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RESUMO

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) é a principal causa de doença hepática

na  população  de  transplantados  renais.  Para  avaliar  em  Goiás  o  perfil

soroepidemiológico da infecção pelo HCV nos pacientes transplantados renais,

255  pacientes  foram  entrevistados  sobre  dados  sócio-demográficos,  fatores

associados ao transplante renal e à infecção pelo HCV, no período de novembro

de 2003  a  janeiro  de  2004.  Foram coletadas  amostras  de  sangue (soros)  de

todos os pacientes, as quais foram testadas para a detecção de anticorpos anti-

HCV pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) e, as amostras reagentes retestadas

pelo  line immunoassay  (LIA). Todos os soros foram submetidos à detecção do

RNA-HCV pela RT-PCR (transcrição reversa - reação da polimerase em cadeia).

As  amostras  positivas  foram genotipadas  pelo  line  probe  assay (INNO-LiPA).

Uma prevalência  global  de  16,1%  (IC  95%:  11,9-21,3)  foi  encontrada  para  a

infecção pelo HCV,  considerando-se os marcadores anti-HCV e/ou  RNA-HCV.

Dos 255 soros,  39 (15,3%)  foram anti-HCV positivos.  A  viremia pelo  HCV foi

observada  em 32  pacientes  (30  anti-HCV positivos  e  2  negativos).  Todas  as

amostras RNA-HCV positivas foram genotipadas, sendo os genótipos 1a (62,5%),

1b (31,3%) e 3a (6,2%) detectados nesta população. A análise dos fatores de

risco mostrou  que tempo de  hemodiálise,  transfusão de  sangue e transplante

renal antes de 1994 (anteriores à triagem para anti-HCV) estavam associados à

infecção  pelo  HCV.  Os  resultados  deste  estudo  reforçam  a  importância  das

medidas de controle de infecção nos centros de diálise, bem como da triagem

sorológica para  anti-HCV dos doadores  de sangue e órgãos,  buscando  desta

forma a prevenção da hepatite C na população de transplantados. Além disso, os

achados  confirmam a  predominância  do  genótipo  1  (subtipo  1a)  do  HCV em

Goiás.
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SUMMARY

Hepatitis C virus (HCV) infection is the main cause of hepatic disease in kidney

transplant recipients population. In order to investigate in Goiás the HCV infection

seroepidemiological  pattern  in  kidney  transplant  recipients,  255  patients  were

interviewed  about  sociodemographic  data  and  factors  associated  with  kidney

transplant  and  HCV  infection,  from  November  2003  to  January  2004.  Blood

samples (sera) were collected from all patients and tested for anti-HCV antibodies

by  enzyme-linked  immunosorbent  assay  (ELISA).  Anti-HCV  reactive  samples

were  retested  for  confirmation  with  a  line  immunoassay  (LIA).  All  sera  were

submitted to HCV RNA detection by RT-PCR (reverse transcription-polymerase

chain  reaction).  Positive  samples  were genotyped by line  probe assay (INNO-

LiPA).  An overall  prevalence of  16.1% (CI 95%: 11.9-21.3) was found to HCV

infection by anti-HCV and/or HCV RNA markers. Of the 255 serum samples, 39

(15.3%) were anti-HCV positive. HCV viremia was observed in 32 patients  (30

anti-HCV  positive  and  2  negative).  All  HCV  RNA  positive  samples  were

genotyped: genotypes 1a (62.5%), 1b (31.3%) and 3a (6.2%) were detected in this

population.  Risk  factors  analysis  showed  that  length  of  time  on  hemodialysis,

blood transfusion and kidney transplant  before 1994 (both before screening for

anti-HCV)  were  associated  with  HCV  infection.  The  results  of  this  study

emphasize the importance of  infection control  practices in dialysis centers and

anti-HCV  serological  screening  of  blood  and  organs  donors  for  hepatitis  C

prevention  in  the  population  of  transplant  recipients.  Additionally,  the  findings

confirm the predominance of genotype 1 (subtype 1a) of HCV in Goiás.
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1. INTRODUÇÃO

1.1. Considerações Gerais

As  hepatites  virais  representam  um  importante  problema  de  saúde

pública  tanto  nos  países  desenvolvidos  quanto  nos  em  desenvolvimento.

Enquanto  os  dados  epidemiológicos  das  hepatites  A  e  B  estão  bem

estabelecidos, os da hepatite C são ainda limitados (Kim 2002). Todavia estima-

se  que  em  torno  de  3%  da  população  mundial  encontra-se  cronicamente

infectada com o vírus da hepatite C (HCV) (Wasley & Alter 2000).

O HCV foi  identificado  há aproximadamente  uma década  e  meia  por

Choo et al. (1989) e, a partir de 1991, uma variedade de ensaios diagnósticos foi

desenvolvida,  permitindo estudos  detalhados sobre sua  epidemiologia,  ficando

claro que este é o agente primário da anteriormente denominada hepatite não-A,

não-B de transmissão parenteral e uma importante causa de hepatite aguda e

crônica no mundo (Kim 2002,  Memon & Memon 2002, Yen et al. 2003).

A infecção pelo HCV é a causa mais comum de doença hepática crônica

na atualidade.  A distribuição nos diferentes padrões de doença coloca o HCV

como  responsável  por  20%  dos  casos  de  hepatite  aguda,  70%  de  hepatite

crônica,  40%  de  cirrose,  60% de  carcinoma  hepatocelular  (CHC)  e  30% dos

transplantes  de  fígado.  Deve-se  ressaltar  que  a  infecção  pelo  HCV  causa

também, por sua ação linfotrópica, uma série de manifestações extra-hepáticas

com diferentes  graus de  morbidade  para  os  indivíduos  infectados  (Castellano

2000, Lauer & Walker 2001, Alberti & Benvegnù 2003).



1.2. O vírus da hepatite C

O vírus da hepatite C é classificado no gênero  Hepacivirus,  da família

Flaviviridae.  A partícula  viral tem cerca de 60 nm de diâmetro e um envelope

lipídico (Figura 1a). O genoma viral é constituído por uma fita simples de RNA de

polaridade  positiva  com  cerca  de  9400  nucleotídeos  (nt),  que  codifica  uma

poliproteína  com  aproximadamente  3000  aminoácidos  (aa)  (Figura  1b).  Esta

poliproteína dá origem a três proteínas estruturais (C, E1 e E2) e sete proteínas

não estruturais (P7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B) (Major & Feinstone

1997, Suzuki et al. 1999, De Beeck et al. 2001).

A região terminal 5’ não codificante  (5’NC) é constituída por cerca de 

340  nt,  sendo  altamente  conservada,  característica  que  tem  permitido  o

desenvolvimento de testes sensíveis  para a detecção do RNA-HCV (Zein 2000).

Logo após a região 5’NC, inicia-se uma ampla região aberta de leitura

 (ORF  -  open reading  frame),  que  codifica  a  poliproteína  e,  por  ação  das

proteases  celulares e virais, resulta em proteínas estruturais  (da partícula viral) e

não  estruturais  (participam da replicação viral)  (Major  &  Feinstone 1997,  Zein

2000).

As proteínas estruturais incluem a do nucleocapsídeo ou  core  (proteína

C) e as glicoproteínas do envelope (E1 e E2), formadas pela clivagem da região

amino-terminal  da  poliproteína  precursora,  por  ação  de  uma  protease  celular

(sinal  peptidase).  A  proteína  C  é  altamente  conservada  e  imunogênica.  A

glicoproteína E2 é possivelmente responsável pela adsorção do vírus ao receptor

celular, CD81 (Suzuki et al.1999, Lauer & Walker 2001).
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Figura 1a. Modelo esquemático adaptado do vírus da hepatite C (www.prn.org)

Figura 1b. Representação esquemática do genoma do vírus da hepatite C

O  estudo  de  seqüências  genômicas  e  de  aminoácidos  de  diferentes

isolados do HCV mostrou uma vasta variabilidade nas regiões E1 e E2, sendo a

maior na porção amino-terminal de E2, nas chamadas regiões hipervariáveis 

1 (HVR1) e 2 (HVR2). Esta variabilidade tem sido responsável pelo escape viral à

p7 NS3 NS4a NS4b NS5a NS5b5’NC Core E1 E2 NS2 3’NCp7 NS3 NS4a NS4b NS5a NS5b5’NC Core E1 E2 NS2 3’NC



resposta imune do hospedeiro e, parece ser um sítio de neutralização do HCV

(Suzuki et al. 1999, Cheney et al. 2000).

A porção carboxi-terminal da poliproteína apresenta as proteínas

não-estruturais, que exercem funções enzimáticas, estando relacionadas com a

replicação  viral.  É  conhecido  que  a  proteína  NS3  atua  como  serinaprotease

clivando as junções NS3/NS4A, NS4A/NS4B, NS4B/NS5A e NS5A/NS5B. 

A NS4A é um co-fator para a serinaprotease. A proteína NS5B tem atividade de

RNA polimerase RNA dependente. Embora NS4B e NS5A não tenham funções

conhecidas na replicação viral, a última está associada à resposta ao interferon

quando  apresenta  uma  mutação  na  região  determinante  de  sensibilidade  ao

medicamento (Gretch 2001, Hu et al. 2001, Lanford & Bigger 2002).

A região 3’NC consiste de um segmento curto de 30 nt (poli U), sendo

variável  entre  os  genótipos,  enquanto  a  região  3’X  (cauda)  com  98  nt  é

conservada e,  parece ser essencial  para a replicação viral  (Major & Feinstone

1997, Suzuki et al. 1999).

A heterogeneidade genética é uma das características biológicas mais

relevantes do HCV, tal condição é o resultado das mutações que ocorrem durante

a rápida  replicação  viral.  Análises  comparativas  de  seqüências  genômicas  de

isolados do vírus em várias partes do mundo têm levado à identificação de seis

genótipos (grau de variação em torno de 30 a 50%) para o HCV (1, 2, 3, 4, 5 e 6).

Em cada genótipo, existem múltiplos subtipos, sendo que os isolados de distintos

subtipos podem diferir entre si em cerca de 5 a 15%, e a variabilidade viral em um

mesmo indivíduo infectado por um determinado subtipo recebe a denominação

de quasispecies, cujo grau de variação é em torno de 1 a 5% (Hoofnagle 2002).

Esta capacidade de “escape” que o vírus apresenta, tanto em relação ao

sistema imune (há evidências que as mutações virais em outras regiões que não

E1 e E2 levariam o vírus a escapar da resposta imune celular, mecanismo este

responsável  pela  eliminação  viral),  bem como  à  terapia  anti-viral,  decorre  da

capacidade do HCV em gerar esses variantes e de se multiplicar fora do fígado
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(Rodés  &  Tapias  2000).  O  conhecimento  destes  genótipos  tem  importantes

implicações em relação à terapêutica e prognóstico para os pacientes portadores

do HCV (Hoofnagle 2002).

1.3. Transmissão do vírus C

A  transmissão  do  vírus  da  hepatite  C  ocorre  principalmente  pela  via

parenteral,  contudo  outros  mecanismos  podem  ser  responsáveis  pela

transmissão.  Até  a  implementação  da  triagem  para  anti-HCV  em  bancos  de

sangue, a transfusão de sangue e derivados contaminados foi  um mecanismo

importante  de  disseminação  da  infecção  (Donahue  et  al.  1992,  Barrera  et  al.

1995a, Schreiber et al. 1996, Sharma et al. 2003).

Atualmente,  o  uso  de  drogas  injetáveis  é  o  principal  mecanismo  de

transmissão da infecção.  Em torno de 40 a 80% dos usuários de drogas têm

infecção pelo HCV. O hábito de compartilhar seringas contaminadas explica a

alta prevalência da infecção nesta população (Alter 1997, Alter 2002, Lucidarme

et al. 2004, Judd et al. 2005). Dados sugerem que a inalação de cocaína pode

constituir   um  outro  fator  de  risco  importante  para  aquisição  do  HCV,  pelo

compartilhamento  de  cânulas  de  inalação  entre  indivíduos  infectados  (Conry-

Cantilena et al. 1996, Koblin et al. 2003, McMahon et al. 2004).

Embora a transmissão sexual do HCV tenha sido observada, a mesma é

pouco freqüente.  Usualmente,  o  HCV não parece estar  presente no sêmen e

secreção  vaginal  de  indivíduos  infectados,  mas  a  infecção  pode  ocorrer  na

presença  de  úlceras  genitais,  hematúria  e  fluxo  menstrual.  A  prevalência  da

infecção  é  alta  em  homossexuais  do  sexo  masculino,  profissionais  do  sexo,

indivíduos com doenças sexualmente transmissíveis e parceiros de usuários de

drogas injetáveis. Esta infecção parece estar associada com o fato destes grupos

terem grande número de parceiros, não usarem preservativos, serem receptores

de intercurso anal, atividade sexual que envolva trauma e co-infecção pelo vírus



da imunodeficiência humana (HIV) (Thomas et al. 1995, Bodsworth et al. 1996,

Othman & Monen 2002, Marx et al. 2003, Russi et al. 2003).

A transmissão vertical ou perinatal do HCV ocorre em cerca de 5% dos

casos.  A  transmissão  da  infecção  é  observada  em  mães  virêmicas,

principalmente com altos níveis de RNA viral, como na infecção aguda pelo HCV

e em casos de co-infecção com o HIV (Benaglia et al. 2000, Peixoto et al. 2004).

Os  anticorpos  maternos  transferidos  passivamente  desaparecem  de  6  a  12

meses após o nascimento. Assim, o diagnóstico da transmissão vertical tem sido

feito  com base em anormalidades  bioquímicas nos  testes  de  função hepática

(alanina aminotransferase - ALT), soropositividade para anti-HCV após 18 meses

de vida e detecção do RNA-HCV em torno de 3 a 6 meses após o nascimento,

além da confirmação do genótipo viral ser igual ao da mãe (Roberts & Yeung

2002, Lima et al. 2004). Não parece haver relação entre o tipo de parto (cesárea

ou vaginal), aleitamento ou grau de lesões hepáticas da mãe com a transmissão

perinatal do HCV (Benaglia et al. 2000, Batallan et al. 2003).

O risco ocupacional para os profissionais de saúde pode variar de 0-10%

(Mitsui et al. 1992, Lopes et al. 2002, Luz et al. 2004), sendo maior em cirurgiões,

obstetras, odontólogos, profissionais que atuam em laboratório, banco de sangue,

hemodiálise  e unidades de terapia  intensiva e emergência  (Memon & Memon

2002).

Existem procedimentos  que podem estar  relacionados com o risco de

infecção  pelo  HCV,  tais  como:  tatuagem,  acupuntura,  uso  de  piercing  e  de

navalhas (Candan et al. 2002, Yen et al. 2003).

A transmissão nosocomial é importante em pacientes sob hemodiálise,

com taxas de prevalência variando de 2% a 76,3% entre os centros de diálise

(Soetjipto et al. 1996, Schneeberger et al. 1996). No passado, as transfusões de

sangue  tinham  um  papel  importante  na  transmissão  do  HCV  em  pacientes

hemodialisados.  No entanto,  o uso da eritropoetina propiciou uma redução da

necessidade  de  transfusões  e,  com  o  advento  da  triagem  sorológica  dos
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doadores  de  sangue,  o  risco  de  hepatite  pós-transfusional  diminuiu

consideravelmente,  levando,  assim, a um importante declínio da infecção pelo

HCV nesta população (Jadoul  et al. 1993, Schreiber et  al.  1996, Jadoul 2000,

Sharma et al. 2003).

Os principais fatores de risco para a ocorrência de infecção pelo HCV em

pacientes sob diálise incluem antecedentes de transfusão, anos de hemodiálise e

tipo de diálise. Em relação aos pacientes em diálise peritonial, o risco de infecção

é baixo, provavelmente devido a menor necessidade de transfusões, ausência de

sítio  de  acesso  venoso  em  contato  com  circuito  extracorpóreo,  desta  forma

diminuindo o risco de exposição ao vírus, além do ambiente mais isolado, pois o

tratamento é domiciliar (Natov & Pereira 2000a).

 O risco de adquirir o HCV em hemodiálise está estimado em 10% por

ano (Natov & Pereira  2000a,  Meyers et  al.  2003).  Alguns mecanismos podem

contribuir potencialmente para a transmissão nosocomial do HCV em pacientes

sob tratamento hemodialítico, tais como: reuso de dialisadores, contaminação das

máquinas de hemodiálise, pelas mãos dos profissionais e pelo compartilhamento

de materiais entre os pacientes (Fabrizi et al. 2002). Todavia, em alguns estudos,

o  reuso  de  dialisadores  e  a  contaminação  de  máquinas  de  hemodiálise  não

apresentam fortes evidências de risco para a transmissão do vírus (Jadoul et al.

1993,  Pinto  et  al.  1996).  Por  outro  lado,  investigações  epidemiológicas  e

moleculares  mostraram  a  transmissão  nosocomial  entre  pacientes  RNA-HCV

positivos para outros negativos que dialisavam simultaneamente,  isto pode ser

devido  à  transmissão  envolvendo  profissionais  do  setor,  compartilhamento  de

artigos entre os pacientes, proximidade entre pacientes positivos e negativos e

falhas nas medidas de controle de infecção dentro das unidades (Jadoul et al.

1993, Saxena & Panhotra 2004, Zampieron et al. 2004).

Os pacientes submetidos a transplantes de órgãos representam grupo de

risco  para  a  infecção  pelo  HCV  e,  dentre  os  receptores  de  enxerto  renal,  a

falência hepática causada pelo HCV é causa de morte em 8 a 20% dos pacientes

pós-transplante  (Pereira  &  Levey  1997,  Natov  &  Pereira  2000b).  Com  dados



baseados na detecção de anticorpos anti-HCV com ensaios de segunda geração,

10 a 41% dos receptores de transplante renal estavam infectados com este vírus,

com  uma  larga  variação  na  prevalência  entre  os  diferentes  países  e  centros

(Vosnides 1997). Deve-se levar em consideração que os testes para a detecção

do marcador anti-HCV subestimam a prevalência de infecção nestes pacientes,

pois  os  transplantados  podem  ser  RNA-HCV  positivos  sem  ter  anticorpos

específicos (Pereira et al. 1992).

A  prevalência  da  infecção  pelo  vírus  C  em  transplantados  renais  é

influenciada  por  vários  fatores,  tais  como:  raça,  origem  geográfica,  tipo  de

tratamento  dialítico,  duração do  período  de  hemodiálise  antes  do  transplante,

número de transfusões, número de transplante renal e presença de infecção pelo

vírus da hepatite B (HBV). A maioria dos receptores de transplante renal se torna

infectada quando está sob diálise, mas ela pode ocorrer também pela recepção

de um órgão infectado (Pereira et  al.  1991,  Pereira et  al.  1992,  Pereira et  al.

1994, Abbott et al. 2003).

A prevalência da infecção pelo HCV em doadores de órgãos varia de

4,2% a 11,8% entre os diferentes centros (Huang et al. 1993, Pereira et al. 1994).

Em um estudo multicêntrico nos Estados Unidos,  as taxas de prevalência  em

doadores  foram de  4,2% e 2,4%,  pesquisando-se  os  marcadores  anti-HCV e

RNA-HCV, respectivamente (Pereira et al. 1994).

1.4. Aspectos clínicos da infecção pelo vírus da hepatite C

A  infecção  pelo  HCV  pode  levar  a  diferentes  quadros  clínicos,  com

variados níveis de gravidade,  isto  é;  desde formas assintomáticas  de hepatite

aguda  até  manifestações  de  descompensação  hepática,  como  cirrose  e

carcinoma hepatocelular (Barrera et al. 1995b). 

Os  indivíduos  com  infecção  aguda  pelo  HCV  tipicamente  são

assintomáticos ou têm doença clínica leve. Cerca de 60 a 70% dos pacientes têm

sintomas  detectáveis;  20  a  30%  podem  ter  icterícia,  10  a  20%  apresentam
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sintomas inespecíficos incluindo anorexia, mal estar e dor abdominal (Zoulim et

al. 2003). O RNA-HCV é detectável no soro a partir da segunda semana após a

exposição. O período de incubação tem uma média de sete semanas. Em torno

da  sétima  semana,  os  níveis  de  ALT  podem  estar  elevados.  A  despeito  da

resposta humoral e celular do hospedeiro contra o vírus, 85% dos pacientes não

eliminam  o  HCV,  desenvolvendo  hepatite  crônica  (Castellano  2000).  Formas

graves de hepatite aguda são raras; existem controvérsias quanto à capacidade

do HCV causar hepatite fulminante (Rodés & Tapias 2000).

Infecção clínica silenciosa e altas taxas de cronicidade explicam o grande

número  de  indivíduos  infectados  (Zoulim  et  al.  2003).  A  infecção  crônica  é

caracterizada pela presença de anticorpos anti-HCV e persistência do RNA-HCV

seis meses após a infecção. Os níveis de ALT flutuam largamente, e 30% dos

pacientes têm valores normais (Hoofnagle 1997). 

Os dados disponíveis da evolução natural da infecção crônica pelo HCV

são  contraditórios;  alguns  estudos  sugerem  uma  característica  “benigna”  à

infecção,  isto  é,  depois  de  20  anos  de  seguimento,  a  incidência  de  eventos

clínicos  relevantes  foi  pequena  e  muitos  pacientes  permaneceram

assintomáticos,  bem  como  as  alterações  histológicas  observadas  não  foram

importantes  (Kenny-Walsh  1999,  Seeff  et  al.  2000,  Wiese  et  al.  2000).  Em

contraste, outros estudos mostraram que 10 a 77% dos pacientes com infecção

crônica  desenvolveram  cirrose  após  um  período  variável  de  seguimento

(Niederau et al. 1998, Pagliaro et al. 1999). A identificação de fatores que podem

causar a progressão da infecção crônica pelo HCV poderia ajudar no controle

clínico da  doença,  e  alguns  autores  já  identificaram como possíveis  fatores  a

idade mais avançada dos pacientes, ingestão alcoólica continuada, maior grau de

fibrose na biópsia hepática, co-infecção pelo HBV e HIV, sexo masculino, raça

branca,  longa duração da doença,  e outras comorbidades apresentadas pelos

pacientes, tais como: hemocromatose, obesidade e diabetes mellitus (Kobayashi

et al. 1996, Poynard et al. 1997, Soto et al. 1997, Corrao & Arico 1998, Pessione

et al. 1998, Meyers et al. 2003).



A transição de um paciente com infecção crônica pelo HCV para cirrose

hepática é insidiosa e as manifestações clínicas podem ser discretas. Em estudos

que avaliaram evolução a longo termo em pacientes com cirrose compensada, foi

demonstrado que, depois de 5 anos de seguimento, 18% tinham manifestações

de descompensação clínica e 7% desenvolveram CHC,  com uma mortalidade

acumulada  de  9%  como  resultado  das  complicações  da  doença  hepática

(Fattovich  et al. 1997). A relação entre infecção crônica pelo HCV e CHC é bem

estabelecida,  contudo  o  grau  de  associação  entre  as  duas  entidades  clínicas

pode variar em diferentes partes do mundo. Na Europa, os pacientes infectados

com cirrose compensada têm uma taxa anual de aparecimento de CHC em torno

de 3%. Já no Japão, a infecção persistente pelo vírus C é causa de 70% dos

casos de CHC. O risco relativo de CHC nos indivíduos com cirrose e RNA-HCV

positivos é 100 vezes maior em relação aos não infectados (Fattovich et al. 1997,

Zoulim et al. 2003).  A falência hepática associada com a cirrose pela infecção

pelo vírus C constitui a principal indicação de transplante hepático em adultos na

Europa e Estados Unidos (Lucena & Herrero 2004, Martin et al. 2004).

A  infecção  crônica  pelo  HCV  tem  sido  associada  com  várias

manifestações  extra-hepáticas,  que  podem  afetar  a  qualidade  de  vida  dos

pacientes  infectados.  Tais  manifestações  incluem  a  crioglobulinemia  mista

essencial,  linfoma  não  Hodgkin  de  células  B,  glomerulonefrite,  artrite

soronegativa,  ceratoconjuntivite  sicca,  sialoadenite,  líquen  plano  e  alterações

neurológicas.  Pode  ocorrer  também,  como  em  outras  doenças  hepáticas,  a

porfíria cutânea tarda.  A crioglobulinemia é a mais comum das manifestações

extra-hepáticas,  sendo  caracterizada  por  sintomas  de  fadiga,  rash  cutâneo,

púrpura, artralgias, doença renal e neuropatia. Os testes sangüíneos demonstram

a  presença  de  globulinas  que  se  precipitam  no  frio  (fator  reumatóide,

complemento e complexos RNA-HCV/anti-HCV). A glomerulonefrite pode ocorrer

com crioglobulinemia,  ou como doença isolada, sendo o padrão histológico de

glomerulonefrite  membranoproliferativa,  podendo  inclusive  recorrer  em  rim

transplantado (Fabrizi et al. 2002, Hoofnagle 2002).

10



A história natural da hepatite C em pacientes sob hemodiálise tem sido

foco de estudos prospectivos. Em estudo realizado nos Estados Unidos, por

Stehman-Breen et al. (1998), os dados mostraram que o risco relativo para óbito

em pacientes RNA-HCV positivos foi de 1,78 (intervalo de confiança de 95%, 

1,01 a 3,14). Em outro estudo conduzido no Japão, por Nakayama et al. (2000), a

mortalidade foi maior no grupo anti-HCV positivo (33%) do que no controle (23%),

sendo os índices também elevados nos pacientes com cirrose (5,5% verso 0%) e

CHC  (8,8%  verso  0,4%),  quando  comparados  aos  observados  nos  grupos

controles.

O  curso  clínico  da  doença  hepática  depois  do  transplante  renal  é

geralmente  benigno,  exceção  feita  aos  pacientes  com  hepatite  colestática

fibrosante.  A  longo  prazo,  normalmente  estes  pacientes  desenvolvem

anormalidades nos testes de função e histologia hepática quando comparados

aos controles. Contudo em torno de 20 a 51% dos pacientes RNA-HCV positivos

permanecem com ALT normal, mas isto, não indica que a doença hepática esteja

ausente (Vosnides 1997). O risco de desenvolver doença hepática crônica depois

do transplante renal está principalmente relacionado com a duração e gravidade

no  pré-transplante  renal,  bem  como  da  histologia  hepática,  presença  de  co-

infecção  com  HBV,  tempo  pós-transplante,  tipo  e  grau  de  imunossupressão

(Pereira & Levey 1997, Fabrizi et al. 2001). 

Outro aspecto  relevante é se a infecção pelo HCV em transplantados

renais  teria  ou  não  um  efeito  deletério  sobre  a  sobrevida  do  paciente  e  do

enxerto, mas este tópico permanece controverso (Morales et al. 2002). Em alguns

estudos  realizados  a  longo  prazo,  a  sobrevida  foi  menor  nos  pacientes  HCV

positivos  quando  comparados  aos  negativos,  todavia  o  transplante  renal

permanece como melhor opção para os portadores do HCV com doença renal

terminal, pois quanto maior o tempo de espera para o transplante mais elevado é

o índice de mortalidade por causas cardiovasculares em diálise (Knoll et al. 1997,

Pereira et al. 1998).



1.5. Diagnóstico da infecção pelo vírus da hepatite C 

Desde  a  identificação  do  HCV,  por  Choo  et  al.  (1989),  numerosos

avanços foram obtidos no diagnóstico da hepatite C. Os testes iniciais, ensaios

imunoenzimáticos  de  primeira  geração  (ELISA  1),  tinham  o  antígeno  C100-3

correspondente a região NS4 do genoma viral  (Kuo et  al.  1989).  Estes testes

apresentavam uma sensibilidade em torno de 80%, com um grande número de

resultados falso-positivos, principalmente quando a triagem era feita em grupos

de baixo risco, como os doadores de sangue (Barrera 2000). Em 1992, surgiram

os testes de segunda geração, contendo antígenos correspondentes às regiões

do  core, NS3 e NS4, e que apresentaram melhores índices de sensibilidade e

especificidade (Cheney et al. 2000).

Na  atualidade,  são  usados  ensaios  de  terceira  geração,  que  incluem

antígeno  adicional  da  região  NS5,  além  dos  correspondentes  às  regiões

supracitadas (Younossi & Mchutchinson 1996,  Gretch 1997).  A sensibilidade e

especificidade chegaram a mais de 99% em indivíduos imunocompetentes. Deve-

se ressaltar que em indivíduos imunocomprometidos, como os transplantados de

órgãos, hemodialisados e portadores do HIV, nos quais a resposta humoral não é

adequada,  pode-se  encontrar  resultados  falso-negativos  (Cheney  et  al.  2000,

Thio et al. 2000, Colin et al. 2001).

Para evitar os resultados falso-positivos advindos dos testes de ELISA,

principalmente  em  populações  de  baixo  risco,  foram  desenvolvidos  testes

suplementares,  como  o  recombinant  immunoblot  assay (RIBA)  ou  line

immunoassay (LIA) contendo antígenos recombinantes do HCV e/ou peptídeos

sintéticos em fita  de nitrocelulose,  que é incubada com soro do paciente,  e a

reatividade do teste é detectada por reação colorimétrica (Eronsay 2001).

Contudo a presença de anticorpos anti-HCV não define por si só, se o

indivíduo é portador ou não do vírus (Pereira & Levey 1997). A confirmação da

viremia necessita  da detecção do RNA viral.  Para isto dois métodos têm sido

mais  empregados:  a  PCR  (polymerase  chain  reaction)  e  TMA  (transcription-

mediated amplification) (Pawlotsky 2002).
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A detecção do RNA-HCV é útil no diagnóstico da infecção aguda antes

do  desenvolvimento  de  anticorpos;  na  avaliação  de  pacientes  com  hepatite

crônica com características de auto-imunidade,  que podem ter resultado falso-

negativo para o anti-HCV; de indivíduos  imunocomprometidos infectados pelo

HCV, que são anti-HCV negativos e RIBA indeterminado, além do monitoramento

da resposta ao tratamento (Barrera 2000).

A importância da quantificação do RNA-HCV no processo da doença ou

na  resposta  ao  tratamento  ainda  não  está  bem  estabelecida.  A  maioria  dos

ensaios quantitativos usados é baseada na PCR ou DNA ramificado (branched

DNA ou bDNA) (Pawlotsky 2002).

Temos ainda no diagnóstico da hepatite C a genotipagem do vírus, que

pode ser feita pela análise de seqüências do genoma viral (regiões 5’ NC, core ou

NS5B) ou pelo uso de metodologias como a hibridização reversa com sondas

genótipo-específicas,  bem  com  por  RFLP  (restriction  fragment  length

polymorphism) (Nakao et al. 1991, Stuyver et.  al 1995). Dois  kits  baseados na

amplificação  pela  PCR  da  região  5’  não  codificante  estão  comercialmente

disponíveis.  O  Trugene HCV 5’ NC Genotyping  Kit (Visible Genetics,  Toronto,

Ontário,  Canadá) (Ross et  al.  2000,  Ansaldi  et  al.  2001) e o  line probe assay

(INNO-LiPA HCV II; Innogenetics Ghent, Bélgica) (Stuyver et al. 1995, Stuyver et

al.  1996).  Ambos  os  ensaios  podem  identificar  os  seis  tipos  de  HCV  e  os

principais subtipos (Pawlostky 2002).

Apesar dos freqüentes avanços no diagnóstico molecular da hepatite C,

os testes para detecção do RNA-HCV podem ser influenciados por vários fatores,

dentre eles: facilidade da degradação do RNA no soro, alteração na sensibilidade

e especificidade devido condições inadequadas de conservação das amostras,

escolha dos  primers e contaminação por produtos de DNA. Logo, quando tais

exames  são  empregados  no  diagnóstico  laboratorial,  rigorosas  medidas  de

controle devem ser usadas, para garantir confiabilidade dos resultados (Gretch

1997). 



O antígeno do  core do HCV é um outro marcador viral que está sendo

testado, podendo ser detectado e quantificado por ensaio imunoenzimático

(Ortho-Clinical  Diagnostics Raritan,  NJ).  Este marcador correlaciona-se com os

níveis de RNA-HCV, logo tem potencial para ser usado como um marcador de

replicação nas várias situações que o RNA viral é detectado (Bouvier-Alias et al.

2002). 

A biópsia  hepática é geralmente recomendada para a avaliação inicial

dos  pacientes  com  infecção  crônica  pelo  HCV,  sendo  útil  para  estadiar  à

gravidade da doença (estágio de fibrose) e graduar a quantidade de necrose e

inflamação  (Dienstag  2002).  Contudo  a  biópsia  possui  limitações,  como  a

variabilidade  nas  amostras  de  tecido  hepático  em  um mesmo  indivíduo  e  a

ocorrência de eventos adversos.

Na população  de  pacientes  hemodialisados e transplantados renais,  as

técnicas moleculares têm um papel relevante no diagnóstico da infecção pelo vírus

C,  pois,  em  função  de  alterações  em  seu  perfil  de  imunidade,  os  pacientes

infectados  pelo  HCV  podem  apresentar  ELISA  falso-negativo  e  RIBA

indeterminado ou negativo (Natov & Pereira 2000a,b,  Radhakrishnan et al. 2000).

1.6. Soroprevalência da infecção pelo vírus C

A hepatite C é uma infecção endêmica no mundo, com uma prevalência

global  estimada  de  3%,  ou  seja,  tem-se  aproximadamente  170  milhões  de

pessoas infectadas pelo vírus (Memon & Memon 2002,  Yen et  al.  2003).  Nos

Estados Unidos, anticorpos anti-HCV foram detectados em 1,8% da população

em geral, havendo uma significativa variação segundo os dados demográficos, o

que está de acordo com estudos de outras partes do mundo (Kim 2002). Taxas

de prevalência intermediárias são vistas no Brasil, Europa Oriental, Oriente Médio

e  Índia  subcontinental  (1  a  5%),  o  Egito  permanece  com  índices  elevados,

variando de 17 a 26% (Yen et al. 2003).
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Wasley  &  Alter  (2000)  analisaram  a  relação  entre  a  prevalência  da

infecção  pelo  HCV  e  o  padrão  de  transmissão;  baseados  em  estudos

populacionais, onde a prevalência era determinada em função da idade. Assim,

três padrões epidemiológicos foram definidos. No primeiro, a prevalência global

era geralmente baixa, sendo alta na faixa de 30 a 49 anos, e a transmissão do

vírus ocorreu em passado recente (10 a 30 anos atrás). Tal padrão foi observado

nos Estados Unidos e Austrália. O segundo padrão foi visto no Japão e Itália,

onde a prevalência  era baixa em crianças e adultos  jovens,  sendo elevada e

constante em indivíduos mais velhos,  mostrando transmissão em um passado

distante (30 – 50 anos). O terceiro padrão mostra uma prevalência que aumentou

com a idade,  com altas  taxas de infecção em todas  as faixas etárias,  sendo

observado no Egito (Kim 2002).

Os dados sobre a prevalência da infecção pelo HCV na América Latina

são limitados. A prevalência mais baixa (0,7%) foi encontrada no Equador e na

Venezuela, e a mais alta (2,3%) na Colômbia (Robinson et al. 1996). Munoz et al.

(1998) avaliaram doadores de sangue no Chile e encontraram uma prevalência

de 0,3% para o anti-HCV.

No Brasil, Foccacia et al.  (1998), em um estudo de base populacional,

encontraram uma soroprevalência de 1,42% no município de São Paulo, sendo

que, nas faixas etárias acima de 30 anos, as taxas foram superiores (2,2% até os

40 anos e 3,2% acima dos 60 anos).

Em  Goiânia,  Martins  et  al.  (1994),  avaliando  doadores  de  sangue,

obtiveram  uma  soroprevalência  de  1,4%.  Em outros  grupos  populacionais  de

Goiânia, as taxas variaram da seguinte forma: 0,9% em gestantes (Martins 

et  al.1995a),  3%  e  1%  em  meninos  de/na  rua,  respectivamente,  0,2%  em

escolares  e  0%  em  crianças  provenientes  de  creches  (Martins  et  al.1995b).

Barbosa  (1998)  encontrou  uma  prevalência  de  61,1%  para  anti-HCV  na

população de hemofílicos em Goiânia.



As  taxas  de  prevalência  de  anti-HCV  encontradas  em  pacientes

hemodialisados são geralmente maiores do que as observadas na população em

geral,  e  estes  índices  variam  nos  diferentes  centros  em  todo  o  mundo.  Na

Moldávia e Romênia, os índices foram de 75% e 25%, respectivamente (Bouali et

al.  1999,  Vladutiu  et  al.  1999).  Jadoul  et  al.  (2004)  reportaram  uma  redução

significativa  nas  taxas de  prevalência  em alguns  países europeus,  tais  como:

Bélgica (de 13,5% para 6,8%), França (42% para 30%), Suécia (16% para 9%),

Itália (28% para 16%), Hungria (26% para 15%) e Reino Unido (7% para 3%). Por

outro lado, um aumento, embora não significativo, foi detectado na Espanha (5%

para 12%) e Polônia (42% para 44%). Já na Alemanha a prevalência manteve-se

estável (7% para 6%). Este estudo foi  realizado entre 1991 e 1994, exceto na

Bélgica, cuja investigação se estendeu até 2000.

No Brasil, os dados de soroprevalência são variados. Busek et al. (2002)

encontraram um taxa de 20,3% em pacientes em hemodiálise em Belo Horizonte.

Um índice de 23,8% foi observado em Salvador (Santana et al. 2001). Em Porto

Alegre, a prevalência foi de 29,8% (Karhol et al. 1995). Naghettini et al. (1997)

e Carneiro et al. (2001) verificaram, respectivamente, 24,9% e 39% para anti-HCV

na  população  de  hemodialisados  de  Goiânia.  Luz  (2003)  estudando

hemodialisados do Estado do Tocantins encontrou uma prevalência de 16% para

anti-HCV.  Góngora  (1998)  observou  uma  taxa  de  42,5%  em  São  Paulo,  e

Vanderborght  et  al.  (1995)  estimaram  uma  prevalência  de  64,7%  no  Rio  de

Janeiro.

Os dados referentes à prevalência de anti-HCV em transplantados renais

também  mostram  uma  ampla  variabilidade,  muitos  destes   correspondem  às

taxas de prevalência  encontradas durante  o período de hemodiálise,  de onde

advém o maior número de pacientes. Mas deve-se levar em consideração que os

pacientes podem se infectar no período pós-transplante renal, o que pode alterar

os índices de prevalência nesta população (Boletis 2000, Morales & Campistol

2000).
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De  acordo  com  vários  estudos,  7,2%  a  54,5%  dos  pacientes

transplantados  renais  foram  anti-HCV positivos,  com uma grande  variação  de

prevalência  entre  países  e  centros.  Em  estudos  realizados  na  Suíça  e  nos

Estados  Unidos,  índices  de  7,2%  e  7,4%  foram  verificados,  respectivamente

(Knoll et al. 1997, Fehr et al. 2003). Uma prevalência de 10% foi mostrada na

Espanha e na Grécia (Boletis et al. 1992, Morales et al. 2004).  Curciarello et al.

(1996) e Mas et al. (2001) relataram índices de 20,6% e 49,3%, respectivamente,

nos pacientes estudados na Argentina.  Kokado et al.  (2000), em um centro no

Japão, encontraram uma soropositividade de 21,7%. Töz et al. (2002) verificaram

uma taxa de 38% na Turquia.  Yacheng et al.  (2000), estudando transplantados

renais em Xangai, na China, observaram uma positividade de 50,7%. Em Taiwan,

também na China, taxas de 28,5% e 43,1% foram determinadas (Lee et al. 2000,

Lin et al. 2004). E finalmente, na Índia, índices de 28,9%, 36,8% e 54,5% foram

reportados por Agarwal et al. (2000), Radhakrishnan et al. (2000) e Rathod et al.

(2002), respectivamente.

No Brasil, os poucos dados de prevalência para anti-HCV na população

de transplantados renais também mostram variabilidade.   Em Porto Alegre,  foi

obtida  uma  prevalência  de  33%  (Correa  et  al.  2003).  Giordano  et  al.  (2003)

encontraram  uma  taxa  de  51,7%  em  estudo  realizado  em  Campinas.  Nesse

mesmo estudo, a prevalência global (anti-HCV e/ou RNA-HCV) foi de 54% em

transplantados renais,

1.7. Tratamento da hepatite C

O objetivo primário  do  tratamento  da  hepatite  C é a  eliminação  viral.

Contudo, se considerarmos a história natural da infecção pelo HCV, bem com a

inexistência  de  vacina,  outros  objetivos  são  importantes  para  o  tratamento:

prevenção de  cirrose e suas  complicações,  redução das  manifestações extra-

hepáticas e prevenção da infecção para outros indivíduos. O consumo de álcool



deve  ser  evitado  e  o  controle  de  desordens  metabólicas  (diabetes  mellitus,

esteatose e obesidade) deve ser implementado (Poynard 2003).

O   interferon-alfa  (IFN-α)  foi  o  primeiro  medicamento  a  ter  atividade

contra a hepatite C crônica, sendo licenciado para o tratamento dos pacientes em

1991. Os dados que levaram a esta aprovação foram a demonstração de que um

curso de 24 a 48 semanas de tratamento poderia resultar em resposta virológica

sustentada (desaparecimento do RNA-HCV no soro 24 semanas após o término

do tratamento), normalização dos níveis de ALT e resolução da doença hepática

(Lau et al. 1998).

As taxas de resposta virológica sustentada com uso de monoterapia com

IFN-α foram de 6 a 12% depois de 24 semanas de tratamento e  de 12 a 20%

após  um curso  de  48  semanas.  O  maior  avanço  na  terapia  foi  a  adição  da

ribavirina (RB), um anti-viral análogo da guanosina, à terapia com  IFN-α, com isto

houve um aumento  na resposta  virológica sustentada em torno de 38  a 43%

(Meyers et al. 2003). 

O genótipo  viral  tem um papel  importante  na  resposta  à  terapia.  Em

pacientes com genótipo 1, a resposta à terapia combinada (IFN-α/RB) variou de

28 a 31%, já nos infectados com os genótipos 2 e 3, as taxas foram de 64 e 66%,

respectivamente.  Os pacientes  com genótipos  2  e  3  responderam igualmente

bem  aos  cursos  de  tratamento  de  24  e  48  semanas  com terapia  combinada

(Poynard et al. 1998).

Nos  estudos  prospectivos  controlados,  os  critérios  de  resposta  foram

baseados na normalização da ALT ao final do tratamento (resposta bioquímica),

mas o seguimento dos pacientes mostrou que, após a suspensão do tratamento,

um grande número apresentava recidiva, com elevação das enzimas hepáticas

para níveis semelhantes ao do pré-tratamento.   Na atualidade,  os critérios  de

resposta à terapia incluem a ausência do RNA-HCV como  o principal parâmetro

(Lauer & Walker 2001).
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Uma das razões da resposta limítrofe ao IFN-α é a sua  meia-vida curta

(aproximadamente 8 horas), ocasionando flutuações da droga no plasma durante

o  tratamento.  Nos  pacientes  tratados  com  IFN-α  três  vezes  por  semana,  foi

observado um aumento intermitente da carga viral nos dias sem medicação. Mais

recentemente, foram introduzidas formas peguiladas de interferon (peginterferon),

cuja  formulação   resulta  de  uma  ligação  de  IFN-α  recombinate  com  uma

molécula  de polietilenoglicol (PEG), que forma um “escudo protetor” impedindo a

degradação enzimática do interferon, diminuindo sua taxa de eliminação, além de

determinar  uma  liberação  lenta  e progressiva da droga.  Isto  aumenta  a vida

média da mesma, mantendo seu nível sérico por tempo prolongado, permitindo

aplicação  semanal,  logo  com diminuição  dos  efeitos  colaterais  e  aumento  na

eficácia do medicamento (Zeuzem et al. 2000, Meyers et al. 2003). Heathcote et

al. (2000), Zeuzem et al. (2000) e Lindsay et al.  (2001), em seus estudos com

peginterferon  em  monoterapia,  demonstraram  taxas  de  resposta  virológica

sustentada de 30%, 39% e 23%, respectivamente, isto é de duas a três vezes

maior  que com o interferon padrão.  Hadziyannis  et  al.  (2002)  compararam as

taxas de respostas ao peginterferon combinado com diferentes doses de RB (800

versus 1000 e 1200 mg) e diferentes durações (24 ou 48 semanas), mostrando

taxas melhores de resposta virológica sustentada com doses maiores de RB e 48

semanas  para  pacientes  com  genótipo  1,  mas  foram  equivalentes  para  os

genótipos 2 e 3.

Para os pacientes portadores de doença renal terminal,   o tratamento

com IFN-α tem sido a escolha terapêutica, pois nestes pacientes o uso de RB

está   contra-indicado,  pois  este  fármaco  causa  grave  anemia  hemolítica.  As

taxas de resposta virológica e bioquímica nestes pacientes ocorrem em torno de

20 a 90%. A tolerância ao medicamento é baixa, com taxas de descontinuidade

em 20 a 40% dos casos (Pol 2000).  Estudos com peginterferon em pacientes

portadores  de  doença  renal  terminal  têm  mostrado  que  a  farmacocinética  do

medicamento está claramente alterada.   Fried et al.  (2002) ao testarem quatro

diferentes doses do fármaco, verificaram alterações na eliminação da droga em

relação  aos  controles,  bem  como  aumento  em  sua  meia-vida.  Estes  autores

sugeriram  que  a    dose  semanal  de  peginterferon  deveria  ser  diminuída,  de



acordo com o tipo de peginterferon usado, sendo de 135 μg para o peginterferon

alfa-2a e 0,5 a 1,0 μg para o peginterferon alfa-2b.     

Em pacientes  transplantados renais  existe  uma situação  complexa no

que diz respeito ao tratamento dos portadores de hepatite C, ou seja, os mesmos

recebem  imunossupressores,  incluindo  corticosteróides,  que  aumentam  a

concentração do HCV-RNA; têm viremia mais elevada do que no pré-transplante

e  algum nível de alteração na função renal (tem um só rim funcionando e usam

drogas nefrotóxicas como os inibidores de calcineurina) (Rostaing 2000). Alguns

estudos já foram conduzidos usando interferon no tratamento de transplantados

renais, mas a droga foi pobremente tolerada e a resposta virológica sustentada

não foi alcançada, bem como ocorreram casos de dano à função renal (Rostaing

2000, Fabrizi et al. 2001, Morales et al. 2002).

Em relação ao uso da ribavirina em transplantados renais, os dados de

literatura  ainda  são  limitados  e  controversos.  Em  função  de  não  existir  uma

uniformidade efetiva para o tratamento destes pacientes, a melhor estratégia é

tratar os pacientes HCV-positivos em diálise antes do transplante renal (Morales

et al. 2002).

1.8. Prevenção e controle da infecção pelo HCV

Os dados de soroprevalência da infecção pelo HCV indicam que o vírus

manterá impacto relevante sobre a saúde pública mundial em um futuro breve,

pois existem falhas nas medidas disponíveis para a prevenção, e a progressão

para  infecção  crônica  é  alta.  A  imunoglobulina  e  os  anti-virais  não  são

recomendados  na  profilaxia  pós-exposição  (Centers  for  Disease  Control  and

Prevention  -  CDC,  2001).  A  vacinação  seria  o  meio  mais  efetivo  para  a

prevenção,  mas  ainda  não  está  disponível.  Alguns  fatores  que  dificultam  o

desenvolvimento da vacina contra  hepatite  C são:  falta  de um modelo animal
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adequado,  alto  grau de diversidade  genômica e insucesso  no cultivo viral  em

grande quantidade in vitro (Berzofsky et al. 2004). Por outro lado, os estudos da

resposta imunológica ao vírus são importantes para o desenvolvimento da vacina.

Kamal  et  al.  (2004)  verificaram em situações  de baixa  exposição  ao  vírus,  o

desenvolvimento de resposta imune celular específica, sem replicação viral.

Com o advento dos testes de triagem sorológica para o anti-HCV em

bancos de sangue, houve uma redução importante do risco de infecção por esta

via. Com a introdução dos ensaios imunoenzimáticos de terceira geração, o risco

de transmissão transfusional do vírus C é de um caso por 100.000 unidades de

sangue transfundido (Schreiber et al. 1996). 

No Brasil,  a Portaria No 1.376 do Ministério da Saúde (MS), de 19 de

novembro de 1993 (MS 1993) passou a exigir a pesquisa de anti-HCV na triagem

dos doadores de sangue, tendo entrado em vigor em dezembro do mesmo ano.

Kupek (2001) observou uma redução significativa no risco transfusional em Santa

Catarina. O risco residual médio foi de 1:307 em 1991-1994, de 1:404 em 1995-

1996 e 1:13721 em 1997-1999.

A estratégia de prevenção baseia-se na orientação dos portadores  do

HCV para minimizar os riscos de transmissão do vírus aos susceptíveis. Assim,

todos  os  portadores  deveriam  ser  referenciados  para  avaliação  e  tratamento

médico; informados para não doarem sangue, órgãos, tecidos ou sêmen e não

compartilharem objetos de higiene pessoal (escovas de dente, barbeadores etc).

Em  usuários  de  drogas  injetáveis,  não  só  os  cuidados  supracitados  são  de

extrema importância, bem como o envolvimento de clínicas ou instituições para o

tratamento pleno da dependência (Alter 2002).

As medidas de prevenção e controle da infecção pelo vírus C são de

extrema  importância  também  nos  hemodialisados.  O  Centers  for  Diseases

Control and Prevention (CDC), dos Estados Unidos, apesar de não recomendar

máquinas exclusivas, isolamento e não reuso de dialisadores para os pacientes

infectados pelo HCV, ressalta  estrita aderência  às precauções-padrão,  higiene



rigorosa dentro  das unidades e  cuidados de desinfecção das máquinas  (CDC

2001).

No Brasil, os serviços de diálise foram, inicialmente, regulamentados pela

Portaria No 2042, de 11 de outubro de 1996, do Ministério da Saúde (MS 1996).

Segundo esta portaria, os pacientes deveriam ser avaliados mensalmente para

anti-HCV e ALT, e os portadores de sorologia positiva para o HCV terem seus

dialisadores reprocessados separadamente dos pacientes negativos. Em 2000,

passou a vigorar a Portaria No 82, de 3 de janeiro de 2000 (MS 2000), na qual as

recomendações  anteriores  foram  mantidas.  Mais  recentemente,  a  Agência

Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),  através  da  Resolução  da  Diretoria

Colegiada  no 154  (RDC  no 154)  de  15  de  junho  de  2004  (ANVISA  2004)

estabeleceu  que  a  sorologia  para  o  marcador  anti-HCV  deverá  ser  feita

semestralmente nos pacientes negativos e a monitorização da ALT mensalmente.

Medidas  que  possam  prevenir  e  controlar  a  infecção  pelo  HCV  nas

unidades de hemodiálise, com certeza trarão benefícios para futuras populações

de transplantados renais; assim como o controle sorológico rigoroso de doadores

de órgãos, buscando identificar e não utilizar aqueles advindos de doadores anti-

HCV positivos (Boletis 2000, Natov 2002).

1.9. Justificativa

A  infecção  pelo  HCV  é  um  importante  problema  de  saúde  pública

mundial.  O grande número  de estudos realizados nos  diversos países reforça

esta  afirmativa,  bem  como  fornece  dados  e  informações  relevantes  sobre  o

agente, transmissão, diagnóstico e soroprevalência da infecção.

Existem vários estudos na literatura mundial sobre o perfil  da infecção

pelo  HCV  em  diferentes  grupos  populacionais  e,  dentre  os  mesmos,  o  de

transplantados  renais  possui  uma  grande  relevância,  pois,  nesses  indivíduos
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imunocomprometidos,  existe risco de evolução para doença hepática  terminal,

que pode comprometer a sobrevida do paciente e do enxerto.

As taxas  de infecção  pelo  HCV variam amplamente  na população de

transplantados renais.   No Brasil,  ainda são poucas as investigações sobre a

prevalência  da  infecção  pelo  HCV  neste  grupo  de  pacientes.  Em  Goiás,  o

programa de transplante renal teve início em 1984, no Hospital Geral de Goiânia,

onde  se  manteve  em  atividade  até  1988.  Em  1990,  o  referido  programa  foi

reiniciado  na  Santa  Casa  de  Misericórdia  de  Goiânia,  que  é  o  serviço  de

referência no Estado.  Todavia,  não se têm dados sobre a infecção pelo HCV

nesta população. Assim sendo, este estudo foi realizado visando dimensionar a

soroprevalência desta infecção, os fatores de risco associados e a caracterização

viral neste grupo de indivíduos, fornecendo informações para o planejamento e

implementação de medidas de controle no pré e pós-transplante renal, no sentido

de diminuir o impacto da infecção nesta população.



2. OBJETIVOS

• Determinar a prevalência da infecção pelo HCV em pacientes transplantados

renais no Estado de Goiás, através da detecção de anticorpos anti-HCV e do

RNA viral;

• Analisar  os  fatores  de  risco  associados  a  esta  infecção  na  população

estudada;

• Identificar  os  genótipos  do  HCV em  transplantados  renais  infectados  pelo

vírus C em Goiás;

• Fornecer  informações  que  possam  contribuir  para  minimizar  o  impacto  da

infecção pelo vírus C nos transplantados renais em nosso Estado.



3. CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1. População estudada

Este estudo foi realizado na Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, no

Serviço de Transplante Renal,  no período  de novembro de 2003 a janeiro de

2004.  A  população  estudada  constituiu-se  de  255  pacientes  que  foram

transplantados de 1982 a 2003, sendo a grande maioria (90,2%) em Goiás.

A partir  de  um número  total  de  aproximadamente  420  transplantados

renais, para se conseguir uma prevalência estimada da infecção pelo HCV em

torno de 16%, com uma margem de erro de 3%, fez-se necessário estudar no

mínimo 243 pacientes, considerando um poder estatístico de 80% (β=20%) e um

nível de significância de 95% (α=0,05).

3.2. Entrevista e coleta de sangue

A  entrevista  foi  realizada  após  esclarecimentos  sobre  o  projeto  e  a

assinatura  do  termo  de  consentimento  informado  (anexo  I)  pelos  pacientes

participantes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Santa

Casa de Misericórdia de Goiânia

Foi usado um questionário padronizado (anexo II), visando a obtenção de

dados para o estudo, sendo que a primeira parte constituiu-se de informações

sócio-demográficas;  a  segunda,  de  possíveis  fatores  de  risco  associados  à

infecção pelo HCV e, a terceira, de dados relacionados ao próprio procedimento

do transplante renal.

Após a realização da entrevista,  os pacientes eram encaminhados ao

Laboratório de Histocompatibilidade para a coleta de 10 ml de sangue em veia



periférica e, em seguida, o mesmo era colocado em tubo de ensaio identificado

com o número correspondente ao do questionário. As amostras sanguíneas eram

centrifugadas,  os  soros  separados  em duas  alíquotas  e  estocadas  a  –200  C,

sendo  transportadas  ao  Laboratório  de  Virologia  do  IPTSP/UFG,  para  a

realização dos testes laboratoriais para hepatite C.

3.3. Detecção do marcador anti-HCV

ELISA  -  Os  soros  coletados  foram  testados  para  a  detecção  de

anticorpos para o HCV pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) de terceira geração

empregando-se  reagentes  comerciais  (Bioelisa  HCV,  Biokit,  Espanha).

Resumidamente,  os  soros-testes  e  os  controles  negativos  e  positivos  foram

incubados em placa sensibilizada com uma mistura dos antígenos do core, NS3,

NS4 e NS5 do HCV. Após a lavagem da placa, adicionou-se o conjugado (anti-

imunoglobulina  humana  marcada  com  peroxidase).  A  placa  foi  incubada  e,

posteriormente,  submetida  à  lavagem.  Em  seguida,  foi  adicionada  a  solução

cromógena de tetrametilbenzidina (TMB) juntamente com o substrato da enzima

(peróxido de hidrogênio). Após a incubação, a reação foi interrompida pela adição

de  uma  solução  de  ácido  sulfúrico  2  M.  A  leitura  espectrofotométrica  em

densidade  ótica  (D.O.)  foi  obtida  a  450  nm,  sendo  consideradas  positivas  as

amostras que apresentavam D.O. iguais ou superiores ao valor do ponto de corte.

Este valor foi obtido somando-se 0,300 à média dos valores de absorbância dos

controles negativos.

LIA - As amostras reagentes no ELISA foram testadas também pelo line

immunoassay LIA (INNO-LIA HCV Ab, Innogenetics, Bélgica). Estes soros, assim

como os controles negativo e positivo, foram incubados com os antígenos core,

E2, NS3, NS4 e NS5 fixados separadamente em fitas de nylon. Posteriormente,

após a lavagem das fitas, adicionou-se o conjugado (anti-imunoglobulina humana

ligada à fosfatase alcalina) e realizou-se novo processo de incubação e lavagem.

Em seguida, as fitas foram incubadas com o substrato (bromo-cloro-indol-fosfato

em dimetil formamida). A reação foi bloqueada com a adição de ácido sulfúrico
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0,1  M.  Os  resultados  positivos  e  negativos  foram  determinados  visualmente,

comparando-se a intensidade de cor das linhas correspondentes aos diferentes

antígenos com as linhas dos controles, conforme as especificações do fabricante.

3.4. Detecção do RNA-HCV e Genotipagem

Todas as amostras foram testadas para a detecção do RNA-HCV pela

RT-PCR  (transcrição  reversa-reação  da  polimerase  em  cadeia).  O  RNA  foi

extraído pelo método fenol/clorofórmio e isotiocianato de guanidina (Chomczynski

& Sachi,  1987) usando-se 100 μl do soro de cada paciente.  O RNA obtido foi

ressuspenso em água tratada com dietilpirocarbonato. A transcrição reversa foi

realizada  com  random primer (Gibco-BRL), 200 U da transcriptase reversa do

vírus da leucemia murina de Moloney  (Gibco-BRL) e 0,2 mM de cada dNTP

(Pharmacia),  em um volume final  de 22 μl a 420C, durante um período de 90

minutos. Aproximadamente um terço (8 μl) do cDNA foi amplificado por  nested

PCR com primers  específicos para região 5’ NC, sendo que na primeira PCR fora

utilizados primers externos [(CACTCCCCTGTGAGGAACTACTGTC)  na posição

–305 e (ATGGTGCACGGTCTACGAAGACCTCC) na posição 2]. A PCR foi feita

num volume final de 50 μl,  na presença de 0,2 mM de cada dNTP, 3 mM de

MgCl2 e 1 U da enzima Taq DNA polimerase (Gibco-BRL). Após este preparo, o

DNA era desnaturado, por aquecimento a 940C por dois minutos, e amplificado

durante 35 ciclos a 940C por 15 segundos, a 500C por 45 segundos, a 720C por

um minuto, seguido por um alongamento de 7 minutos a 720C.

Após a realização da primeira PCR, 1 μl do produto obtido foi novamente

amplificado  utilizando  primers  internos  [(TTCACGCAGAAAGCGTCTAGCC)  na

posição –279 e (GGGCACTCGCAAGCACCCTATCAGG)  na posição -26],  nas

mesmas condições descritas  acima,  exceto pelo aumento da concentração do

MgCl2  para 5 mM. 



Os produtos da PCR foram submetidos à eletroforese em gel de agarose

1,5% contendo  brometo  de  etídeo  e,  visualizados  sob  luz  ultravioleta  em um

tansiluminador.

Para  evitar  contaminação,  a  extração  e  a  transcrição  do  RNA,  a

preparação dos reagentes pré-PCR, amplificação do DNA e a eletroforese em gel

dos produtos da PCR foram realizados em salas separadas.

As amostras  RNA-HCV positivas  foram genotipadas  pelo  método  line

probe assay   (INNO-LiPA, Innogenetics, Bélgica). As seqüências genômicas de

cDNA  foram  amplificadas  novamente  pela  PCR  com  primers  biotinilados

complementares à região 5’ NC do genoma do HCV. O princípio deste ensaio

consiste na hibridização reversa de produtos biotinilados da PCR com sondas tipo

específicas, previamente imobilizadas em linhas paralelas nas tiras da membrana

de  nitrocelulose.  Após  a  hibridização,  foi  adicionada  uma  solução  de

estreptovidina marcada com fosfatase alcalina que se liga ao híbrido  biotinilado

formado anteriormente. A revelação deste método consiste no desenvolvimento

de  cor  púrpura  nas  amostras  positivas,  após  a  adição  do  substrato

(bromochloroindolyphosphate/BICP e  nitro  blue  tetrazolium/NBT).  A  reatividade

dos fragmentos  amplificados em uma ou mais linhas sobre as tiras permite  o

reconhecimento dos seguintes genótipos do HCV: 1a, 1b, 1, 2a/2c, 2b, 3a, 3b/3c,

3, 4a, 4b, 4c/4d, 4e, 4f, 4h, 4, 5a e 6a (Stuyver et al.1993, 1996).

3.5. Avaliação de ALT

Foram  obtidos  três  valores  mensais  de  ALT  no  prontuário  de  cada

paciente,  no trimestre  que antecedeu  a entrevista  e  coleta  de sangue para o

estudo. A média aritmética dos valores de ALT de cada transplantado renal foi

apresentada em gráfico. Níveis de ALT até 40 U/ml foram considerados normais.

3.6. Processamento e análise dos dados
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Os dados obtidos nas entrevistas e os resultados dos testes sorológicos

e  moleculares  foram  analisados  no  programa  Epi-Info  versões  6.04  e  2000

(Centers  for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA).

Prevalência  e  estimativas  de  risco  foram calculadas  com intervalo  de

confiança de 95%. Fatores de risco associados à exposição ao HCV (positividade

ao  anti-HCV  e/ou  RNA-HCV)  pela  análise  univariada  foram  analisados  por

regressão  logística  múltipla.  Antecedentes  de  acupuntura,  uso  de  drogas,

tatuagem e tratamento dentário com profissional não graduado foram raramente

relatados pelos pacientes e, assim, não incluídos na análise.

Os testes de χ2 e χ2 para tendência foram utilizados quando apropriados.



4. RESULTADOS

4.1. Características da população estudada

Pela Tabela 1, verifica-se as características sócio-demográficas dos 255

pacientes transplantados renais em Goiás. A média de idade foi de 41,3 anos.

Houve  predominância  de  indivíduos  do  sexo  masculino  (60%)  na  população

estudada.

Quanto à naturalidade, a maioria dos pacientes era do Estado de Goiás

(68,6%).

A avaliação do estado civil mostrou que a maior parte dos indivíduos era

casada  (58,4%),  sendo  23,5%  solteiros  e  18,1%  em  outras  condições

(amasiados, viúvos e separados).

Quanto  à  escolaridade,  63,1%  dos  pacientes  tinham  o  primeiro  grau,

25,5% o segundo grau e 6,7% o terceiro grau. O restante (4,7%) da população

estudada não apresentava qualquer nível de escolaridade.

Em relação à renda familiar, a maioria dos pacientes (54,5%) estava na

faixa  de 2  a 5  salários  mínimos  (sm).  Faixa  menor  ou  igual  a  um salário  foi

relatada  por  21,2%  dos  pacientes.  Renda  de  6  a  10  e  acima  de  10  sm  foi

mencionada por 15,7% e 8,6% dos indivíduos, respectivamente.



Tabela 1. Características sócio-demográficas dos 255 pacientes transplantados

renais estudados no Estado de Goiás

A  Tabela  2  apresenta  as  características  dos  pacientes  em relação  à

doença de base, tipo de doador (vivo ou cadáver) e terapia imunossupressora.

Observou-se que 42% dos pacientes não tinham diagnóstico definido da doença

renal  de  base,  22%  apresentavam  a  glomerulonefrite  como  causa,  20,4%

nefroesclerose  hipertensiva  e  5,9%  pielonefrite.  Outras  doenças  verificadas

foram: doença policística (4,3%), diabetes mellitus (3,1%), litíase renal (2,0%) e

nefrite intersticial (0,3%).

A maioria  dos  pacientes  recebeu rins  de  doadores  vivos  (68,6%).  Os

receptores de rins de doadores cadáveres corresponderam a 31,4% dos casos. 

Características N %

Média de idade 41,3 anos (17 - 75 anos)

Sexo
       Feminino 102 40
      Masculino 153 60

Naturalidade
      Goiás 175 68,6
      Outros estados 80 31,4

Estado civil
      Solteiro 60 23,5
      Casado 149 58,4
      Outro 46 18,1

Escolaridade
     1o grau 161 63,1
     2o grau 65 25,5
     3o grau 17 6,7
     Nenhuma 12 4,7

Renda familiar (salário mínimo)
      ≤ 1 54 21,2
      2 a 5 139 54,5
      6 a 10 40 15,7
      > 10 22 8,6
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  Em relação à terapia imunossupressora, três esquemas prevaleceram,

sendo  que  os  esquemas  prednisona/ciclosporina  com  micofenolato  mofetil

(31,8%) ou azatioprina (29,8%) foram responsáveis por 61,6% dos casos.

Tabela 2. Características  dos  pacientes  renais  crônicos    transplantados    em

           relação à doença de base, tipo de doador e terapia imunossupressora

Características N  %

Doença de base
Indeterminada 107 42,0
Glomerulonefrite 56 22,0
Nefroesclerose hipertensiva 52 20,4
Pielonefrite 15 5,9
Doença policística 11 4,3
Diabetes mellitus 8 3,1
Litíase renal 5 2,0
Nefrite intersticial 1 0,3

Tipo de doador 
Vivo 175 68,6
Cadáver 80 31,4

Terapia imunossupressora
PDN/CSA/MMF 81 31,8
PDN/CSA/AZA 76 29,8
PDN/AZA/FK 25 9,8
PDN/MMF/FK 25 9,8
PDN/AZA 21 8,2
PDN/CSA 11 4,3
PDN/MMF 6 2,4
PDN/FK 4 1,6
PDN/MMF/SIR 3 1,2
PDN 2 0,8
CSA/MMF 1 0,3

PDN=prednisona; CSA=ciclosporina; MMF=micofenolato mofetil; AZA=azatioprina;  FK=tacrolimus;
SIR=sirolimus

4.2. Marcadores da infecção pelo vírus da hepatite C



Todos  os  pacientes  tiveram  suas  amostras  de  sangue  testadas  pelo

ensaio imunoenzimático (ELISA), sendo que 43 (16,9%) foram reagentes. Destas,

39 (15,3%) foram positivas, pelo line immunoassay (LIA), e quatro indeterminadas

(Tabela 3).

Todos os 255 soros foram testados para a detecção do RNA viral pela

nested PCR, sendo que 32 amostras foram positivas (12,5%). Destas, 30 eram

anti-HCV positivas e 2 negativas.

Sendo assim, a prevalência global para a infecção pelo vírus da hepatite

C foi  de 16,1% (IC 95%: 11,9-21,3),  considerando-se os marcadores anti-HCV

e/ou RNA-HCV.

Tabela 3.  Prevalência dos marcadores sorológico e molecular  para a infecção

pelo vírus da hepatite C em 255 pacientes transplantados renais em

Goiás

4.3. Fatores de risco associados à infecção pelo HCV

Marcadores Positivo IC 95%
N %

Anti-HCV

         ELISA 43 16,9 12,5-22,0

         LIA 39 15,3 11,1-20,3

RNA-HCV 32 12,5 8,7-17,3

ANTI-HCV e/ou 41 16,1 11,9-21,3
RNA-HCV
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Dentre  os  fatores  de  risco  analisados,  mostraram-se  como

estatisticamente associados à infecção pelo HCV na população estudada (Tabela

4), número de transfusões de sangue, transfusão e transplante renal antes de

1994, ambos anteriores à triagem dos doadores para anti-HCV, além do tempo

de hemodiálise.

 

Após  a  análise  multivariada  (Tabela  5),  transfusão  de  sangue  e

transplante  renal  antes  de  1994,  bem  como  o  tempo  de  hemodiálise,

permaneceram associados à infecção pelo HCV na população estudada.  Assim,

verificou-se  que  os  pacientes  que  receberam transfusão  de  sangue  antes  de

1994 tinham uma chance 3,7 vezes maior (IC 95%: 1,5-9,5) para infecção pelo

vírus C em relação aos indivíduos transfundidos após este período. Os pacientes

com história de transplante renal antes de 1994 tiveram chance 20,2 vezes maior 

(IC 95%: 4,6-87,5) para a aquisição da infecção pelo HCV quando comparados

ao observado no grupo transplantado após esta data. O tempo de hemodiálise

também foi  fator  de risco nesta população, ou seja,  pacientes com mais de 3

anos de tratamento possuíam chance 11,9 vezes maior (IC 95%: 2,3-61,8) de

positividade ao HCV  em relação aqueles com menos de 1 ano em hemodiálise.

4.4 – Genótipos do vírus da hepatite C

Todas as amostras HCV-RNA positivas foram genotipadas, obtendo-se a

seguinte distribuição: genótipo 1a (62,5%), 1b (31,3%) e 3a (6,2%) (Figura 2).

Tabela 4. Análise univariada dos fatores de risco associados à infecção pelo vírus

da hepatite C em 255 transplantados renais em Goiás



Tabela 5. Análise multivariada dos fatores de risco associados à infecção pelo

HCV em pacientes transplantados renais em Goiás

Fator de risco HCV % Estimativa de risco (IC 95%)
Pos/Total *

Média de Idade (dp) 43 (10,6)

Sexo
    Feminino 20/102 19,6 1,0
    Masculino 21/149 14,1 0,7 (0,3-1,4)

No de transfusões sanguíneas **
     1 - 5 18/136 13,2 1,0
     6 - 10 5/27 18,5 1,5 (0,4-4,9)
    > 10 18/41 43,9 5,1 (2,2-12,2)
    Sem informação 4

Transfusão antes de 1994 **
    Não 17/152 11,2 1,0
  Sim 22/50 44,0 6,2 (2,7-14,2)

    Sem informação 6

Transplante antes de 1994
Não 27/230 11,7 1,0
Sim 14/21 66,7 15,0 (5,0-46,2)   

Tempo em hemodiálise ***
      < 1ano 3/58 5,2 1,0

          1 - 3 anos 11/105 10,5 2,1 (0,5-10,2)
         > 3 anos 27/72 37,5 11,0 (2,9-48,9)

Experiência sexual
  Não 2/11 18,2 1,0
 Sim 39/240 16,2 0,9 (0,2-6,2)

História de DST****
 Não 26/168 15,5 1,0
Sim 13/71 18,3 1,2 (0,5-2,7)

   Sem informação 1
dp=desvio padrão
* O denominador reflete o número de transplantados que responderam a questão. Foram excluídos
do cálculo os pacientes que apresentaram resultado de anti-HCV indeterminado (n=4).
** Considerou-se somente os pacientes que referiram história de transfusão (n=208).
*** Considerou-se somente os pacientes que realizaram hemodiálise (n=235).
**** DST= Doença sexualmente transmissível.
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* Variáveis que entraram no modelo: idade, sexo, número de transfusões, transfusão de sangue    
  antes de 1994, transplante antes de 1994 e tempo em hemodiálise.

62,5%

31,3%

6,2%

Genótipo 1a
Genótipo 1b
Genótipo 3a

Figura 2. Genótipos do HCV em transplantados renais em Goiás

4.5 – Distribuição das médias de ALT

Fator de risco Estimativa de risco
Não ajustada Ajustada*

Transfusão antes de 1994

Não 1,0 1,0
Sim 6,2 (2,7-14,2) 3,7 (1,5-9,5)

Transplante antes de 1994

Não 1,0 1,0
Sim 15,0 (5,0-46,2) 20,2 (4,6-87, 5)

Tempo em  hemodiálise

    < 1 ano 1,0 1,0
      1- 3 anos 2,1 (0,5-10,2) 1,6  (0,3-8,5)
    > 3 anos 11,0 (2,9-48,9)   11,9 (2,3-61,8)



A média de ALT obtida de cada paciente foi apresentada na Figura 3.

Apesar da variação nas médias da ALT, a maioria dos pacientes infectados pelo

HCV tinha valores na faixa da normalidade.
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Figura 3. Valores médios de ALT dos 255 transplantados renais, distribuídos

em HCV negativos ( ), positivos  ( ■ ) e indeterminados (▲).
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5. DISCUSSÃO

Os pacientes transplantados renais são considerados grupo de risco para

infecção pelo HCV, pois são receptores de órgãos sólidos e, a grande maioria

advém de tratamento hemodialítico, ou já recebeu sangue e/ou derivados (Fabrizi

et  al.  2001,  Yen  et  al.  2003)  Estudos  realizados  no  Brasil  com  grupos  de

transplantados renais mostraram taxas de prevalência variáveis, ou seja, 33% em

pacientes de Porto Alegre-RS (Rocha et al. 2000, Corrêa et al. 2003) e 54% em

Campinas-SP  (Giordano  et  al.  2003).  O  presente  estudo  é  o  primeiro  a  ser

realizado no Estado de Goiás sobre a soroprevalência da infecção pelo HCV, os

fatores  de  risco  associados  e  os  genótipos  circulantes,  no  sentido  de  gerar

informações para que medidas de prevenção, controle e diagnóstico possam ser

tomadas visando diminuir o impacto desta infecção neste grupo populacional.

Na análise das características da população estudada, observou-se que

a média de idade foi de 41,3 anos. Houve predomínio do sexo masculino (60%) e

a maioria dos pacientes (68,6%) era natural do Estado de Goiás. Em relação à

doença  de  base,  22%  e  20,4%  tiveram,  respectivamente,  glomerulonefrite  e

nefroesclerose  hipertensiva.  Índices  estes  diferentes  dos  mostrados  (36,8%  e

6,9%)  no  estudo  realizado  por  Giordano  et  al.  (2003),  no  qual  36,8%  dos

pacientes não tinham causa identificada de doença renal, sendo este percentual

semelhante ao encontrado na população estudada (42%). 

Quanto ao tipo de doador, houve predomínio do doador vivo (68,6%), e

aqueles  que  receberam  rins  de  doadores  cadáveres  foram  responsáveis  por

31,4% dos casos. Nos estudos de Rocha et al.  (2000) e Giordano et al.  (2003),

doadores  vivos/cadáveres  representaram  47,2%/52,8%  e  37,8%/62,2%,

respectivamente. Estas diferenças podem ser explicadas, pelo fato de que, nas

localidades dos estudos (Porto Alegre e Campinas), o programa de transplante



renal com doador cadavérico é anterior a 1998, ano em que se iniciou o programa

em Goiás.

Em  relação  aos  esquemas  de  imunossupressão,  foi  observada  uma

grande  variedade,  sendo  mais  freqüente  o  esquema  tríplice  com  prednisona,

ciclosporina  e  micofenolato  mofetil  (31,8%) ou  azatioprina  (29,8%).  Com esta

característica, torna-se difícil compará-los com os de outros estudos da literatura,

pois,  foram  usados  diferentes  esquemas  terapêuticos  em  situações  clínicas

variadas.

No presente estudo,  uma prevalência de 15,3% foi  encontrada para o

marcador anti-HCV. Em outras populações de transplantados renais, índices mais

elevados foram verificados, como na Argentina (20,6% e 49,3%), Japão (21,7%),

Turquia (38%), China (28,5%, 43,1% e 50,7%) e Índia (28,9%, 36,8% e 54,5%)

(Curciarello et al. 1996, Agarwal et al. 2000, Kokado et al. 2000, Lee et al. 2000,

Radhakrishnan et al. 2000, Yacheng et al. 2000, Mas et al. 2001, Rathod et al.

2002, Töz et al. 2002, Lin et al. 2004). No Brasil, taxas mais altas também foram

mostradas: 33% (Rocha et al. 2000) e 51,7% (Giordano et al. 2003). Contudo,

índices  inferiores  ao  deste  estudo  foram  observados  na  Suíça  (7,2%),  nos

Estados Unidos (7,4%), Espanha e Grécia (10%) (Boletis et al. 1992, Knoll et al.

1997, Fehr et al. 2003, Morales et al. 2004). 

A  soroprevalência  global  para  a infecção pelo  vírus da  hepatite  C de

16,1%  (IC  95%:  11,9-21,3%),  considerando-se  os  marcadores  anti-HCV  e/ou

RNA-HCV, também se mostrou dentro da faixa reportada na literatura, ou seja, de

7,2% a 57,3% para os  indivíduos  transplantados renais  (Radhakrishnan et  al.

2000, Fehr et al.2003).

Dos 39 pacientes com anti-HCV reagentes, 30 foram RNA-HCV positivos,

resultando  em  um  índice  de  viremia  de  76,9%.  Valor  este  considerado

intermediário em relação aos reportados nos demais estudos, cuja variação foi de

47,7% a 97,8% (Yacheng et al. 2000, Giordano et al. 2003). A persistência da

viremia  do  HCV  nesses  pacientes  pode  estar  relacionada  com  a  terapia
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imunossupressora,  que  provavelmente  dificulta  a  eliminação  do  vírus  e  a

recuperação da doença hepática (Fabrizi et al. 2001).

Ressalta-se que,  no presente  estudo,  dois  pacientes  foram RNA-HCV

positivos,  mas  com  sorologia  negativa  para  anti-HCV,  fato  este  também

observado por Radhakrishnan et al.  (2000) e Mahmoud et al.  (2004);  situação

esta provavelmente relacionada com a imunossupressão destes indivíduos (Gane

& Pilmore 2002).  Estes dados reforçam a sugestão de Fehr & Ambühl (2004)

para que todos os pacientes que estejam iniciando programa de terapia renal

substitutiva (diálise ou transplante), independente de seu estado sorológico para

o HCV, realizem no mínimo um teste para RNA-HCV, pois a replicação viral ativa

pode trazer  implicações epidemiológicas e individuais para  esta população.

Observou-se, pela análise univariada, que o número de transfusões de

sangue, transfusão e transplante renal antes de 1994 e o tempo de hemodiálise

mostraram-se estatisticamente  associados  à  infecção pelo  HCV neste  estudo.

Vários  estudos  têm  relatado  estes  fatores  como  de  risco  para  infecção  em

pacientes sob diálise e transplantados renais (Rostaing et al. 1998, Kokado et al.

2000, Natov & Pereira 2000a, Meyers et al. 2003). 

Quando tais fatores de risco foram submetidos à análise  multivariada,

permaneceram associados à infecção pelo vírus da hepatite  C, transfusão de

sangue e transplante  renal  antes  de  1994,  além do  tempo de tratamento  em

hemodiálise. Os pacientes com história de transfusão de sangue antes de 1994

tiveram chance 3,7 vezes maior (IC 95%: 1,5-9,5) de adquirir a infecção pelo HCV

do que  os  pacientes  transfundidos  após  esta  data.   Este  padrão  também foi

observado por Carneiro et al. (2001), ao estudarem pacientes hemodialisados em

Goiânia-GO, sendo verificado uma chance de 6,5 vezes maior (IC 95%: 3,4-12,6)

para aquisição da infecção nos pacientes que receberam transfusão de sangue

antes de 1994. Como a grande maioria dos pacientes transplantados renais do

Estado  de  Goiás  é  proveniente  de  tratamento  hemodialítico,  o  resultado  aqui

encontrado corrobora o mostrado previamente em hemodialisados.



Apesar da transfusão de sangue ainda ser fator de risco importante para

pacientes  sob  tratamento  dialítico  e  receptores  de  transplante  renal  (Natov  &

Pereira  2000a,  Memon  &  Memon  2002),  com  a  obrigatoriedade  da  triagem

sorológica em bancos de sangue na década de 90, o risco de hepatite C pós-

transfusional  diminuiu  substancialmente,  principalmente  para  a  população

hemodialítica  e,  por  conseqüência,  para  os  receptores  de  enxertos  renais;

também o uso de eritropoetina levou a uma diminuição do número de transfusões

sanguíneas  nesta  população,  resultando  em um decréscimo na  prevalência  e

incidência da infecção pelo vírus da hepatite C (Jadoul et al. 1993, Jadoul 2000,

Fehr & Ambühl 2004).

No presente  estudo,  além da transfusão de  sangue,  transplante  renal

realizado antes de 1994 mostrou uma chance 20,2 vezes maior (IC 95%: 4,6-

87,5) para aquisição da infecção pelo HCV, fato este que pode ser explicado em

função  de  que,  no  Brasil,  a  triagem sorológica  para  anti-HCV em bancos  de

sangue foi regulamentada pela Portaria N0 1.376 do Ministério da Saúde, de 19

de novembro de 1993, que entrou em vigor em dezembro do mesmo ano (MS

1993).  Anteriormente a esta data, não se realizava triagem para anti-HCV nos

bancos  de  sangue,  bem  como  nos  doadores  de  órgãos,  que  apresentando

sorologia positiva para o HCV podem ser fontes de infecção para os receptores

de transplante renal (Pereira et al. 1991, Pereira et al. 1992, Pereira et al. 1994,

Abbott et al. 2003).

O tempo de terapia dialítica também mostrou-se relacionado com o risco

de infecção pelo vírus C. Outros autores relataram que a prevalência foi maior

que 80% em pacientes com mais de 20 anos em diálise, e o risco de adquirir

HCV em hemodiálise tem sido estimado em 10% ao ano (Morales & Campistol

2000, Natov & Pereira 2000a). No estudo publicado por Corrêa et al. (2003), o

tempo de tratamento dialítico mostrou-se estatisticamente associado à infecção

pelo HCV, padrão este semelhante ao observado no presente estudo.  Também

Giordano et al.  (2003) detectaram significância estatística em relação à duração

do tratamento dialítico para hepatite pelo vírus C. Em Goiânia-GO, Carneiro et al.

(2001) mostraram que pacientes com mais de três anos de tratamento tinham
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13,6  vezes  (IC  95%:  5,8-32,3)  mais  chance  de  adquirir  o  HCV,  quando

comparados com indivíduos com menos de um ano de tratamento. Tal risco foi

similar  ao  verificado  neste  estudo,  pois  pacientes  com mais  de  três  anos  de

hemodiálise tiveram uma chance 11,9 vezes maior (IC 95%: 2,3-61,8) de adquirir

a infecção pelo HCV quando comparados aos pacientes com menos de um ano

de tratamento.

O padrão de distribuição dos genótipos do HCV difere geograficamente;

e esta diferença,  provavelmente, tem reflexos na epidemiologia desta infecção

(Trepo 2000). Poucos dados existem sobre os genótipos do HCV em pacientes

transplantados  renais.  No  estudo  em  questão,  todas  as  amostras  RNA-HCV

positivas foram genotipadas, sendo verificada a seguinte distribuição: genótipo 1a

(62,5%), 1b (31,3%) e 3a (6,2%). Natov et al. (1998) observaram, nos Estados

Unidos,  que  os  genótipos  na  população  transplantada  eram  similares  aos

detectados na população americana com hepatite crônica e sem doença renal e,

semelhantemente ao presente estudo, os subtipos 1a (60%) e 1b (24%) foram os

mais freqüentes, seguidos por 2a (7%), 2b (2%), 3a (4%) e 4 (2%). Martin et al.

(2000), ao conduzirem um estudo em candidatos a transplante renal também nos

Estados Unidos, verificaram que os genótipos prevalentes foram 1a (33%) e 1b

(29%). Os genótipos 2a e 3a estavam presentes  em 16% dos indivíduos.  Por

outro lado, em estudo realizado em Hong Kong com pacientes sob terapia renal

substitutiva  (hemodiálise,  diálise  peritoneal  e  transplante),  Chan  et  al.  (1998)

encontram  uma  predominância  do  genótipo  1b  nos  transplantados  renais

infectados  (71%)  e  nos  pacientes  sob  diálise  (83%).  Os  demais  genótipos

presentes foram 1a (10%) e 6a (8%), sendo que a prevalência do subtipo 1b foi

similar entre os pacientes com falência renal e ao  grupo  controle (pacientes com

hepatite C  pós-transfusional).

No Brasil, em estudo realizado por Perez et al. (2003) em São Paulo, foi

observado que não houve diferença na distribuição dos genótipos do HCV entre

os pacientes  sob hemodiálise e os transplantados renais  quando comparados

entre si, sendo que nestas populações os genótipos também prevalentes foram

1a  (54  e  68%)  e  1b  (24  e  27%).  Por  outro  lado,  quando  tais  grupos  foram



comparados  aos  controles  (dois  grupos  de  indivíduos  HCV  positivos  da

população em geral que foram pareados quanto à idade e sexo às populações

estudadas), os genótipos prevalentes foram 1b (37% e 36%), 3 (31% e 35%) e 1a

(29% e 24%). Fato este, que pode refletir a epidemiologia da infecção pelo HCV,

em  função  das  características  virais,  fatores  do  hospedeiro  e  ambientais,

diferenciando,  assim,  os  pacientes  renais  quando  comparados  com  o  grupo

controle. Giordano et al. (2003), ao avaliarem transplantados renais na cidade de

Campinas, observaram também que o subtipo mais prevalente foi  o 1a (53%),

seguido por 3a (20%), 1b (12%), 1a/1b (6%) e 1a/2 (3%).

Em  Goiás,  Barbosa  (1998)  mostrou  na,  população  hemofílica,  a

predominância do genótipo 1a (41%), seguido pelo 1b (25,6%), 3a (20,5%) e 2b

(2,6%).  Este  resultado  foi  similar  ao  verificado  por  Martins  et  al.  (1998),  ao

genotiparem amostras de doadores de sangue em Goiânia,  observando que o

subtipo  1a  (54,6%)  foi  o  mais  prevalente.  Segundo  Martins  (comunicação

pessoal)  também  na  população  de  hemodialisados  do  Estado  de  Goiás,  o

genótipo  mais  prevalente  é  o  1a.  Dados  estes  semelhantes  aos  do  presente

estudo, mostrando a maior freqüência do subtipo 1a no Estado.

O  impacto  dos  genótipos  na  resposta  ao  tratamento  da  hepatite  C

crônica é relevante, pois, o genótipo 1, que foi  identificado em aproximadamente

93,8% dos transplantados renais em Goiás, apresenta uma menor resposta ao

tratamento da hepatite C em relação ao genótipo 3, observado em apenas 6,2%

dos mesmos. A caracterização dos tipos e subtipos do HCV pode ter implicações

no  diagnóstico  desta  infecção  e  no  desenvolvimento  de  vacina,  além  de

representarem importantes marcadores epidemiológicos (Zein 2000).

Na avaliação dos valores de ALT no presente estudo, observou-se que a

maioria dos pacientes infectados pelo HCV apresentou valores de ALT na faixa

 da normalidade (até 40 U/ml). Outrossim, os pacientes anti-HCV negativos que

apresentaram  elevação  importante  das  médias  de  ALT  tiveram,  como  causa

desta  elevação,  a  hepatotoxicidade  dos  imunossupressores  (azatioprina  e

inibidores de calcineurina).
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Segundo Vosnides (1997),  os níveis de ALT permanecem normais em

torno de 20 a 51% dos transplantados renais, mesmo com RNA-HCV detectável

no soro, e isto não indica que a doença hepática possa estar ausente. Portanto,

um grande número de transplantados renais com infecção pelo HCV não mostra

sinais bioquímicos de doença hepática. Esses pacientes caracteristicamente tem

em seu curso flutuações de ALT. Assim, pacientes com ALT normal podem ter

lesão  histológica  significativa  (Natov  &  Pereira  2000b).  Por  outro  lado,  a

replicação viral em outros sítios que não no fígado também pode se relacionar

com alterações nos valores de ALT (Fabrizi et al. 2001). 

Em  estudo  realizado  por  Hanuka  et  al.  (2002)  com  pacientes

hemodialisados, observou-se que os valores de ALT estavam elevados em 36%

dos  pacientes  anti-HCV  e  RNA-HCV  positivos,  o  que  não  necessariamente

refletiu a progressão da doença hepática naquele grupo de indivíduos. O RNA-

HCV  detectável  no  soro  é  um  fator  de  risco  significante  e  independente  de

aumento da atividade de ALT em pacientes mantidos sob diálise, mas é incerto

se relação idêntica  ocorre com transplantados com HCV (Fabrizi  et  al.  2001).

Assim, está sob avaliação se fenômeno similar ocorre com receptores de enxerto

renal.  Em estudo conduzido  por  Martin  et  al.  (2000),  quando da avaliação de

candidatos a transplante de rim ou rim-fígado, verificou-se que os níveis de ALT

foram significativamente  mais  baixos  do  que os  valores  observados no  grupo

controle (doadores de sangue HCV positivos) (24,1 verso 41,9 U/L, p= 0,029). A

maioria dos pacientes tinha RNA-HCV detectável no soro e não foi encontrada

associação entre a atividade da enzima e mudanças na histologia hepática. Foi

observado  que  pacientes  transplantados  renais  PCR  positivos  com  níveis

elevados de  ALT  tinham significativamente  taxas de sobrevida menor  quando

comparados aos pacientes PCR positivos com ALT normal,  ou PCR negativos

(Mahmoud et al. 2004).

Os resultados deste estudo reforçam os vários dados da literatura sobre

o papel indiscutível da hepatite C, nos mais diferentes grupos de indivíduos, pois

não  se  dispõem  ainda  de  vacina  contra  o  HCV  e  as  drogas  disponíveis



atualmente para tratamento não são igualmente efetivas contra todos os tipos do

vírus, bem como  não estão indicadas em todos os casos. Logo não só, para a

população alvo deste trabalho, mas para todos aqueles indivíduos em grupos de

risco para esta infecção,  ressalta-se a importância de seguir rigorosamente as

medidas de prevenção e controle.  E nos centros de diálise e nos serviços de

transplante renal, onde a população tem um perfil imunológico mais susceptível,

estes cuidados devem ser estritos. Finalmente, acreditamos que a contribuição

mais importante do presente estudo é ter gerado dados sobre o perfil da infecção

pelo  HCV  na  população  de  transplantados  renais  no  Estado  de  Goiás;

informações estas que possam contribuir para atenuar o impacto desta infecção,

pois só através do conhecimento é que mudanças nos serviços de saúde podem

ocorrer.
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6. CONCLUSÕES

• A prevalência global de 16,1%, baseada na detecção de anti-HCV e do RNA

viral,  evidencia  a  importância  da  infecção  pelo  vírus  C  na  população  de

transplantados renais em Goiás;

• Mostraram-se como fatores de risco associados à infecção pelo HCV nesta

população, o tempo de tratamento em hemodiálise, transfusão de sangue e

transplante renal antes de 1994 (anteriores à triagem para anti-HCV);

• Os genótipos do HCV encontrados foram 1a (62,5%), 1b (31,3%) e 3a (6,2%),

o que corrobora a predominância do subtipo 1a em Goiás;

• Os resultados deste estudo reforçam a importância das medidas de controle

de infecção nos centros de diálise, bem como da triagem sorológica para anti-

HCV dos possíveis doadores de órgãos, visando a prevenção da infecção pelo

vírus C e assim, conseqüentemente, diminuir o impacto desta infecção sobre

os pacientes transplantados renais.
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ANEXOS
Anexo I

CONSENTIMENTO ESCRITO LIVRE E ESCLARECIDO

PERFIL SOROEPIDEMIOLÓGICO EM GOIÁS DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA
HEPATITE C NA POPULAÇÃO DE TRANSPLANTADOS RENAIS 

Antes  de  dar  meu  consentimento  para  participar  do  projeto,  com  a

assinatura  deste  documento,  desejo  confirmar  que  fui  informado(a)  sobre  a

finalidade  do  referido  projeto  e  que  não  há  qualquer  implicação  sobre  meu

acompanhamento clínico; bem como não há implicações financeiras de nenhuma

da partes (paciente e investigadora).

Autorizo desta forma à médica investigadora e às instituições que estão

envolvidas  neste  projeto,  a  analisar  meus  dados  clínicos,  realizar  exames

laboratoriais em minha(s) amostra(s) de sangue, mantendo a confidencialidade

máxima possível.

Baseando-me nestas informações, aceito voluntária e livremente participar

deste projeto.

_____________________         _____________________     _______________

Nome do Paciente                          Assinatura                              Local e Data

____________________       _____________________           _______________

Responsável (se paciente              Assinatura                               Local e Data

menor de idade)

______________________        _____________________      _______________     

Médica Investigadora                     Assinatura                               Local e Data 

______________________        _____________________      _______________     

Testemunha                                     Assinatura                             Local e Data



Anexo II

PROJETO: PERFIL SOROEPIDEMIOLÓGICO EM GOIÁS DA INFECÇÃO PELO
VÍRUS DA HEPATITE C NA POLULAÇÃO DE TRANSPLANTADOS RENAIS

1 – NÚMERO DO TR:________  DATA _____/____/_______                     TR (    )

2 – NOME:  _____________________________________________________ 

3 – ENDEREÇO RESIDENCIAL:

RUA:___________________________________________________________

BAIRRO:________________________________________________________                

MUNICÍPIO:_____________________________________________________

TELEFONE PARA CONTATO:____________________________________________

4 – DATA DE NASCIMENTO:_____________      IDADE:________         AGE (    )

5 – SEXO:   FEMININO ( 1 )       MASCULINO ( 2 )                                   SEX  (    )

6 – NATURALIDADE: _________________________________               NAT (    )

7 – ESTADO CIVIL:

SOLTEIRO (  1 )  CASADO (  2 )  AMASIADO (  3 )  VIÚVO (  4 )   SEPARADO  (  5 )
E.CIVIL (    )

8 – GRAU DE INSTRUÇÃO:

1O GRAU ( 1 )   2O GRAU ( 2  )    3O  GRAU  (3 )     NENHUM  ( 4 )         INST. (    )



9 – RENDA FAMILIAR:

≤ 1 SALÁRIO  ( 1 )              2 A 5 SALÁRIOS  ( 2 )               6 A 10 SALÁRIOS ( 3 ) 

> 10 SALÁRIOS  ( 4 )                                                                             R.FAM. (    )

10 –PROFISSÃO:________________________________________________

11 – JÁ TEVE HEPATITE OU ICTERÍCIA?

NÃO ( 1 )       SIM ( 2 )         SEM INFORMAÇÃO  ( 9 )                             HEP. (    )

12 – ALGUM CASO DE HEPATITE OU ICTERÍCIA NA FAMÍLIA?

NÃO ( 1 )    SIM ( 2 )     SEM INFORMAÇÃO ( 9 )                           FAM. HEP. (    )

EM CASO AFIRMATIVO, GRAU DE PARENTESCO:

CÔNJUGE( 1 )  MÃE ( 2 )  PAI ( 3 )  IRMÃO ( 4 ) OUTROS ( 5 )       PARENT. (    )

13 – JÁ RECEBEU TRANSFUSÃO SANGÜÍNEA ?

NÃO ( 1 )             SIM  ( 2 )             SEM INFORMAÇÃO  ( 9 )           TRANSF. (    )

EM CASO AFIRMATIVO, NÚMERO DE  TRANSFUSÕES?

1 VEZ ( 1 )       2 A 5 VEZES ( 2 )        6 A 10 VEZES ( 3 )        > 10 VEZES ( 4 )     

                                                                                                        N.TRANSF.  (    )

14 – QUANDO FOI A PRIMEIRA TRANSFUSÃO?

1994 OU APÓS ( 1 )            ANTES DE 1994 ( 2 )           SEM INFORMAÇÃO ( 9 )      

                                                                                                        Y. TRANSF. (    )

15 – FEZ ACUPUNTURA ?

NÃO ( 1 )            SIM ( 2 )     SEM INFORMAÇÃO ( 9 )                          ACUP. (    )

16 – JÁ USOU DROGAS?

NÃO ( 1 )        SIM  ( 2 )   SEM INFORMAÇÃO ( 9 )                               DROG. (    )

TIPO : NÃO INJETÁVEL ( 1 )  INJETÁVEL ( 2 )  QUAL: _________     DROG. (    )



17 – TEM ALGUMA TATUAGEM?

NÃO ( 1 )     SIM  (2 )     SEM INFORMAÇÃO ( 9 )                                      TAT.(    )

18 – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO (DENTISTA / TEMPO) ?

SEM TRATAMENTO ( 1 )                  GRADUADO ( 2 )                     PRÁTICO ( 3 ) 

SEM INFORMAÇÃO ( 4 )                                                                      T.DENT.(    )

<1 ANO ( 1 )         1 A 5 ANOS ( 2 )          6 A 10 ANOS  ( 3 )          >10 ANOS ( 4 ) 

              Y. DENT (    )

19 – TEM ALGUMA CIRURGIA PRÉVIA?

NÃO ( 1 )     SIM ( 2 )    SEM INFORMAÇÃO ( 9 )                                  CIRUR (    )

< 1 ANO  ( 1 )      1 A 5 ANOS   (2 )        6 A 10 ANOS ( 3 )         >10 ANOS ( 4 )  

 Y. CIRUR  (    )

20 – TEM OU TEVE ATIVIDADE SEXUAL?

NÃO ( 1 )              SIM ( 2 )          SEM INFORMAÇÃO ( 9 )                  A. SEX  (    )

NÚMEROS DE PARCEIROS ?______         E NOS ÚLTIMOS 6 MESES?_______

                                                                                                             NO PAR.  (    )

6 MESES  (    )

21 – USO DE PRESERVATIVOS?

SEMPRE  ( 1 )   OCASIONALMENTE ( 2 )       NUNCA ( 3 )           PRESERV. (    )

22 – JÁ TEVE ALGUMA DST?

NÃO  ( 1 )        SIM ( 2 )          SEM INFORMAÇÃO ( 9 )                            DST (    )

23 – JÁ FEZ TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE? CASO AFIRMATIVO IR A PERGUNTA

24.

NÃO ( 1 )                  SIM (2 )                                                                        HD  (    )



24 – QUAL O TEMPO DE TRATAMENTO EM HEMODIÁLISE:  ______(ANOS)

<1 ANO ( 1 )    1 A 3 ANOS ( 2 )     4 A 6 ANOS ( 3 )     7 A 9 ANOS ( 4 )

10 ANOS ( 5 )                                                                                             Y.HD (    )

25 – JÁ FEZ OUTRO TIPO DE DIÁLISE?

NÃO  ( 1 )   SIM  ( 2 )                   TEMPO: __________             OUTRO  DIAL (    )

EM CASO AFIRMATIVO, TIPO DE TRATAMENTO:

CAPD  ( 1 )          DPI ( 2 )              DPA ( 3 )                                                TD. (    )

26 – JÁ TOMOU VACINA CONTRA HEPATITE B ?

NÃO ( 1 )     SIM  ( 2 )     NÚMERO DE DOSES  :____________         VAC.B  (    )

            NO  DOSES (    )

27 – JÁ INICIOU TRATAMENTO PARA HEPATITE C ?

NÃO  ( 1 )                  SIM ( 2 )                                                         TRAT. HEP (    )

EM CASO AFIRMATIVO, QUANTO TEMPO? ______________________

IFN ( 1 )                RIBAVIRINA ( 2 )            AMBOS  ( 3 )                     D. HEP  (    )

28 – JÁ FEZ BIÓPSIA HEPÁTICA ?

NÃO  ( 1 )                             SIM  ( 2 )                                                           BH (    )

29 – EM CASO AFIRMATIVO, LOCAL : _____________  ANO:_____________ 

30 – DATA DO TRANSPLANTE:  _______/________/__________     Y. TR  (      )

31 – DOADOR :

DV  ( 1 )           DC ( 2 )                                                                                 D. (      )

32 – HLA:

A    _______, _________      B _______ , ________      DR  _______, _______



33 – DROGAS IMUNOSSUPRESSORAS:

INICIAIS:                                                                                                        DII (    )

PDN+AZA  ( 1 )                    PDN+AZA+FK ( 5 )                    PDN+FK+SIR ( 9 )

PDN+AZA+CSA  ( 2 )          PDN+MMF+FK ( 6 )                   PDN+MMF+SIR ( 10 )

PDN+CSA ( 3 )                    PDN+FK ( 7 )                              PDN+SIR ( 11)

PDN+CSA+MMF ( 4 )          PDN+CSA+SIR ( 8 )                   PDN+MMF ( 12 )

PDN ( 13 )                            CSA+MMF ( 14 )                        FK+MMF ( 15 )

ATUAIS:                                                                                                        DIA (    )

PDN+AZA  ( 1 )                  PDN+AZA+FK ( 5 )                     PDN+FK+SIR ( 9 )

PDN+AZA+CSA  ( 2 )        PDN+MMF+FK ( 6 )                    PDN+MMF+SIR ( 10 )

PDN+CSA ( 3 )                  PDN+FK ( 7 )                               PDN+SIR ( 11)

PDN+CSA+MMF ( 4 )        PDN+CSA+SIR ( 8 )                    PDN+MMF (12 )

PDN ( 13 )                          CSA+MMF ( 14 )                         FK+MMF ( 15 )

34 – DOENÇA DE BASE:

GLOMERULONEFRITE  ( 1 )  NEFROESCLEROSE HIPERTENSIVA ( 2 )  DB (   )

DOENÇA POLICÍSTICA ( 3 ) NEFRITE INTERSTICIAL (4 )  LITÍASE RENAL  ( 5 )

DIABETES MELLITUS  ( 6 )    PIELONEFRITE( 7 )    INDETERMINADA ( 8 )

35 – PATALOGIA ASSOCIADA : _______________________________________

36 – TESTES LABORATORIAIS:

ANTI – HCV     (     ) SNR (    ) SR  ANTI – HCV         (    )
LIA (     ) SNR (    ) SR LIA                       (    )
RNA – HCV   (     ) SNR (    ) SR RNA – HCV         (    )
GENÓTIPO  (     ) TIPO (    ) SUBTIPO GENÓTIPO         (    )
HbsAg (     ) SNR (    ) SR HBsAg                 (    )
ANTI – HBs (     ) SNR (    ) SR ANTI – HBs         (    )
ANTI – HBc (     ) SNR (    ) SR    ANTI – HBc         (    )

ALT :  _________/________      _______/__________      _________/__________


