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INTRODUÇÃO 

 

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é a mais importante causa de 

hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular, sendo a principal causa de 

indicação de transplante hepático no mundo industrializado (Sherlock, 1994, 

Sherlock, 1995, Manns, 2017).  

A hepatite provocada pelo HCV era transmitida predominantemente por 

via parenteral, no passado remoto através de transfusões de sangue e seus 

derivados e, mais recentemente, pelo uso de drogas ilícitas injetáveis e através de 

promiscuidade sexual.  

Estimava-se que mais de 170 milhões de indivíduos estivessem 

cronicamente infectados pelo HCV em todo o mundo (Manns, 2017). Atualmente 

a prevalência global de indivíduos infectados pelo HCV, baseado na positividade 

por anticorpos anti-HCV, é estimada em 1,6 % (variando de 1,3%-2,1 %), o que 

corresponderia a 115 milhões (variando de 92-149 milhões) de indíviduos 

infectados e, se levarmos em conta apenas a prevalência global virêmica, a 

estimativa reduz-se para 1% ou 71 milhões de pessoas infectadas com o HCV 

(MANNS et al., 2017; Blach, 2017).  

No Brasil, a prevalência da infecção virêmica pelo HCV é estimada em 

0,9 %, o que corresponderia a uma população de quase dois milhões de pessoas 

infectadas (BLACH et al., 2017). Esses dados foram revistos pelo Ministério da 

Saúde do Brasil sendo a estimativa de prevalência de 0.7%, ao redor de 700 mil 

casos. 



 

 

 

 

 

Embora a hepatite aguda C seja em sua maioria assintomática e as formas 

fulminantes extremamente raras, admite-se que o HCV possa cronificar em mais 

de 80% dos casos e possa evoluir, em 20% destes, para cirrose ao final de 20 anos 

(Manns et al, 2017) 

O HCV e sua estrutura genômica foram bem caracterizados por Choo et al. 

(1989), como sendo composta por uma molécula linear de RNA, de hélice simples, 

positiva, contendo aproximadamente 10000 nucleotídeos, e com uma 

organização genética muito semelhante àquela dos Flavivírus. 

  

História Natural e Manifestações Clínicas 

Pelo menos 85% dos indivíduos agudamente infectados pelo HCV 

desenvolvem hepatite crônica. De modo geral, os pacientes são assintomáticos ou 

têm sintomas leves e não específicos. A queixa, mais comumente descrita é a 

fadiga. Outros sintomas incluem náuseas, anorexia, astenia, dor ou desconforto 

no quadrante superior direito do abdome e perda de peso.  

Alguns doentes apresentam manifestações extra-hepáticas. Como estas 

manifestações podem comprometer diferentes orgãos e sistemas, sem nenhum 

sintoma atribuível ao fígado, o diagnóstico da hepatite C pode não ser feito 

inicialmente (Lopes et al, 1999). 

Diversas doenças são associadas a infecção crônica pelo HCV, variando de 

relatos com embasamento sólidos, tal como o linfoma não-Hodgkin de células B, 

a relatos anedóticos como psoríase e dermatomiosite.  

Após a descoberta do HCV em 1989, Pascual e colaboradores (1990) 

descreveram a ocorrência de crioglobulinemia mista em dois portadores do HCV, 

sendo esta a primeira publicação de uma manifestação extra-hepática da infecção 

crônica pelo HCV (CACOUB et al., 2014; GALOSSI et al., 2007).  



 

 

 

 

 

A crioglobulinemia mista essencial (CME) é doença mediada por 

imunocomplexos caracterizada por artralgias, púrpura, fraqueza, vasculite e 

doença renal. Lesões cutâneas necrotizantes, neuropatia periférica e 

hepatoesplenomegalia podem participar do quadro. Artralgias leves ou artrites 

não deformantes, atingindo múltiplas articulações e lesões purpúricas, 

essencialmente nas extremidades inferiores, podem persistir por vários anos.  A 

hepatite C é causa importante de doença renal e a complicação renal pode ser a 

manifestação inicial da infeção pelo HCV. Entre os vários tipos de 

Glomerulonefrite (GMN) descritos em associação com hepatite C, a 

crioglobulinêmica é a mais freqüente.  Alta prevalência de disfunção tireoidiana e 

anticorpos anti-tireoideanos, incluindo o antimicrossomal, antitireoglobulina e 

antiperoxidase tireoideano, foi encontrada em até 30% dos pacientes com 

infecção crônica pelo HCV.  

Algumas publicações demonstraram que a infecção crônica pelo HCV pode 

produzir uma reação auto-imune significativa contra as plaquetas levando ao 

surgimento de trombocitopenia (De Almeida et al., 2004).  

A ocorrência de alterações cognitivas em portadores de hepatopatias crônicas 

é extensamente documentada nos casos de encefalopatia hepática e 

encefalopatia hepática miníma, que decorrem do desenvolvimento da cirrose e 

insuficiência hepática. Entretanto, com o surgimento da infecção pelo HCV, 

começaram a ser reportadas queixas de alterações cognitivas em pacientes sem 

cirrose ou comprometimento hepático significativo. 

Entre as queixas neuropsiquiátricas frequentemente reportadas encontram-se 

a presença de comprometimento cognitivo leve, depressão e fadiga (ZIGNEGO et 

al., 2012). A prevalência de depressão é estimada entre 20 a 50% dos pacientes 

infectados com HCV, sendo superior a encontrada na população em geral, que é 

de aproximadamente 10%.  



 

 

 

 

 

 

Tratamento da Hepatite C 

 

Várias estratégias foram empregadas no tratamento da hepatite crônica 

pelo HCV ao longo dos últimos 20 anos. Entretanto, poucas drogas mostraram-se 

eficazes. O tratamento com Interferon-α (IFN-α) nas doses de 3 milhões UI, três 

vezes por semana, por período variável de 6 a 12 meses, induzia remissão 

sustentada em 10% a 15% dos pacientes (Davis et al., 1989).  

O advento do interferon peguilado (Peg-IFN) e sua administração sob a 

forma de monoterapia ou combinado a ribavirina tornou-se o tratamento padrão 

para o controle da hepatite crônica C, conferindo taxas de RVS, que variaram de 

30% a 56%, respectivamente. A partir de 2011, com o início da nova era de 

tratamento da hepatite C com a introdução dos inibidores de protease da região 

NS3, percebeu-se substancial incremento nas taxas de RVS nos pacientes 

monoinfectados pelo HCV, virgens de tratamento e naqueles previamente 

tratados. A no 

A nova era do tratamento da hepatite C com o emprego dos agentes 

antivirais de ação direta (DAAs) iniciou-se em 2014, quando foram publicados os 

principais resultados dos estudos de registro com a primeira geração de novas 

drogas, com o emprego do simeprevir e do sofosbuvir com o daclatasvir 

conferindo taxas de resposta virológica sustentada (RVS) superiores a 90% a 95%.  

Em 28 de julho de 2015, o Ministério da Saúde aprovou o novo Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o tratamento da hepatite C crônica 

incorporando as três novas drogas (sofosbuvir, simeprevir e daclatasvir). Em 

setembro de 2017, o Ministério da Saúde do Brasil publicou a nova versão do 

PCDT, com a inclusão do esquema 3D (Viekira) mantendo, ainda, as três outras 

drogas (sofosbuvir, simeprevir e daclatasvir).  



 

 

 

 

 

Mais recentemente, em 2019, o Ministério da Saúde incorporou duas 

novas associações para o tratamento da hepatite C nas mais diversas situações, 

com a combinação de sofosbuvir + ledipasvir para aqueles infectados com 

genótipo 1 e o sofosbuvir + velpatasvir para aqueles com genótipos diferentes de 

1, por 12 a 24 semanas de tratamento. 

No Brasil e no mundo inteiro, os resultados alcançados de RVS12 foram e 

são altíssimos (> 95%) em pacientes mono e coinfectados e naqueles 

considerados difíceis de tratar, como os com fibrose avançada e/ou cirrose, e até 

mesmo em populações especiais, como os usuários de drogas ilícitas e renais 

crônicos. Desde então, vários estudos de vida real, multicêntricos nacionais e 

internacionais confirmaram a elevada eficácia e a segurança desses fármacos. 

 



 

 

 

 

 

FIGURA 1 - HISTÓRIA NATURAL DA HEPATITE C 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - MANIFESTAÇÕES EXTRAHEPÁTICAS DO HCV 

 

 

 

 


