A HEPATITE C
A hepatite C é uma doença causada pela infecção pelo vírus da hepatite C (VHC). Estima-se que
2,4% da população mundial (cerca de 160 milhões de pessoas), e de acordo com os dados
epidemiológicos mais recentes, que cerca de 0,4 a 1,5% da população portuguesa, esteja
infectada pelo VHC. No entanto, pensa-se que em Portugal apenas 30% dos doentes infectados
estejam diagnosticados, ou seja, que a maioria dos indivíduos infectados não sabe que tem a
infecção.

A transmissão do VHC ocorre habitualmente através do contacto com sangue contaminado.
Em Portugal, a principal via de transmissão é a partilha de material para consumo de drogas
(seringas e agulhas mas também tubos para inalação ou cachimbos, em que pode haver
contacto com sangue de outros indivíduos), além da realização de tatuagens ou de outros
procedimentos realizados com material cortante não desinfectado adequadamente. Após a
introdução de métodos de rastreio da infecção pelo VHC por volta de 1992, a transmissão por
transfusão de sangue ou derivados ou durante diálise quase desapareceu. Menos
frequentemente pode também haver transmissão pela via sexual (sobretudo aquando da
presença de lesões genitais) e perinatal. Uma vez que a maioria dos doentes com hepatite C
não está identificada, é especialmente importante o rastreio da infecção em todos os
indivíduos com factores de risco, principalmente consumo de drogas no passado ou
transfusões, diálise ou grandes cirurgias até à primeira metade da década de 1990.

Existem duas fases da infecção pelo VHC, aguda e crónica. A infecção aguda é assintomática na
maior parte dos casos, mas pode manifestar-se com icterícia (coloração amarelada da pele e
mucosas), cansaço, náuseas, vómitos, e até insuficiência hepática aguda (“hepatite
fulminante”). Alguns indivíduos eliminam espontaneamente o vírus durante esta fase da
infecção, dependendo da interação de várias características incluindo o género, idade, grupo
étnico e características do sistema imunitário individual.

A grande maioria dos doentes desenvolve hepatite C crónica, definida pela persistência do VHC
durante mais de 6 meses, e nesta fase a eliminação espontânea do vírus é rara. Habitualmente
esta fase é assintomática até ao desenvolvimento de doença hepática avançada. No entanto,
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pode ter manifestações como cansaço, depressão, resistência à insulina, crioglobulinémia,
linfoma, ou alterações dermatológicas. Em média, 10 a 20% dos doentes desenvolvem cirrose
ao fim de 20-30 anos de infecção. Existem vários factores que podem acelerar a progressão
para cirrose hepática: consumo de álcool, diabetes, obesidade, idade à data de infecção,
terapêutica imunossupressora ou coinfecções pelo vírus da imunodeficiência humana ou pelo
vírus da hepatite B. Assim se justifica a recomendação para moderação do consumo alcoólico
em todos os doentes com hepatite C (e abstinência alcoólica naqueles com cirrose), com o
objectivo de não acelerar a evolução da doença. Na verdade, doentes com hepatite C sem
outros cofactores tóxicos para o fígado podem permanecer durante décadas com doença
hepática ligeira.

A cirrose hepática tem uma fase inicial compensada, que pode durar anos, e a que se segue
uma fase de cirrose descompensada. A fase compensada não dá habitualmente quaisquer
sintomas. As descompensações habituais são a hemorragia digestiva por rotura de varizes do
esófago ou estômago, acumulação de líquido no abdómen (ascite), perturbação da consciência
(encefalopatia) e icterícia. Uma outra complicação, o tumor do fígado (carcinoma
hepatocelular), ocorre habitualmente nos doentes com hepatite C com fibrose avançada do
fígado ou cirrose hepática. Na presença de cirrose descompensada ou carcinoma
hepatocelular, a mortalidade é muito considerável. A história natural da infecção pelo VHC é
representada na Figura 1.

O diagnóstico da infecção pelo VHC é geralmente estabelecido em dois passos: a pesquisa de
anticorpos contra o VHC e, naqueles em que for positiva, a pesquisa direta do vírus no sangue.
A presença de anticorpos contra o VHC (proteínas que o sistema imunitário do indivíduo
sintetiza contra o vírus) indica a presença de contacto prévio com o vírus. Ou seja, tanto os
indivíduos que eliminaram o vírus (espontaneamente ou após terapêutica) como os indivíduos
com infecção ativa têm anticorpos contra o VHC. Nestes indivíduos pesquisa-se o vírus
diretamente no sangue (através da carga viral), que quando positiva, indica infecção ativa. No
caso específico da hepatite C, os anticorpos não são protetores, e por isso não evitam o risco
de reinfecção pelo VHC nos indivíduos que o eliminaram, quando novamente expostos. Por
outro lado é importante referir que se um indivíduo tem anticorpos positivos, mas a carga viral
é negativa, isso quer dizer que não tem infeção, quer isso tenha resultado da eliminação
espontânea do vírus ou do tratamento.

novembro, 2014

Outra informação importante no que diz respeito à infecção pelo VHC é o genótipo viral.
Dentro da espécie “vírus da hepatite C” existe uma grande variabilidade genética. Com base na
sua semelhança, dividem-se os vírus da hepatite C em 7 genótipos e, dentro destes, em alguns
subtipos. A caracterização do genótipo viral é importante para escolher o esquema do
tratamento e prever a resposta ao mesmo. Em Portugal, o genótipo mais prevalente é o
genótipo 1.

Uma vez estabelecido o diagnóstico da infecção, procede-se ao estadiamento da doença, ou
seja, investigar a gravidade da doença do fígado. A biopsia hepática, apesar de ser o método
de referência, tem sido progressivamente substituída por outras técnicas, não invasivas, entre
as quais a elastografia, que estimam o grau de fibrose no fígado. Os resultados do
estadiamento podem ser expressos de várias formas, consoante o sistema utilizado. Um
sistema frequentemente utilizado é a classificação METAVIR, que estadia a fibrose hepática
entre F0 e F4, em que F0 corresponde a ausência de fibrose e F4 corresponde a cirrose
hepática.

O objectivo da terapêutica é a eliminação do VHC no indivíduo infectado, que se define pela
“resposta virológica sustentada”, ou seja, a ausência de VHC no sangue seis meses após o
término do tratamento. A terapêutica para o VHC tem sofrido uma evolução radical desde o
seu aparecimento no início da década de 1990. Inicialmente consistia na injeção subcutânea
de interferão, com efeitos adversos muito significativos e taxas de resposta inferiores a 10%.
Gradualmente assistiu-se a formulações de interferão com maior eficácia e menos
complicações, à associação da ribavirina, e ao desenvolvimento de antivíricos de ação direta
sobre o VHC. Hoje em dia estão já aprovados esquemas terapêuticos sem necessidade de
interferão, com alta eficácia e muito menos efeitos adversos, e estima-se que em breve sejam
aprovados esquemas terapêuticos ainda mais eficazes e cómodos para os doentes, com taxas
de sucesso que em algumas situações atingem os 90%. Estes novos tratamentos têm ainda a
vantagem de serem muito mais curtos no tempo, com duração de 8 a 24 semanas. A indicação
para tratamento depende de vários factores, pelo que hoje em dia a terapêutica não é iniciada
em todos os doentes. É fator que dá prioridade para o tratamento a presença de um grau de
fibrose mais avançado ou a presença de cirrose.

A terapêutica eficaz elimina a infecção pelo VHC e pode até levar à regressão da fibrose
hepática, mas não resolve necessariamente toda a doença hepática que o vírus provocou no
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indivíduo. Assim, e consoante o caso particular, alguns doentes mantêm-se em seguimento
mesmo após a eliminação do vírus para monitorização da evolução da doença, sobretudo se
tiverem fibrose avançada, ou cirrose, dado que mantêm o risco de desenvolver cancro do
fígado, ainda que esta possibilidade seja significativamente menor do que na ausência de
eliminação do vírus.

FIGURA 1. História natural da infecção pelo vírus da hepatite C. (in GE J Port Gastroenterol
2014;21(2):44-54.)
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