dose    (   ) Interrupção    Tempo: ____ semanas 

RBV: (   ) Redução de dose    (   ) Interrupção    Tempo: ____ semanas 

Motivo: 

Não adesão (   ) 

Complicação psiquiátrica (   ) 

Descompensação hepática (   ) 

Intolerância à medicação (   ) 

Tireoideopatia (   ) 

Anemia (   ) 

Neutropenia/leucopenia (   ) 

Plaquetopenia (   ) 

Uso incorreto da medicação (   ) 

Medicação indisponível (   )  

Outro (   ) Qual: __________________________________________________ 

Uso de Filgrastima: (   ) Sim    (   ) Não     Tempo estimado: ____ semanas 

Uso de Eriropoetina: (   ) Sim    (   ) Não     Tempo estimado: ____ semanas 
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Houve Interrupção precoce do Tratamento do VHC: (   ) Sim    (   ) Não 

Motivo: 

Não adesão (   ) 

Comlicação psiquiátrica (   ) 

Descompensação hepática (   ) 

Intolerância a medicação (   ) 

Tireoideopatia (   ) 

Anemia (   ) 

Neutropenia/leucopenia (   ) 

Plaquetopenia (   ) 

Uso incorreto da medicação (   ) 

Medicação indisponível (   ) 

Perda de seguimento (   ) 

Outro (   ) Qual: __________________________________________________ 

Cinética viral 

PCR na semana 12: (   ) Positivo queda > 2log    (   ) Positivo queda < 2log                     

(   ) Negativo    (   ) Ignorado    Data: ___/___/___ 

PCR na semana 24: (   ) Positivo    (   ) Negativo    (   ) Ignorado 

Data: ___/___/___ 

PCR na semana 48: (   ) Positivo    (   ) Negativo    (   ) Ignorado   (   ) NA 

Data: ___/___/___ 

PCR na semana 72: (   ) Positivo    (   ) Negativo    (   ) Ignorado   (   ) NA 

Data: ___/___/___ 

PCR ao final do tratamento: (   ) Positivo    (   ) Negativo    (   ) Ignorado 

Data: ___/___/___ 

PCR após 6 meses da interrupção do tratamento: (   ) Positivo    (   ) Negativo 
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(   ) Ignorado    Data: ___/___/___ 

 

7 – Avaliação de efetividade 

(   ) Resposta virológica sustentada 

(   ) Recidivante 

(   ) Escape viral 

(   ) Não respondedor 
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ANEXO II 
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