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CONTAGEM DE PLAQUETAS NA AVALIAÇÃO DE FIBROSE HEPÁTICA
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RESUMO 

 
Objetivo: verificar a contagem de plaquetas como teste não invasivo indireto de fibrose 

hepática, em pacientes com hepatite C crônica. Método: estudo analítico, descritivo, 

desenvolvido no Ambulatório do Fígado da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, no 

qual foram incluídos 98 pacientes com diagnóstico de hepatite C crônica, todos com  avaliação 

histológica usando a classificação METAVIR e contagem de plaquetas no período em que foi 

realizada a biopsia hepática. Resultados: a curva ROC para contagem de plaquetas na predição 

de fibrose, encontrou AUROC (área abaixo da curva) de 0,70, com acurácia de 71,4% e 

coeficiente de correlação de Spearman -0,45. Considerações finais: o valor absoluto das 

plaquetas em sangue periférico  pode ser útil como índice preditor do estágio de fibrose 

hepática, sendo bom parâmetro de acompanhamento ambulatorial . 

 

DESCRITORES: fibrose hepática, hepatite C crônica,  plaquetas. 

 
INTRODUÇÃO 

A infecção pelo virus da hepatite C 

(HCV) atinge 180 milhões de pessoas no 

mundo, cerca de 3% da população do 

planeta.
1
 

O HCV é um vírus RNA 

pertencente a família Flaviviridae e tem um 

alto poder de mutação durante a replicação 

do RNA viral.  

A maior importância da infecção 

pelo HCV se deve ao fato desse vírus 

causar lesão hepática progressiva, insidiosa 

e silenciosa na maioria das pessoas 

infectadas. Cerca de 80% dos pacientes que 

adquirem o vírus C evoluem para hepatite 

crônica e 25% dos portadores crônicos 

progridem para a cirrose hepática após 25 a 

30 anos de infecção. Uma vez instalada a 

cirrose, o paciente apresenta risco de 1% a 

2% ao ano de evoluir para o carcinoma 

hepatocelular
2-5

. 

 Dessa forma, o conhecimento do 

estágio de fibrose hepática na hepatite C 

crônica é essencial para a avaliação das 

indicações terapêuticas e do prognóstico. 

A biópsia hepática persiste como 

padrão ouro no diagnóstico e na avaliação 

da gravidade das doenças hepáticas 

crônicas.
6
 A análise  histopatológica de 

fragmentos do tecido hepático possui três 

aplicações básicas no manejo de indivíduos 

com indícios de hepatopatia: 1) diagnóstico; 

2) prognóstico e 3) decisão terapêutica. 

Entretanto, a biópsia hepática é um método 

invasivo, com morbimortalidade não 

despresível, cujas  complicações são 

reconhecidas e bem documentadas
 7

. Além 

disso, a análise histopatológica do tecido 

hepático é, sistematicamente, sujeita a 

variabilidade intra e interobservador, 

influenciadas, fortemente, pela qualidade 

do fragmento e pela experiência do 

patologista.
8 
 

As hepatopatias, naturalmente, 

apresentam caráter evolutivo dinâmico e 

contínuo, necessitando de avaliação 

periódica. Por esta razão a biópsia não 

constituiria o método ideal para essa 

avaliação, uma vez que representa uma 

visão estática do processo fibrótico e sua 

aplicação de forma seriada, não seria isenta 

de risco para os pacientes.
9,10 
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Atualmente, novos métodos de 

avaliação da fibrose vêm sendo 

investigados. Assim, testes séricos não 

invasivos que visam quantificar a fibrose 

hepática, isolados ou combinados em 

fórmulas matemáticas, têm sido 

comparados aos estágios de fibrose 

observados em biópsias hepáticas.
11 

A redução de plaquetas no sangue 

periférico é um indicador do estágio de 

fibrose hepática,especialmente, em 

pacientes portadores de hepatite C crônica. 

Contudo, as causas para explicar a 

frequente trombocitopenia observada nesse 

grupo específico de pacientes não são 

completamente conhecidas. A 

esplenectomia com consequente destruição 

de plaquetas em portadores de cirrose 

hepática e hipertensão porta é um dos 

mecanismos para explicar a redução de 

plaquetas notada em portadores de hepatites 

virais crônicas. Outros mecanismos são a 

diminuição da produção de trombopoetina 

hepática e a destruição de plaquetas por 

anticorpos antiplaquetários 
12,13

 

 Sendo assim, essa pesquisa visa 

verificar a contagem de plaquetas como 

marcador não invasivo de fibrose hepática, 

em pacientes portadores de hepatite C 

crônica, acompanhados no Ambulatório de 

Fígado da Fundação Santa Casa de 

Misericórdia do Pará (FSCMPA). 

 

OBJETIVO 

 

Demonstrar a sensibilidade, 

especificidade e   acurácia  da contagem de 

plaquetas como teste não invasivo preditor 

de fibrose hepática, nos pacientes 

matriculados FSCMPA, portadores de 

hepatite C crônica e acompanhados no 

ambulatório do fígado desta instituição. 

 

MÉTODO 

 

Estudo analítico, descritivo, 

desenvolvido no Ambulatório do Fígado da 

Fundação Santa Casa de Misericórdia do 

Pará. 

O pré-projeto foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em  pesquisa da FSCMPA, 

no dia 26 de outubro de 2010. 

Foram incluídos todos pacientes 

matriculados no ambulatório do Fígado da 

FSCMPA, com diagnóstico - hepatite 

crônica - pelo vírus da hepatite C 

confirmados por RT-PCR, com diagnóstico 

de fibrose hepática por exame 

histopatológico (classificação METAVIR) e  

que apresentassem contagem de plaquetas 

no período em que foi realizada a biópsia 

hepática.  

As informações necessárias para 

realização do estudo foram obtidas no 

banco de dados do Ambulatório do Fígado 

da FSCMPA, totalizando 98 pacientes. 

A análise, organização e tabulação 

dos dados da pesquisa foram feitos com 

auxílio do programa EPI INFO (versão 6.2) 

e o programa Biostat 5.0 (AYRES et al, 

2008). A correlação entre os dados 

semiquantitativos foi determinada usando o 

teste não-paramétrico de Spearman. 

Acurácia foi avaliada pelo cálculo da 

sensibilidade, especificidade, valor 

preditivo positivo e negativo e pela 

construção de curvas ROC (receiver 

operator characteristic) para mensuração 

da área abaixo da curva (AUROC), que 

demonstra o poder discriminativo de cada 

variável, sendo adotado nível de 

significância  0.05 (5%). 

 

RESULTADOS 

 

Dos 98 pacientes incluídos no 

estudo, 52 pacientes apresentavam 

classificação METAVIR F1/F2, destes 

apenas 6 (11,5%) apresentavam contagem 

de plaquetas inferior a 150. Com 

classificação   F3/F4 totalizaram 46 

pacientes, sendo que 24 (52%) 

apresentavam plaquetopenia.  .  

O coeficiente de Spearman entre 

contagem de plaquetas e grau de fibrose, 

mostrou – se negativo de -0,4575, quanto 

maior o grau de fibrose na classificação 

METAVIR, menor é a contagem de 

plaquetas em sangue periférico. 
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Gráfico 1 –Coeficiente de correlação de Spearman entre contagem de plaquetas e grau de fibrose.  

Coeficiente de Spearman (rs)=-0.4575. 
Fonte: Protocolo de Pesquisa. 

 

 
                                                                         Gráfico 2 – Curva ROC na predição de fibrose. 
                                                                                  Fonte: Protocolo de Pesquisa. 
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Gráfico 3 – Curva ROC na predição de fibrose. 
Fonte: Protocolo de Pesquisa. 

DISCUSSÃO 

 

A trombocitopenia é um dos mais 

freqüentes distúrbios hematológicos 

esperados em pacientes com doença 

hepática crônica, devido, principalmente, à 

diminuição da produção de trombopoietina 

hepática e destruição periférica de plaquetas 

no baço. 
13,14

 

  Neste trabalho, houve correlação 

negativa entre contagem de plaquetas e o 

grau de fibrose hepática  (rs= -0.4575;  p< 

0.0001). Em concordância,  Adinolfi et al.
10

 

demonstraram que, em pacientes com 

hepatite viral crônica com trombocitopenia 

que não apresentavam esplenomegalia, a 

contagem de plaquetas foi mais alta 

naqueles com fibrose METAVIR F0 a F2 e 

menor naqueles com graus F3 e F4. 

Corroborando ainda, Tovo et al
15

 relatam 

que a contagem de plaquetas apresentou 

correlação com fibrose, mesmo quando 

utilizada como marcador isolado. Além 

disso, quando o nível de plaquetas fora 

abaixo de 140.000, 73% apresentavam 

fibrose significativa (> F1). 

Lima et al
16

 em sua casuística, 

relata  apenas 13 pacientes (18%), com 

contagem de plaquetas abaixo do limite 

inferior da normalidade (< 140 mil), 

entretanto  os valores normais foram 

atribuídos ao predomínio de pacientes em 

estágio inicial de hepatopatia.  

Foram construídas duas curvas 

ROC para predição de fibrose hepática. A 

curva consiste em demonstrar o quanto a 

contagem de plaquetas se aproxima do 

padrão-ouro, sendo encontrada uma 

AUROC de 0,70 para ambas (95%,IC 0,60 

- 0,80). A  curva do gráfico 2, apresentou 

sensibilidade de 88,46%, especificidade de 

52,17%, VPP (valor preditivo positivo) de 

67,65%, VPN (valor preditivo negativo) de 

80% e acurácia de 71,43%. A curva ROC 

da figura 3, teve sensibilidade 52%, 

especificidade 88%, VPP 80%, VPN 67% e 

acurácia 71,4%. 

O valor absoluto das plaquetas em 

sangue periférico tem sido, amplamente, 

investigado como índice preditor do estágio 

de fibrose hepática
17

. Giannini e col.
18

, ao 

avaliarem 252 pacientes com hepatite C 

crônica observaram que o número de 

plaquetas menor que 130 mil apresentou 

sensibilidade de 91,1%, especificidade de 

88,3%, VPP de 81,2% e VPN de 94,7% 

para diagnosticar cirrose. Outra 

investigação que incluiu 323 pacientes 

portadores de hepatite C crônica
19

, a 

contagem média de plaquetas de 200mil foi 

associada à ausência de fibrose e a média de 

143 mil foi notada em pacientes cirróticos. 

Nesse mesmo estudo, a contagem de 

plaquetas abaixo de 150 mil, apresentou 

área sob a curva ROC para fibrose entre 

F2–F4 igual a 0,67; sensibilidade 34%; 

especificidade 89%; VPP 67% e o VPN 

66%. Outro estudo que incluiu 194 

portadores de hepatite C crônica,
20

 

utilizando-se como ponto de corte o valor 

de plaquetas abaixo de 150 mil, os VPP e 

VPN para diagnóstico de cirrose foram 
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 93% e 95%, respectivamente. A 

AUROC para a análise de pacientes com 

fibrose significativa foi 0,71 e, para cirrose, 

0,90. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A contagem de plaquetas como 

teste não invasivo preditor de fibrose 

hepática apresenta baixo custo, facilmente 

disponível nos hospitais, com  acurácia 

relevante. Tem sua utilidade  como sendo 

bom parâmetro laboratorial, para 

acompanhamento da evolução de fibrose 

hepática nos pacientes em seguimento 

regular ambulatorial.    
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Objective: to evaluate the platelet count as indirect non-invasive test of liver fibrosis in patients 

with hepatitis C. Methods: this is a retrospective, descriptive of the liver developed in the clinic 

of Santa Casa de Misericordia do Para, which included 98 patients with chronic hepatitis C, all 

with histological grading using the METAVIR score and score platelets in the period in which 

liver biopsy was performed. Results: ROC curve for platelet count in the prediction of fibrosis 

found AUROC (area under the curve) of 0.70 with an accuracy of 71.4% and the Spearman 

correlation coefficient -0.45. Conclusion: absolute value of platelets in peripheral blood may be 

useful as a predictive index of liver fibrosis stage. 

 

KEY WORDS: liver fibrosis, chronic hepatitis C, platelets. 
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