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RESUMO

Justificativa e ObJetivOs: As hepatites causadas pelos 
vírus da hepatite B (VHB), vírus da hepatite C (VHC) e vírus da 
hepatite (VHD) têm como aspecto comum a transmissão por via 
parenteral e a possibilidade de cronificação. Revisar os aspectos 
clínico-epidemiológicos, diagnósticos, terapêuticos e profiláticos 
das infecções virais por tais agentes é o escopo do presente artigo. 
Realizou-se pesquisa bibliográfica nas bases de dados Scielo e Pub-
med empregando-se os descritores hepatite B (hepatitis B); hepatite 
C (hepatitis C); hepatite D (hepatitis D) e hepatite G (hepatitis G), 
assim como livros texto, consensos e diretrizes relacionadas ao tema.
cONteÚDO: As formas agudas das hepatites B, C e D são usu-
almente benignas, podendo, sem embargo, ocorrerem quadros de 
hepatite fulminante. Em situações nas quais o sistema imunológi-
co não é capaz de depurar o VHB e/ou VHC, há cronificação da 
infecção, com risco de desenvolvimento de cirrose e consequente 
insuficiência hepática crônica, bem como carcinoma hepatocelu-
lar. As hepatites B e D são imunopreveníveis, graças à vacina para 
o vírus B, mas, até o momento, não há imunoprofilaxia disponí-
vel para o vírus C.
cONcLusÃO: As hepatites pelos VHB e VHC constituem im-
portantes desafios para a medicina atual, especialmente pela preva-
lência das infecções no planeta e pelo risco de desenvolvimento das 
complicações crônicas. Neste contexto, destaque-se a importância 
da avaliação diagnóstica, da instituição da terapêutica adequada e 
do emprego das medidas preventivas para tais infecções, elementos 
que devem ser solidamente conhecidas pelo clínico.
Descritores: Hepatite B, Hepatite C, Hepatite D, Hepatite G.
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SUMMARY

bacKGROuND aND ObJectives: Hepatitis caused by 
hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) and hepatitis 
D virus (HDV) have in common  the transmission by parenteral 
route and the possibility of chronification. Reviewing the clinic, 
epidemiology, diagnose, therapeutics and prophylaxis of viral in-
fections by these agents is the scope of this work. Bibliographic 
research was conducted both at databases Scielo and Pubmed  
through the chosen descriptors: hepatitis B, hepatitis C, hepati-
tis D and hepatitis G, and text books, consensus and guidelines 
related to the subject.
cONteNts: The acute viral B, C and D hepatitis are usually 
benign, though acute liver failure, fulminant hepatitis, may oc-
cur. In the cases when the immune system is unable to debug 
HBV and HCV the infection becomes chronic, cirrhosis with 
consequent chronic liver insufficiency and hepatocellular carci-
noma may develop. HBV and HDV are immunopreventable, 
thanks to the hepatitis B virus vaccine, but at this point there’s 
no immunoprophylaxis available for hepatitis C virus.
cONcLusiON: HBV and HCV hepatitis are great challenges 
for medicine, particularly due to the prevalence of infections 
worldwide and the risk of chronic complications. In this context, 
diagnostic evaluation, adequate therapeutic care, and preventive 
measures must be soundly known by the physician.
Keywords: Hepatitis B, Hepatitis C, Hepatitis D, Hepatitis G.

INTRODUÇÃO

As hepatites causadas pelos vírus da hepatite B (VHB), vírus da 
hepatite C (VHC) e vírus da hepatite D (VHD), também conhe-
cido como vírus delta são transmitidas por via parenteral1. Não 
são altamente contagiosas, de fato, raramente ocasionam surtos 
e são capazes de levar ao desenvolvimento de doença crônica e a 
complicações evolutivas, destacando-se a cirrose e o carcinoma 
hepatocelular (CHC)1,2. Outro aspecto significativo, que deve ser 
mencionado, é a possibilidade de comprometimento sistêmico, 
como no caso da infecção pelo VHB, implicando o desenvolvi-
mento de quadros de poliarterite, glomerulonefrite, polimialgia 
reumática, crioglobulinemia, dentre outras, associadas à presença 
de imunocomplexos circulantes de mais de uma classe de imuno-
globulinas1,3. No que diz respeito à hepatite C crônica, destaque-
-se que ela está associada a díspares manifestações extra-hepáticas 
relacionadas, sobretudo, a eventos de autoimunidade ou a estados 
linfoproliferativos4.  
O objetivo do presente estudo foi apresentar os aspectos epide-
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miológicos, clínicos, diagnósticos, terapêuticos e profiláticos das 
infecções por vírus B, C e D. Realizou-se pesquisa bibliográfi-
ca nas bases de dados Scielo e Pubmed, empregando-se, como 
descritores, hepatite B (hepatitis B); hepatite C (hepatitis C) e 
hepatite D (hepatitis D); livros texto, consensos e diretrizes rela-
cionados ao tema também foram utilizados.

HEPATITE B

etiologia
O VHB é um vírus DNA, envelopado, pertencente à família He-
padnaviridae, que infecta apenas os seres humanos. Do ponto de 
vista estrutural, o vírus apresenta distintos antígenos (Ag): o Ag 
de superfície (HBsAg), o Ag do core (HBcAg) e Ag centrais que 
podem ser secretados (HBeAg), além de material genético cons-
tituído por DNA circular de fita parcialmente dupla. Os Ag e os 
anticorpos correlatos, como o anti-HBs, anti-HBc (IgM e IgG) e 
anti-HBe são essenciais para o diagnóstico e o acompanhamento 
da infecção pelo VHB como será apresentado adiante.
São descritos oito genótipos do VHB, de A a H, os quais diferem 
pela sequência de nucleotídeos no genoma. Embora a especifi-
cação do genótipo não influencie na decisão terapêutica, há evi-
dências atuais de que a resposta ao tratamento, a evolução para a 
infecção crônica e o risco de carcinogênese estejam relacionados 
ao genótipo viral; de fato, os vírus A e B respondem melhor ao 
interferon, ao passo que os genótipos C e F estão relacionados a 
um maior risco de CHC5.

epidemiologia
A hepatite B é uma entidade nosológica de ocorrência mundial. 
Estima-se que aproximadamente dois bilhões de pessoas, pouco 
menos do que um terço da população mundial, já se infectaram 
pelo VHB, e que cerca de 360 milhões destes estão cronicamen-
te infectados, com o risco de evolução com as complicações da 
condição mórbida, como cirrose e CHC6. Segundo o Centers for 
Diseases Control and Prevention (CDC), nos Estados Unidos, em 
2007, no que se refere à hepatite B, ocorreram provavelmente 
43.000 novos casos da infecção, havendo entre 0,8 a 1,4 milhões 
de pessoas com a forma crônica da doença, e cerca de 3.000 mor-
tes devido a doença hepática crônica7. O VHB é o principal cau-
sador das formas fulminantes das hepatites virais, superando as 
ocorrências pelo vírus A, sobretudo em áreas com alta prevalên-
cia, com uma sobrevida espontânea em torno de 20%1.
A infecção se dá pelo contato com sangue ou outras secreções 
corporais. Desta feita, a infecção pode ocorrer por relações se-
xuais, transfusão de sangue e/ou hemoderivados, uso de drogas 
injetáveis ilícitas, mormente por seringas e agulhas compartilha-
das, transmissão mãe-filho (durante a gestação e/ou na passagem 
pelo canal do parto e amamentação), por contato interpessoal 
prolongado e por acidentes com material perfurocortante, cuja 
maior exposição é de profissionais da área de saúde. 
Vale ressaltar que a prevalência da infecção pelo VHB tem mi-
norado em países nos quais a vacinação foi implementada; sem 
embargo, ainda permanece alta em populações de países nos 
quais a transmissão vertical e, também, a transmissão horizon-
tal intradomiciliar não se encontra satisfatoriamente controlada8. 
Na última década, presenciou-se diminuição da transmissão do 

VHB por relação homossexual, transfusão de sangue e exposição 
ocupacional; em contrapartida, houve um aumento do contágio 
entre os heterossexuais que apresentam comportamento de risco 
e, sobretudo, entre os usuários de drogas injetáveis ilícitas1,9.
Existe uma grande variabilidade na prevalência da infecção entre 
as regiões brasileiras10, com tendência crescente do VHB no sen-
tido da região Sul/Norte8. Estima-se que no país existam cerca de 
dois milhões de portadores crônicos de VHB8. Algumas investi-
gações apontam que a frequência da infecção pelo VHB varia de 
0,5% a 1,1% no Sul do país até 1,5% a 3% nas regiões Centro e 
Noroeste, atingindo 15% na região amazônica, considerada área 
de alta endemicidade11. Ademais, a prevalência de portadores crô-
nicos na região Norte alcança 11%. Em decorrência disso, a he-
patite B representa um problema sanitário de grande importância 
nesta região.

aspectos clínicos
A apresentação clínica da hepatite B pode variar de quadros 
assintomáticos, ou oligossintomáticos a situações com evolução 
para insuficiência hepática fulminante, marcada por alta taxa 
de letalidade. Na maioria dos casos, a infecção aguda e crônica 
são pouco sintomáticas. O tempo de incubação da doença pode 
variar de 30 a 180 dias, com média de 70 dias. As suas manifes-
tações iniciais  são inespecíficas em geral, mais prolongada do 
que as observadas na hepatite A1, com o paciente apresentando 
quadro semelhante à gripe, abrangendo astenia, mal estar, ano-
rexia, náuseas e/ou vômitos e febre baixa, com duração de três 
a 10 dias. Outras manifestações, incluindo artralgias, artrites, 
mialgias e exantemas cutâneos rubeoliformes ou semelhantes 
a urticária, são frequentemente descritas nos casos de hepatite 
pelo VHB1. Posteriormente, pode instalar-se icterícia, a qual 
ocorre em cerca de 10% dos casos em crianças menores de cin-
co anos e em 30% a 50% dos casos nos maiores de cinco anos. 
Dor abdominal, predominando no hipocôndrio direito e colú-
ria também podem compor o quadro.
A semelhança da hepatite A1, a forma mais grave da doença agu-
da consiste na hepatite fulminante, cuja letalidade pode atingir 
80%. Esta condição é metade das vezes causada pelo VHB, res-
tando os outros 50% para os demais agentes virais.
Em 90% dos casos de exposição exclusiva ao VHB, nos indivídu-
os adultos, ocorre cura espontânea. Entretanto, alguns pacientes, 
variando de 5% a 10% não eliminam o VHB, evoluindo para 
infecção crônica12,13. Durante a infecção aguda, o clareamento 
viral depende da atividade do sistema imune, de modo que a ine-
ficiência da resposta traduz-se na evolução para a forma crônica 
da doença14.
A progressão para a forma crônica depende, principalmente, da 
idade de aquisição do VHB e do estado imunológico dos pacien-
tes, variando de 5% a 10% na transmissão horizontal em adultos 
– e de 25% a 50% em crianças com idade entre um e cinco anos 
até 90% a 95% na transmissão mãe-filho7. Uma característica 
substancial da infecção crônica pelo VHB é sua história natural 
dinâmica e variável12, dividida em quatro fases15: (1) imunoto-
lerância, na qual o sistema imune (SI) permite a ocorrência de 
replicação viral, sem que haja agressão hepatocelular; (2) imuno-
clearance, observando-se que a tolerância do SI se esgota, estabele-
cendo-se tentativas de eliminação do agente etiológico, implican-
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do em agressão hepatocelular, com elevação das aminotranferases 
séricas; 3) estado de portador inativo, o qual se caracterizada por 
supressão da replicação do VHB pela atuação do sistema imuno-
lógico, com redução ou negativação do HBeAg, normalização das 
aminotransferases e, habitualmente, soroconversão HBeAg/Anti- 
HBe; e 4) situações de reativação, as quais podem sobrevir após a 
terceira fase, como consequência de imunodepressão destacando- 
se a elevação dos níveis de HBeAg ou de mutações virais, neste 
caso o paciente permanece HBeAg negativo.
A evolução para a infecção crônica é definida pela persistência do 
VHB, traduzida por níveis detectáveis de HBsAg por mais de seis 
meses15. Os pacientes que evoluem para esta forma de infecção apre-
sentam risco aumentado de desenvolver cirrose hepática e CHC, 
além de, mesmo assintomáticos, poderem transmitir a doença.
Fatores relacionados ao hospedeiro e ao vírus estão associados 
com o aumento do risco de desenvolvimento de cirrose hepática 
incluindo idade avançada (maior tempo de duração), genótipo C 
do VHB, altos níveis séricos de DNA VHB, consumo habitual 
de álcool e tabaco, e infecção concomitante com o VHC, VHD 
ou vírus da imunodeficiência humana (HIV)16.
Os mecanismos envolvidos na fisiopatogênese do CHC na hepa-
tite B crônica dependem de fatores tanto do hospedeiro quanto 
do vírus incluindo alterações genéticas induzidas pela infecção, 
expressão de proteínas virais oncogênicas e a ocorrência de hepa-
tite imunomediada14.
Podem ocorrer outras formas de evolução relacionadas a manifes-
tações extra-hepáticas mais raras como3,13:
• Doença do soro, com quadro de febre, eritema cutâneo e artrite;
• Poliarterite nodosa (PAN), afetando o sistema cardiovascular, o 
fígado, o rim e o sistema nervoso central e periférico, cursando 
com hipertensão arterial sistêmica, febre, dor abdominal, artral-
gia, eritema cutâneo, mononeurite múltipla e disfunção cogniti-
va, estando o HBsAg presente em 30% dos casos de PAN;
• Crioglobulinemia mista essencial: uma forma de vasculite de 
pequenos vasos cursando com glomerulonefrite, artrite, lesões 
cutâneas purpúricas e neuropatia periférica, associado principal-
mente à hepatite C, a qual pode ser encontrada em alguns pacien-
tes com hepatite B.
• Glomerulonefrite membranosa;
• Acrodermatite papular, também denominada doença de Gia-
notti, a qual se manifesta como erupção maculopapular eritema-
tosa não pruriginosa e simétrica sobre a face, membros e na região 

glútea, persistindo por 15 a 20 dias, associado principalmente à 
presença de HBsAg em crianças menores de quatro anos.

Diagnóstico
Os achados sorológicos variam nas fases de evolução da doença, 
sendo o antígeno HBs (HBsAg) o marcador da existência do ví-
rus da hepatite B. Surge durante o período de incubação, cerca 
de duas a sete semanas antes do início dos sintomas e persiste 
durante o desenvolvimento da entidade nosológica, desaparecen-
do com a convalescença, cerca de quatro a cinco meses após a 
exposição; caso o HBsAg perdure por mais de seis meses define o 
estado de portador crônico do VHB.
Outro importante marcador sorológico é o anti-HBc, nas suas 
frações IgM e IgG, sendo o anti-HBc IgM o marcador da hepa-
tite B aguda recente, mesmo se o HBsAg estiver negativo. Neste 
caso considera-se o paciente na janela imunológica para o antíge-
no de superfície. O anti-HBc IgG pode estar presente na hepatite 
B aguda, na hepatite B crônica ou na infecção antiga por vírus 
B já curada, não tendo importância no diagnóstico da fase da 
hepatite B
O anti-HBs é o marcador que emerge com o desaparecimento 
do HBsAg e se mantém detectável no soro por toda a vida do pa-
ciente, funcionando como o anticorpo protetor da hepatite B (é, 
igualmente, um marcador de cura). É interessante lembrar que a 
positividade para o anti-HBs e a negatividade de todos os outros 
marcadores corresponde à imunização vacinal. Outro marcador 
importante é o HBeAg; quando o mesmo está presente indica 
replicação viral ativa e infectividade, ao passo que o anti-HBe 
indica baixa replicação e reduzida infectividade. Sem embargo, 
nem todos os indivíduos que apresentam soroconversão para o 
anti-HBe manterão a remissão da doença. Na verdade, pode se 
tratar de mutações que ocorrem em várias regiões do genoma vi-
ral10, exibindo um perfil sorológico incomum. Os infectados com 
vírus mutantes apresentam doença crônica grave e DNA, VHB 
identificável, porém com anti-HBe positivo em vez de HBeAg3,10. 
Uma visão geral dos marcadores das hepatites virais é apresentada 
no quadro 1.
Na fase de replicação viral o DNA pode ser detectado pela técni-
ca de PCR ou por técnica de DNA-ramificado (branched-DNA), 
com utilidade em casos selecionados como na avaliação terapêu-
tica, no diagnóstico difícil ou duvidoso e na triagem dos partici-
pantes de programa de transplantes hepáticos.

Quadro 1 – Interpretação dos resultados de marcadores virais na hepatite B
Interpretação HBsAg HBeAg anti-HBC IgM anti-HBc total anti-HBe anti-HBs
Período de incubação + - - - - -
Fase aguda + + + + - -
Fase aguda final ou hepatite crônica +

+
+

+
-
-

-
-
-

+
+
+

-
+
-

-
-
-

Convalescência (fase inicial) - - + + - - / +
Imunidade recente - - - + + +
Imunidade antiga - - - + - -
Imunidade vacinal - - - - - +
Suscetível - - - - - -

Adaptado4
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tratamento
Na hepatite B aguda o tratamento deve ser sintomático com an-
titérmicos e antieméticos quando necessários e hidratação pre-
ferencialmente por via oral. Outra recomendação importante 
refere-se à abstenção de fármacos de metabolização hepática. Em 
caso de prurido intenso podem ser utilizadas resinas sequestrado-
ras de sais biliares como a colestiramina. Medidas terapêuticas de 
cunho dietético e repouso absoluto não demonstraram benefícios 
comprovados no processo de evolução clínica da doença.
Na hepatite aguda fulminante o tratamento consiste em supor-
te hídrico, circulatório e respiratório, controle das complicações 
hemorrágicas, metabólicas, infecciosas e neurológicas. A encefa-
lopatia hepática deve ser evitada com a diminuição da ingesta 
protéica e administração de lactulose ou neomicina oral3,13. O 
transplante de fígado deve ser considerado, pois é o tratamento 
de escolha para a maioria dos casos, tendo em vista a elevada 
letalidade17.
No caso de doença hepática crônica o objetivo de tratamento 
é a negativação sustentada dos marcadores de replicação viral, 
HBeAg e carga viral, os quais representam remissão clínica, bio-
química e histológica, com redução dos riscos de evolução para 
cirrose e CHC; destaque-se, também, o escopo de soroconversão 
de HBsAg para anti-HBs, associada à completa remissão da he-
patite crônica15.
Para alcançar estes objetivos estão disponíveis diferentes fárma-
cos, destacando-se interferon-alfa, interferon-alfa peguilhado, 
lamivudina, tenofovir, entecavir e adefovir, indicados conforme 
algumas situações clínicas e laboratoriais descritas na tabela 1.
As respostas terapêuticas esperadas na abordagem na hepatite 
crônica é o que orienta a terapia e revela a cura ou bom prognós-
tico da doença. Alguns tipos de respostas estão na tabela 2.

Profilaxia
A vacina da hepatite B, desenvolvida a partir da utilização de 
métodos de engenharia genética, é recomendada para todas as 
crianças e recém-nascidos, junto aos adultos considerados sob ris-
co como os profissionais de saúde, hemofílicos, nefropatas, entre 
outros.
São três doses aplicadas por via muscular: a primeira no momento 
da consulta e as duas seguintes – segunda e terceira – um e seis me-
ses após a dose inicial. Para os profissionais de saúde com grande 
risco de exposição há indicação de um reforço a cada cinco anos. 
A vacina é altamente imunogênica e protetora, de fato, uma série 
completa de três ou quatro doses confere uma resposta protetora 
em mais de 90% dos adultos e em mais de 95% das crianças e 
adolescentes18.
A imunoglobulina (HBIG) deve ser aplicada o mais rápido pos-
sível em todos aqueles que foram expostos ao material contami-
nado, ou mesmo potencialmente contaminado, com o VHB. 
Nesses casos deve-se administrar dose única de HBIG, 0,5 mL 
para recém-nascidos ou 0,06 mL/kg, máximo de 5 mL, para as 
demais idades19.
Outras formas de prevenção da infecção incluem o uso de preser-
vativos, a abstenção do uso de drogas injetáveis ilícitas, o uso cri-
terioso de transfusão de sangue e hemoderivados e as precauções 
básicas com sangue e secreções corporais (uso de luvas, óculos, 
descarte adequado de material contaminado, dentre outras).

HEPATITE C

etiologia
O VHC pertence à família Flaviviridae – gênero Hepacivirus – 
possuindo tamanho entre 30 e 40 nanômetros e envelope. Seu 
material genético é constituído por um RNA de fita simples. 
Destaque-se como importante característica do vírus C, a gran-
de variedade de genótipos (9) e subtipos (76) já descritos, com 
grande variabilidade de prevalência ao longo do mundo, além de 
um mecanismo complexo de fuga imunológica, que dificulta sua 
eliminação pelo sistema imune na maioria dos casos, levando a 
cronificação da hepatite C. No Brasil o genótipo 1 é o mais des-
crito, seguido pelos genótipos 2 e 319. Nos Estados Unidos, 70% 
das infecções pelo VHC são pelo genótipo 13.

epidemiologia
O VHC é encontrado em todos os continentes, com distribuição 
universal, mas com amplas variações de prevalência. Na Europa e 
nos Estados Unidos a prevalência varia de 0,2% a 3%, podendo 
chegar a 5% no Egito e em outros países do continente africano. 
A condição mórbida representa um grave problema para a saúde pú-
blica mundial. O VHC é uma importante causa de doença hepática 
crônica, figurando como a principal causa de cronificação das hepa-
tites virais21, respondendo por 70% dos casos de hepatite crônica, 
40% dos casos de cirrose descompensada, 60% dos casos de CHC e 
30% dos transplantes hepáticos em países industrializados22,23. Nos 
Estados Unidos, 40% das disfunções hepáticas crônicas são relacio-
nadas ao VHC, sendo a principal causa de morte por doença he-
pática, com cerca de 8.000 a 10.000 óbitos por ano, ocupando o 
primeiro lugar entre as indicações para transplante hepático24.
No Brasil, ainda não se conhece a prevalência exata da infecção 
no território nacional8, mas estudos em diversas regiões sugerem 
que esteja situada entre 1% e 3% da população geral11,25,. Confor-
me dados levantados em 2002 pela rede de hemocentros, referen-
tes aos pré-doadores de sangue, a distribuição da prevalência do 
VHC variou da seguinte forma entre as regiões brasileiras: 0,62% 
no Norte, 0,55% no Nordeste, 0,28% no Centro-Oeste, 0,43% 
no Sudeste e 0,46% no Sul8.  
A via de transmissão do VHC é parenteral, principalmente atra-
vés de exposições percutâneas ao sangue contaminado, estando 
sob maior risco: a) os usuários de drogas injetáveis ilícitas, b) os 
hemofílicos, c) os pacientes em hemodiálise, d) os profissionais 
de saúde com história de acidente percutâneo (o risco de con-
taminação pelo VHC após ferimento com agulha contaminada 
parece ser de até 10%) e os indivíduos que receberam hemotrans-
fusão (sobretudo antes de 1994).  O uso de drogas injetáveis ilí-
citas é considerado, atualmente, o principal fator de risco para 
aquisição de hepatite C. 
A transmissão sexual, o contato intradomiciliar prolongado, a 
transmissão vertical, a realização de tatuagens e de procedimen-
tos invasivos – tratamento odontológico, por exemplo – sem o 
uso de material adequadamente esterilizado, o uso compartilhado 
de lâminas de barbear e de utensílios de manicure são possíveis 
fontes de aquisição do VHC19. Estima-se que em até 40% dos 
casos no Brasil, os infectados não possuem história epidemioló-
gica clara, o que destaca ainda mais a importância desse contágio 
inaparente do VHC26. 
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Tabela 1 – Indicação de tratamento da hepatite B crônica conforme situação clínica e laboratorial
Situações 
Clínicas

Recomendações 
Terapêuticas Critérios de Indicação Contraindicações Monitoramento

Pacientes 
virgens de 
tratamento, 
com HBeAg 
reagente, não 
cirróticos

Interferon-alfa, 5 MUI 
diárias, ou 10 MUI três 
vezes por semana, por 16 a 
24 semanas. Pacientes que 
não apresentarem soro-
conversão em 16 semanas 
(respondedores parciais 
ou não respondedores, 
conforme descrição dos 
desfechos) deverão ter seu 
tratamento prolongado até 
24 semanas.

• Aminotransferases alteradas, inde-
pendentes de outros critérios

• Biópsias que apresentem atividade 
inflamatória e fibrose ≥ A2 e/ou ≥ F2, 
independente das aminotransferases.

• Contagem sérica de plaquetas  
<70.000 ou contagem de neu-
trófilos <1.500m3;
• Cardiopatia grave;
• Neoplasias;
• Diabetes melittus tipo 1 de di-
fícil controle;
• Cirrose hepática descompen-
sada (Child-Pugh B ou C);
• Psicose;
• Depressão grave;
• Convulsões de difícil controle;
• Imunodeficiência primária;
• Transplante renal;
• Gestação ou contracepção ina-
dequada;
• Hipersensibilidade conheci-
da à qualquer componente do 
interferon-alfa;
• Tratamento prévio.

• Hemograma com con-
tagem de plaquetas;
ALT/AST a cada 15 dias 
no primeiro mês, e após, 
mensalmente;

• Avaliação de função 
tireoidiana (TSH e T4 
livre) e glicemia de jejum 
a cada três meses.

Pacientes 
virgens de 
tratamento, 
HBeAg não 
reagente, não 
cirróticos

Tenofovir  (300 mg), 1 
comprimido ao dia até a 
soroconversão HBsAg/
Anti-HBs e negativação 
HBV-DNA.

• Aminotransferases normais: VHB- 
DNA ≥ 104 cópias/mL ou ≥ 2.000 UI/
mL, independentemente da biópsia 
hepática.

• Aminotransferases alteradas: VHB- 
DNA ≥103 (ou ≥ 200 UI/mL) e ≥104 

cópias/mL ou ≥2.000 UI/ml e biópsia 
demonstrando atividade inflamatória  
e/ou fibrose ≥ A2 e/ou ≥ F2; ou VHB- 
DNA ≥ 104 cópias/mL, independente-
mente da biópsia hepática.

Não há contraindicações abso-
lutas. 
Evitar o uso em gestantes, em 
pacientes com disfunção renal 
ou portadores de comorbidades 
que apresentem maior risco de 
desenvolvimento de lesão renal, 
como diabetes melittus e hiper-
tensão arterial sistêmica, além 
do uso concomitante de outros 
fármacos nefrotóxicos.

• Função renal (ureia, 
creatinina e cálculo da 
depuração da creatinina 
endógena) a cada 12 se-
manas.
• HBsAg/AntiHBs a cada 
24 semanas;
Transaminases a cada 12 
semanas.
• HBV-DNA na 12ª e 
24ª semana para avaliar 
resposta viral precoce.

Indivíduos 
virgens de 
tratamento, 
cirróticos, com 
HBeAg reagente 
ao não reagente

Entecavir (0,5 mg), 1 com-
primido ao dia durante 12 
meses ou até soroconver-
são HBeAg/Anti-HBe.

• Pacientes HBeAg reagentes têm in-
dicação de tratamento independente-
mente das aminotransferases, VHB- 
DNA ou classificação de Child-Pugh.
• Pacientes com cirrose Child-Pugh 
B e C, têm indicação de tratamento, 
independentemente da condição do 
HBeAg, da carga viral e das amino-
transferases.
• Pacientes HBeAg não reagentes, com 
cirrose Child-Pugh A, têm indicação 
de tratamento quando as aminotrans-
ferases  estiverem alteradas e/ou VHB- 
DNA ≥103 cópias/mL (200 UI/mL). 

Não há contraindicações abso-
lutas. Em pacientes que apre-
sentam intolerância ao enteca-
vir o tenofovir pode ser usado 
como alternativa.

• Em pacientes cirróticos 
HBeAg reagentes, após a 
suspensão do tratamen-
to, monitorar trimestral-
mente as aminotransfe-
rases e semestralmente o 
HBeAg.
• Em pacientes cirróti-
cos HBeAg não reagen-
tes, após a suspensão do 
tratamento, monitorar 
trimestralmente as ami-
notransferases e semes-
tralmente o HBsAg.

Pacientes 
previamente 
experimentados 
e resistentes ao 
tenofovir

Não há relatos de resistên-
cia ao tenofovir 

Pacientes 
previamente 
experimentados 
e resistentes ao 
entecavir

Embora não exista relatos 
de resistência ao entecavir 
em quatro anos de uso, o 
resgate de pacientes deve 
ser estruturado com asso-
ciação do tenofovir ao es-
quema terapêutico.

Adaptado15
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aspectos clínicos
O período de incubação varia entre 4 e 24 semanas, com média 
entre 7 e 8 semanas, com a grande maioria dos casos assintomáti-
cos ou oligossintomáticos na fase aguda.
A história natural da infecção pelo VHC é variável e de difícil 
previsibilidade, dada a plêiade de fatores envolvidos, os quais 
podem ser relacionados ao vírus (genótipos, carga viral), ao 
hospedeiro (idade, sexo, etnia, doenças metabólicas, doenças 
hepáticas concomitantes, fatores genéticos) ou ao ambiente 
(consumo de álcool, tabagismo, dieta, coinfecções pelos VHB 
e pelo HIV)1,4.
Em cerca de 15% dos infectados ocorre cura espontânea; cerca 
de 25% apresentam infecção assintomática, com ALT persisten-
temente normal e ausência alterações significativas à histologia 
hepática; os demais apresentam níveis elevados de ALT, porém 
variáveis, ao longo do tempo, geralmente com histologia hepática 
alterada27. A prevalência de cirrose após 20 anos de infecção pelo 
VHC foi estimada em 14,8%28.  A incidência anual de CHC nos 
pacientes com cirrose é estimada entre 1% e 4%27.
A maioria dos portadores de hepatite aguda pelo vírus C apresenta 
a forma anictérica, com ausência de queixas, ou com manifestações 
inespecíficas, ligadas à fase prodrômica da entidade nosológica. É 
comum que a elevação da ALT seja a única manifestação da do-
ença. Via de regra, a infecção pelo VHC é menos grave durante 
a fase aguda do que a hepatite B e tem maior probabilidade de 
ser anictérica3. Há estimativas de que somente 1% dos indivíduos 
acometidos desenvolva doença ictérica, muito semelhante à hepa-
tite A1, o que dificulta muito o diagnóstico da hepatite C na fase 
aguda. Nos casos sintomáticos, predominam sintomas gerais como 
anorexia, cefaleia, artralgias, mialgias, náuseas e vômitos, febre bai-
xa e astenia. A icterícia é, quando existe, pouco intensa. A hepatite 
fulminante pelo vírus C é um evento muito raro, embora haja al-
gumas descrições na literatura científica29.
Em termos laboratoriais, a elevação das aminotransferases é a regra, 
mencionando-se que a eosinofilia transitória pode ser observada.
Em coorte multicêntrica e prospectiva, avaliada na França entre 
1999 e 2007, tendo como critérios de inclusão (1) a soroconver-
são do anticorpo anti VHC nos últimos 6 meses  ou (2) elevação 
da ALT acima de 10 vezes o limite superior normal com história 
conhecida ou suspeita de exposição potencial ao VHC nos quatro 
meses precedentes – excluídas outras causas de hepatite aguda 
(hepatites virais A e B, citomegalovírus, álcool, drogas, doença 
autoimune) – foram colecionados 126 casos de hepatite C agu-
da.  Nessa coorte, apenas 40% dos pacientes desenvolveram icte-

rícia e outros 14% apresentaram apenas alterações inespecíficas. 
Outros eventos que conduziram ao diagnóstico foram: 1) segui-
mento após exposição ocupacional (9%) e investigação motivada 
por lesões com potencial de transmissão (10%), 2) existência de 
fatores de risco (12%) e 3) presença de alterações laboratoriais 
(14%). Os modos de transmissão suspeitados incluíram o uso 
de drogas injetáveis ilícitas (38%), parceiro sexual infectado pelo 
VHC (21%), exposição no serviço de saúde (18%) e exposição 
ocupacional (12%)30. Cabe ainda destacar que nessa coorte a taxa 
de cura espontânea da hepatite C aguda ficou em torno de 40%, 
mas os próprios investigadores a consideram superestimada, ten-
do em vista a menor sensibilidade dos kits para PCR para hepatite 
C utilizados no início da pesquisa. Outra revisão, abrangendo 
estudos longitudinais com 675 casos de hepatite C aguda, coloca 
a taxa de cura espontânea em torno de 25%31.
Após a fase aguda, a evolução para a cronicidade, definida como a 
persistência da infecção pelo tempo mínimo de seis meses, é a re-
gra, com somente 10% a 15% alcançando a cura espontânea4,22.
Durante muito tempo acreditou-se que portadores de hepatite C 
crônica com níveis persistentemente normais de ALT apresenta-
riam menor incidência de alterações histológicas hepáticas e me-
nor risco de progressão para cirrose, o que constituía justificativa 
para a exclusão desses pacientes dos programas de tratamento da 
hepatite C. Sem embargo, observações mais recentes encontra-
ram contingente não desprezível de indivíduos com ALT normal 
e biópsia hepática alterada, contradizendo o caráter absolutamen-
te benigno que se dava a essa situação particular anteriormen-
te. Entretanto, uma análise mais cuidadosa dos dados, mostra 
que muitos pacientes com ALT normal apresentam, na verdade, 
níveis flutuantes de ALT, com longos períodos de normalidade 
alternados com períodos de elevação. Portanto, o contingente de 
pacientes com ALT verdadeiramente normal é bem menor do 
que se acreditava no passado, o que justifica a proposição de al-
guns autores de também oferecer tratamento para esses indiví-
duos se eles apresentarem alguns fatores preditores de sucesso no 
tratamento (por exemplo: genótipos 2 e 3 e carga viral menor)28.
A evolução da hepatite C crônica é insidiosa e progressiva, fre-
quentemente com manifestações clínicas discretas ou ausentes 
nas primeiras décadas da entidade nosológica26. A cirrose hepáti-
ca representa, usualmente, o estágio final da hepatite crônica pelo 
vírus C, alcançado geralmente após décadas de doença. Habitual-
mente, os pacientes que apresentam outras condições capazes de 
induzir hepatopatia crônica – etilismo, coinfecção pelos VHB, 
VHD e algumas doenças metabólicas – as quais são capazes de 

Tabela 2 – Alguns conceitos referentes ao tratamento da hepatite B e seus significados16

Tipos de Respostas Significados
Resposta completa • Resposta bioquímica e virológica completa e perda do HBsAg.
Resposta bioquímica • Redução do nível sérico de ALT para os valores normais.
Resposta virológica • Redução do nível sérico do DNA VHB para níveis indetectáveis pelo método de PCR e perda do HBeAg  em 

pacientes inicialmente HBeAg positivo.
Não resposta primária • Redução do nível sérico do DNA VHB < 2 log10 IU/mL após 24 semanas de tratamento.
Reincidência viral • Elevação do nível sérico do DNA VHB em 1 log10 IU/mL depois do término do tratamento em duas determi-

nações espassadas por quatro semanas.
Resposta histológica • Redução do índice de atividade histológica em dois pontos e não piora do escore de fibrose comparada à biopsia 

pré-tratamento.
Adaptado16
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desencadear cirrose – tais como doença de Wilson, hemocroma-
tose hereditária e deficiência de alfa-1 antitripsina – evoluem para 
cirrose em menor tempo. Os indivíduos que adquiriram a infec-
ção mais velhos22 e as mulheres4 também apresentam desenvolvi-
mento mais precoce de doença hepática avançada32. 
O tempo entre a aquisição da infecção pelo VHC e o surgimento 
de doença hepática avançada é variável, com surgimento de cir-
rose clinicamente manifesta em um quinto dos indivíduos dentro 
de 20 anos ou menos; nos demais pacientes, as primeiras compli-
cações podem ser vistas após 30 anos de infecção3. 
Alguns poucos pacientes referem sintomatologia esporádica com 
colúria, episódios de febre baixa, cansaço mal definido e inscons-
tante1. Pacientes com doença descompensada podem exibir ma-
nifestações periféricas da cirrose, como eritema palmar, aranhas 
vasculares, contratura de Dupuytren, ginecomastia, ascite, hepa-
toesplenomegalia e atrofia testicular32. 
Além do acometimento hepático, são importantes as manifes-
tações extra-hepáticas da infecção pelo VHC. A maioria dessas 
síndromes está associada aos processos imunes, provavelmente 
devido à possibilidade do vírus se replicar nas células linfoides4 

e à deposição de imunocomplexos nos diversos tecidos. Uma di-
versidade de síndromes autoimunes pode fazer parte do quadro 
clínico do portador de hepatite C crônica.
A crioglobulinemia afeta aproximadamente 1% dos adultos cro-
nicamente infectados pelo vírus C2. Ela é causada pela deposi-
ção de imunocomplexos contendo crioglobulinas dos tipos II e 
III nos vasos de calibre médio e pequeno. As principais mani-
festações incluem artralgias/artrites, glomerulonefrite, neuropa-
tias, púrpuras palpáveis e úlceras cutâneas. Destaque-se que sua 
frequên cia aumenta com o tempo de duração da doença e com 
a gravidade da doença hepática. A detecção de crioglobulinas no 
soro, a presença do fator reumatoide, níveis baixos de comple-
mento (C4 em particular) e achados típicos de biópsia de órgãos-
-alvo – mormente pele, rim e nervos – selam o diagnóstico33.
Artralgias são comuns em pacientes com hepatite C – em até 50% 
dos casos, mas artrite verdadeira é um fenômeno bem menos fre-
quente, com menos de 5% dos pacientes afetados. Elas podem ser 
consequência da própria infecção pelo VHC, de alguma doença 
reumatológica concomitante – artrite reumatoide, lúpos eritematoso 
sistêmico ou síndrome de Sjögren – ou de efeito colateral de me-
dicamentos como o interferon-alfa. Geralmente, ou há um padrão 
de poliartrite pouco intensa – acometendo as pequenas articulações 
– ou existe um padrão de oligoartrite afetando grandes articulações. 
Como o fator reumatoide e o fator antinúcleo podem estar presentes 
nos pacientes com hepatite C, não é incomum que o diagnóstico di-
ferencial com as outras doenças reumatológicas seja difícil. A presen-
ça do anticorpo Anti-CCP diferencia os casos de artrite reumatoide 
inicial dos portadores de artrite relacionada à hepatite C33.
Uma incidência de linfoma não-Hodgkin mais elevada que a da popu-
lação geral tem sido observada nos indivíduos infectados pelo VHC4.
As mortes relacionadas à hepatite C estão ligadas às complica-
ções da cirrose – hemorragias digestivas, síndrome hepatorrenal, 
síndrome hepatopulmonar, infecções, encefalopatia hepática – e 
à ocorrência do CHC.  A sobrevida em cinco anos é observada 
em cerca de 80% dos pacientes com cirrose Child-Pugh A. Por 
outro lado, a sobrevida média não ultrapassa dois anos a partir do 
momento em que já exista ascite32.

Diagnóstico
Como na maioria dos casos, a infecção – tanto na sua fase aguda 
ou crônica – possui evolução assintomática ou oligossintomática, 
é comum que o diagnóstico seja circunstancial, frequentemente 
através de triagem sorológica para doadores nos bancos de san-
gue, a partir de exames ocasionais, de campanhas de detecção ou 
de investigação deflagrada por suspeita epidemiológica26. 
Na fase aguda da infecção, o habitual é o surgimento do anti- 
VHC cerca de oito a 10 semanas após o contágio. A presença 
de sorologia reativa para o vírus da hepatite C (anti-VHC) traz 
informações sobre o contato prévio com o vírus, mas não sobre 
a evolução para a cura ou cronicidade do processo infeccioso, 
uma vez que este anticorpo persiste positivo em ambas as situa-
ções. Do mesmo modo, até 10% dos indivíduos cronicamente 
infectados por VHC podem perder o anticorpo no decorrer da 
doença, apresentando doravante ensaios sorológicos não reati-
vos. Com efeito, a simples presença do anticorpo anti-VHC 
não diferencia casos de cicatriz sorológica de casos reais, apre-
senta grande número de falsos positivos em populações com 
baixa prevalência da infecção pelo VHC e falsos negativos são 
frequentes em pacientes imunossuprimidos (tal é o caso dos 
portadores da síndrome da imunodeficiência adquirida e o dos 
indivíduos sob hemodiálise). Portanto, uma etapa confirmató-
ria é essencial após a determinação do anti-VHC reativo, o que 
é obtido pela pesquisa do material genético do vírus por meio 
de técnicas de biologia molecular.
A pesquisa do material genético do vírus (VHC-RNA) por téc-
nicas relacionadas à reação em cadeia da polimerase é importante 
pela precocidade de seu surgimento (geralmente em duas sema-
nas após o contágio), estando indicado na suspeita de hepatite 
aguda pelo vírus C, e por seu desaparecimento estar associado à 
evolução favorável para a cura. 
Depois da exposição ao vírus, o VHC-RNA é o primeiro marca-
dor a aparecer, ao passo que o anti-VHC é detectado mais tarde. 
Todavia, estes dois marcadores podem estar presentes concomi-
tantemente, exigindo cautela na interpretação dos exames (Qua-
dro 2). A diferenciação presuntiva das formas aguda e crônica da 
hepatite C pode ser esclarecedora diante da apresentação clínica, 
ou seja, a presença de sintomas e icterícia, e se houve histórico ou 
não de elevação sérica de ALT e sua duração21, caso esses dados 
sejam acessíveis.

Quadro 2 – Interpretação dos resultados de marcadores virais na 
hepatite C
Sorologia 
(anti-VHB) VHB-RNA Interpretação

+ + Infecção aguda ou crônica dependendo 
do contexto clínico

+ -
Resolução da infecção
Infecção aguda durante um período de 
baixa viremia

- +

Infecção aguda recente
Infecção crônica em paciente imunossu-
primido
Teste falso reativo para anti-VHC

- - Ausência de infecção
Adaptado21
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A biópsia hepática assume fundamental importância no estadia-
mento e na elaboração do plano terapêutico da hepatite crônica, 
não sendo importante para o diagnóstico da infecção pelo VHC. 
Podem ser identificados desde discretos infiltrados periportais, 
que indicam um bom prognóstico, até necrose em “saca-bocado” 
(piecemeal necrosis), necrose em ponte e cirrose plenamente de-
senvolvida, situações de pior prognóstico.  
É desejável que os achados da biópsia hepática sejam expressos de 
acordo com uma das classificações validadas, facilitando a avalia-
ção de indicação de tratamento (Tabela 3). 
A biópsia hepática é recomendada nos pacientes candidatos ao 
tratamento da hepatite C crônica, podendo ser dispensada nos 
casos onde o diagnóstico clínico ou radiológico de cirrose é pos-
sível. Nos casos de hepatite C aguda, a biópsia hepática só é jus-
tificável em caso de dúvidas diagnósticas19.
Não se deve esquecer, ao indicar uma biópsia de fígado, que o 

procedimento não é isento de riscos, incluindo dor, hemorragias 
e perfuração inadvertida de outros órgãos, que a interpretação 
correta do exame depende do conhecimento e experiência do pa-
tologista, que o custo do procedimento é alto, e que é, por vezes, 
grande a ansiedade provocada no paciente21.

tratamento
O objetivo do tratamento é inibir a reprodução viral e com isso 
interromper ou amenizar a evolução das lesões histopatológicas, 
melhorar a função hepática, reduzir o risco de evolução para cir-
rose e hepatocarcinoma, reduzir a demanda por transplante de 
fígado, prevenir outras complicações e morte (Tabela 4)21,25.
Os estudos sobre a eficácia do tratamento da hepatite C aguda 
são ainda pouco numerosos4, mas há pelo menos duas metanáli-
ses atestando que ele é benéfico e custo-efetivo34,35, com redução 
das taxas de cronificação3,4,25.  Não existe, entretanto, consenso a 
respeito do esquema ideal de tratamento e a respeito do momen-
to ideal de iniciá-lo. Como norma geral, recomenda-se repouso 
relativo até a normalização das aminotransferases, restrição quan-
to à ingesta de álcool por no mínimo seis meses, e medicações 
devem ser utilizadas somente sob orientação médica, para que 
não haja agravamento da lesão hepática15.
Estudo36 comparando as taxas de resposta virológica sustentada 
(RVS) entre pacientes com hepatite aguda sintomática tratados 
com interferon convencional e peguilhado (PEG-INF) iniciados 
imediatamente após o diagnóstico e após período de observação 
de 12 semanas, sem que uma diferença significativa estatistica-
mente fosse observada entre os dois grupos. Portanto, nos casos 
de hepatite sintomática, é seguro aguardar por três meses para 
iniciar os procedimentos terapêuticos, dando a oportunidade de 
esperar pelo clareamento espontâneo do vírus, evitando, desse 
modo, tratamentos desnecessários. A mesma evidência não existe 
para os casos assintomáticos de hepatite aguda, para os quais seria 
lícito indicar o tratamento no momento do diagnóstico. 
A maioria dos estudos mais recentes tem utilizado o PEG-INF para 
tratamento da hepatite C aguda, com taxas de RVS semelhantes 
para 12 e 24 semanas, mas com maior frequência de efeitos colate-
rais neste último grupo. Por isso, tem sido proposto que pacientes 

Tabela 4 – Alguns conceitos referentes ao tratamento da hepatite C e seus significados
Tipos de Respostas Conceitos Significados
Resposta virológica rápida 
(RVR)

Pesquisa negativa do VHC-RNA por PCR qualitativo na 
4ª semana de tratamento

Sua presença tem grande valor preditivo positivo para 
ocorrência de RVS

Resposta virológica 
precoce (RVP)

Redução de 2 log na carga viral na 12ª semana de trata-
mento (RVP parcial) ou pesquisa negativa do VHC-RNA 
por PCR na 12ª semana de tratamento (RVP completa)

Sua ausência tem grande valor preditivo negativo para 
ocorrência de RVS

Resposta virológica de fim 
de tratamento (RVF)

Pesquisa negativa do VHC-RNA por PCR qualitativo ao 
final do tratamento

Resposta virológica lenta 
(RVL) 

RVP parcial seguida de pesquisa negativa do VHC-RNA por 
PCR na 24ª semana de tratamento

Resposta virológica 
sustentada (RVS)

Pesquisa negativa do VHC-RNA por PCR qualitativo na 
24ª semana após o término do tratamento

Equivale aproximadamente à cura da hepatite C crônica, 
com risco muito baixo de reativação da infecção pelo VHC 
e de complicações em longo prazo a ela relacionados.

Recidiva Presença de RVF não sucedida por RVS
Respondedor parcial RVP parcial sem ocorrência de RVF
Nulo de resposta Ausência de RVP, total ou parcial
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Tabela 3 – Classificação metavir em hepatites crônicas
Atividade (A)
Necrose periportal* Necrose Lobular**

Ausente ou mínima Moderada Acentuada
Ausente A0 A1 A2
Mínima A1 A1 A2
Moderada A2 A2 A3
Acentuada A3 A3 A3
Fibrose (F)
Ausência de fibrose portal e periportal F0
Fibrose portal e periportal sem septos F1
Fibrose portal e periportal com raros septos F2
Fibrose portal e periportal com numerosos septos F3
Cirrose F4

* A necrose periportal corresponde à hepatite de interface. Mínima: focal, ao 
redor de alguns espaços porta; moderada focal, ao redor de alguns espaços porta; 
moderada difusa, ao redor de todos os espaços porta; acentuada difusa, ao redor 
de todos os espaços porta.
**A necrose lobular corresponde a focos de necrose e/ou células inflamatórias in-
tralobulares. Ausente ou mínima: menos de um foco por lóbulo. Moderada: pelo 
menos um foco por lóbulo. Acentuada: vários focos por lóbulo.
Adaptado21
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com genótipo 1 com RVR documentada e os pacientes com  ge-
nótipos 2 e 3 sejam tratados por apenas 12 semanas. Os demais 
pacientes continuariam recebendo tratamento de 24 semanas.
O protocolo do Ministério da Saúde do Brasil, vigente desde 
2007, preconiza para os casos de hepatite C aguda o uso de inter-
feron convencional alfa 2a ou 2b, na dose de 5 milhões de uni-
dades, por dia durante quatro semanas, seguidas por 3 milhões 
de unidades por dia por mais 20 semanas, aplicadas sempre por 
meio de injeção subcutânea (Tabela 5). 

Tabela 5 – Indicações para o tratamento da hepatite C aguda19

• Soroconversão anti-VHC documentada, em paciente com quadro 
clínico de hepatite aguda (paciente que no início das manifestações 
apresenta anti-VHC negativo e que converte para anti-VHC reativo 
na segunda dosagem – realizada com intervalo de 90 dias);
• Quadro laboratorial de anti-VHC não reativo com detecção do 
VHC-RNA por método de biologia molecular (qualitativo), realizado 
por volta de 90 dias após o início dos sintomas ou da data de exposi-
ção, quando esta for conhecida em paciente com histórico de exposi-
ção potencial ao vírus da hepatite C.
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Para o tratamento da hepatite C crônica, o fármaco de escolha, 
a dose de administração e a duração do tratamento dependem 
do genótipo do vírus21. No caso de infecção pelo genótipo 1 o 
tratamento consiste em interferon peguilado α2a 180 µg/semana 
ou α2b 1,5 µg/semana por via subcutânea, associado a ribaviri-
na 11-15 mg/kg/dia (800-1.200 mg em duas tomadas) por via 

Tabela 6 – Tratamento da hepatite C crônica – genótipo 1 (esquemas com boceprevir)
Interferon peguilado + Ribavirina + Boceprevir

A introdução do boceprevir deve acontecer após quatro semanas de uso de interferon peguilado associado à ribavirina.  A duração do tratamento 
deve ser avaliada de acordo  com resposta ao mesmo.

Pacientes não cirróticos e virgens de tratamento
8ª semana de tratamento 24ª semana de tratamento AÇÃO
PCR quantitativo indetectável PCR quantitativo indetectável Completar o esquema tríplice com 28 semanas de tratamento
PCR quantitativo detectável PCR quantitativo indetectável Manter esquema tríplice até a 28ª semana de tratamento

Manter interferon e ribavirina da 29ª semana até a 48ª semana
PCR quantitativo detectável ou indetectável PCR quantitativo detectável Interromper o tratamento

Pacientes não cirróticos, tratados anteriormente com interferon e ribavirina, recidivantes ou respondedores parciais
8ª semana de tratamento 24ª semana de tratamento AÇÃO
PCR quantitativo indetectável PCR quantitativo indetectável Completar o esquema tríplice com 36 semanas de tratamento
PCR quantitativo detectável PCR quantitativo indetectável Manter esquema tríplice até a 36ª semana de tratamento

Manter interferon e ribavirina  da 37ª semana até a 48ª semana
PCR quantitativo detectável ou indetectável PCR quantitativo detectável Interromper o tratamento

Pacientes cirróticos
8ª semana de tratamento 24ª semana de tratamento AÇÃO
PCR quantitativo detectável ou indetectável PCR quantitativo indetectável Completar o esquema tríplice com 48 semanas de tratamento
PCR quantitativo detectável ou indetectável PCR quantitativo detectável Interromper o tratamento

Cláusulas de interrupção
Carga viral > 100 UI/mL na 12ª semana de tratamento;
Carga viral detectável na 24ª semana de tratamento;
Escape virológico (aumento de 1 log na carga viral durante o tratamento): interromper apenas o boceprevir e continuar interferon peguilado + ribavirina.

Efeitos colaterais do boceprevir
Fadiga, náusea, cefaleia, disgeusia;
Acentuação da anemia induzida pela ribavirina (recomendação: reduzir dose da ribavirina ou usar eritropoetina, mas sem reduzir a dose do boceprevir);
Acentuação da leucopenia induzida pelo interferon (recomendação: reduzir dose do interferon ou usar filgrastim, mas sem reduzir a dose do boceprevir).
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oral, durante 48 semanas. Nos casos de hepatite crônica causada 
pelo genótipo 2 ou 3 o tratamento recomendado é o interferon 
convencional 3.000.000 UI três vezes por semana por via subcu-
tânea, associada a ribavirina 11-15 mg/kg/dia (800-1.200 mg, 
em duas tomadas) por via oral e a um inibidor de protease (bo-
ceprevir 800 mg TID ou telaprevir 750 mg TID). A duração do 
tratamento dependerá da resposta do paciente e dos resultados de 
tratamentos anteriores a que o paciente possa ter sido submetido 
(Tabelas 6 e 7)20.
Nos casos de hepatite crônica com genótipo 2 ou 3 o trata-
mento recomendado é o interferon  peguilado α2a 180 µg/
semana ou α2b 1,5 µg/semana por via subcutânea, associado 
à ribavirina 800 mg por dia por via oral, durante 24 semanas20 

(Tabela 8).
Embora muitos avanços tenham sido obtidos, a eficácia do tra-
tamento persiste reduzida em muitos pacientes. Os fármacos são 
pouco específicos e de alto custo e há baixa adesão decorrente da 
elevada frequência de efeitos colaterais os quais, em alguns casos, 
podem prejudicar gravemente a qualidade de vida do paciente e 
provocarem lesões irreversíveis37. Portanto, é obrigatória a certifi-
cação do paciente, ou de seu responsável legal, dos efeitos colate-
rais e riscos potenciais decorrentes do uso dos medicamentos atu-
almente preconizados para o tratamento da hepatite C crônica, 
a qual deverá ser formalizada através da assinatura do respectivo 
Termo de Responsabilidade, conforme disposto na Portaria n° 
34/2007/SVS/MS38 vigente.
A avaliação pré-tratamento tem o propósito de confirmar a in-
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Tabela 7 – Tratamento da hepatite C crônica - genótipo 1 (esquemas com telaprevir)
Interferon peguilado + Ribavirina + Telaprevir
O tratamento apresenta duas fases:
1. Interferon peguilado + ribavirina + telaprevir (12 semanas)
2. Interferon peguilado (duração dependente de resposta ao tratamento e das condições do paciente)

Pacientes não cirróticos

Virgem de tratamento
Recidivante

PCR quantitativo indetectável nas semanas 4 e 12 fase 2 com 12 semanas
PCR quantitativo detectável nas semanas 4 e 12 fase 2 com 36 semanas

Respondedor parcial
Nulo de resposta Fase 2 com 36 semanas

Pacientes cirróticos 12 semanas iniciais + 36 semanas
Cláusula de interrupção do tratamento
Carga viral > 1000 UI/mL nas semanas 4 e 12 de tratamento
Carga viral detectável na 24a semana de tratamento
Escape virológico (aumento de 1 log na carga viral durante o tratamento): interromper apenas o telaprevir e continuar o interferon peguilado + ribavirina
Efeitos colaterais do telaprevir
Anemia, fadiga, náusea, vômitos, diarreia, desconforto ou prurido anorretal, doença hemorroidária, disgeusia
Prurido de leve a moderada intensidade (recomendação: tentar controle com corticosteroides tópicos ou anti-histamínicos)
Sîndrome de Stevens-Johnson, farmacodermia com eosinofilia e sintomas sistêmicos e mucosite (recomendação: interromper telaprevir, ribavirina 
e interferon)
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Tabela 8 – Indicações para o tratamento da hepatite C crônica
• Ser portador do vírus da hepatite C, de acordo com a identificação 
por VHC-DNA qualitativo;
• Ter realizado, nos últimos dois anos (24 meses), biópsia hepática na 
qual tenha sido evidenciada atividade necroinflamatória de moderada 
a intensa – maior ou igual a A2 pela classificação metavir ou atividade 
portal ou perisseptal grau 2 ou maior classificação da Sociedade Bra-
sileira de Patologia – e/ou presença de fibrose de moderada a intensa 
(maior ou igual a F2 pelas classificações Metavir ou Sociedade Brasi-
leira de Patologia);
• Ter idade entre três e 70 anos;
• Apresentar, ao hemograma, contagem de plaquetas acima de 50.000/
mm3 e de neutrófilos acima de 1.5000/mm3;
• Não apresentar contraindicações.
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dicação do tratamento, fornecer os parâmetros para a escolha do 
esquema terapêutico (carga viral e genotipagem), mapear as co-
morbidades, especialmente as coinfecções com os vírus da hepa-
tite B e HIV, e  identificar as contraindicações (Tabela 9)39. Para 
isso, alguns exames complementares serão necessários: genotipa-
gem do VHC, carga viral, função hepática, sorologias para HIV 
e VHB, função tireóidea, FAN, β-HCG (se for mulher em fase 
reprodutiva), eletrocardiograma (se o paciente tiver mais que 50 
anos ou possuir história de doença cardíaca)1,21,37. Outros exames 
complementares poderão ser necessários, de acordo com os acha-
dos do exame clínico.
As consultas de controle devem acontecer nas semanas 0, 2 e 4, e a 
seguir a cada 4 semanas, sempre com avaliação clínica minuciosa e 
apresentação de exames laboratoriais (hemograma completo,  AST, 
ALT, GGT, fosfatase alcalina e função renal). As dosagens de glice-
mia de jejum, ácido úrico, tempo de protrombina, TSH e ß-HCG 
devem ser repetidas trimestralmente. O objetivo principal destas 
consultas de controle é a vigilância das complicações do tratamento. 
A verificação da resposta do tratamento, com aferição da carga vi-
ral, deve acontecer como indicado em cada esquema terapêutico.
As reações adversas ao interferon mais frequentes são uma síndro-

me semelhante ao resfriado (flu-like), depressão e mielossupres-
são. Anemia hemolítica, teratogenicidade e mutagenicidade são 
efeitos adversos mais relatados com o uso da ribavirina.
Os pacientes que respondem melhor a terapia são as mulheres, os 
indivíduos com menos de 40 anos e com carga viral inferior a 2,0 
x 106 cópias/mL. Em contrapartida, os pacientes idosos com do-
ença avançada, portadores do subtipo Ib do vírus da hepatite C e 
afrodescendentes são os que apresentam pior resposta terapêutica.
Um dos mais fortes preditores de clareamento espontâneo do 
VHC ou de sucesso no tratamento com interferon e ribavirina 
é a presença do alelo C no gene da Il-28B, com diversos estudos 
demostrando maiores taxas de RVS em pacientes com genótipos 
CC e CT, em detrimento dos portadores do genótipo TT20.
Novas perspectivas podem se abrir com inibidores da helicase, 
protease e polimerase do VHC, interferons de ação prolongada, 
moduladores da atividade de macrófagos e interleucinas (IL-2, 
IL-10 e IL-12).

Profilaxia
Até o momento não existe uma vacina para prevenir a hepatite 
C. As principais medidas em termos de profilaxia são relativas ao 

Tabela 9 – Contraindicações para o tratamento da hepatite C crônica
• Distúrbio psiquiátrico, principalmente depressão maior, tratado in-
satisfatoriamente;
• Transplante de órgãos sólidos: rim, coração ou pulmão;
• Hepatite autoimune ou outra condição autoimune conhecida, pois 
pode ser exacerbada pelo interferon peguilado (PEG-IFN)
• Tireoideopatia não tratada;
• Gestação ou não concordância em adotar métodos contraceptivos 
durante o tratamento e após seis meses do seu término;
• Existência de comorbidades graves como hipertensão arterial sistê-
mica grave, insuficiência cardíaca, coronariopatia, diabetes mellitus de 
difícil controle, doença pulmonar obstrutiva crônica;
• Idade menor do que dois anos;
• Hipersensibilidade conhecida a algum fármaco usado no tratamento

Adaptado1
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satisfatório controle dos doadores de sangue e aos cuidados no 
ambiente intra-hospitalar visando reduzir ao máximo a exposi-
ção percutânea. A prevenção deve incluir o aconselhamento de 
pessoas que usam drogas e aquelas com práticas sexuais de risco. 
Aconselhamento e testes laboratoriais devem ser realizados em 
locais ou situações onde os indivíduos se encontram em situação 
de risco como prisões, clínicas de doenças sexualmente transmis-
síveis (DST) e síndrome da imunodeficiência adquirida (SIDA), 
e instituições de pacientes neurológicos e mentais19. 
Diante das evidências que o tratamento da forma aguda da hepa-
tite C poderia prevenir a cronificação, sugere-se, principalmente 
nas exposições de alto risco com fonte positiva, a realização da 
pesquisa de VHC-RNA no 90º dia após a exposição, para diag-
nóstico e tratamento precoce da possível infeção19. Imunoglobu-
linas e agentes antivirais não são recomendadas após o contato 
do VHC25. 

HEPATITE D

etiologia
O vírus da hepatite D, igualmente conhecido como vírus delta 
(VHD), é o único representante da família Deltaviridae, gênero 
Deltavirus. Trata-se de vírus defectivo dependente da coinfecção 
pelo VHB para sua replicação e transmissão. O VHB exerce fun-
ção de fornecedor de moléculas do HBsAg ao vírus delta, as quais 
servem de invólucro e proteção para este último40, permitindo des-
se modo sua replicação, transmissão, infectividade, penetração e a 
replicação exclusiva nos hepatócitos41. Portanto, a infecção com o 
vírus da hepatite D ocorre somente associada à presença do VHB.
Estudos genéticos e sequenciais do genoma do VHD revelaram 
expressiva heterogeneidade desse agente, sendo identificados três 
genótipos, diferenciados e denominados e tipo I, II (IIa, IIb) e 
III1. Cada genótipo do VHD apresenta uma variabilidade geo-
gráfica e uma diferente evolução clínica, sendo o subtipo Ia e o 
tipo III considerados os mais graves41.

epidemiologia
A doença ocorre em praticamente todo o mundo, com maior pre-
valência em áreas tropicais da America do Sul e da África Subsaaria-
na, nas quais a infecção pelo VHB é consideravelmente elevada40. 
No Brasil, os casos de hepatite delta concentram-se na Amazônia 
Ocidental, que apresenta uma das maiores incidências mundiais 
da doença8, ocorrendo principalmente entre crianças e adultos 
jovens40. Nesta região, encontra-se mais de 20% de positividade 
para o anti-VHC entre os indivíduos assintomáticos e de 90% 
ou mais entre os pacientes portadores de hepatite B crônica42. 
Acredita-se que a Amazônia ofereça condições ambientais, so-
ciais, culturais e aspectos genéticos da população que contribuam 
para a circulação viral do VHD8. Nas demais regiões do país a 
prevalência de infecção por este agente mostra-se muito pouco 
significativa, seja em grupos de risco ou na população geral41.
A superinfecção pelo VHD em pacientes com hepatite B crônica 
pode desencadear uma doença grave, com insuficiência hepática 
aguda e alta taxa de letalidade, relação com a febre negra de Lá-
brea, ou, mais frequentemente, fazer com que o portador assinto-
mático do VHB desenvolva hepatite crônica ativa com evolução 
mais rápida para cirrose e CHC43.

O homem é o único reservatório conhecido do VHD e os meca-
nismos de transmissão são basicamente os mesmos do VHB, dada 
a associação biológica entre os agentes. 

aspectos clínicos
O período de incubação varia de 28 a 180 dias. A infecção pelo 
VHD pode ocorrer no mesmo momento (coinfecção) ou após 
(superinfecção) à infecção pelo VHB. Na maior parte dos casos 
de coinfecção, não há evolução para a cronicidade (menos de 
10% dos pacientes tornam-se pacientes crônicos)41, ao contrário 
dos superinfectados em que há taxas superiores a 90% de evolu-
ção para hepatite D crônica40.
A coinfecção geralmente manifesta-se como hepatite aguda reci-
divante, com curso clínico bifásico e padrão bimodal nos níveis 
séricos de aminotransferases. Na maioria das vezes apresenta-se 
como quadro de hepatite aguda benigna, semelhante à hepatite B 
clássica.  Em 3% dos casos, a síntese de VHD torna-se intensa e, 
associada aos efeitos patológicos da infecção pelo VHB, culmina 
na ocorrência de hepatite fulminante. 
Na superinfecção o prognóstico é pior do que na coinfecção, já 
que a infecção prévia pelo VHB proporciona ao VHD condi-
ções ideais para a sua replicação intensa e explosiva, com  lesão 
hepática mais grave41. As formas fulminantes apresentam maior 
incidência nesta condição, podendo ocorrer em 10% a 20%40.
Atualmente sugere-se que a história natural da doença e o prog-
nóstico da infecção pelo VHD dependam essencialmente dos ge-
nótipos virais, tipo I, II, e III41.

Diagnóstico
A investigação sorológica para o VHD pode se apresentar com 
os padrões de coinfecção e superinfecção, sendo que nesta cir-
cunstância, em associação aos marcadores de portador crônico 
do VHB, anti-HBc IgG e HBsAg, com anti-HBc IgM negativo, 
encontra-se os marcadores para o vírus D (Quadro 3).

Quadro 3 – Sumário dos principais testes diagnósticos da infec-
ção pela hepatite D
Hepatite D Aguda

Hepatite D 
CrônicaMarcadores 

Sorologicos 
Coinfecção Superinfecção

HBsAg + + +
AgVHD Transitório Prolongado Presente
Anti-VHD (total) Transitório 

(baixos títulos)
+ (em ascensão) + (altos títulos)

Anti-VHD (IgM) Transitório 
(baixos títulos)

+ (persistente) Presente

RNA-VHD Transitório + (persistente) Presente
IgM-anti-HBc + - -
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tratamento
A forma aguda adquirida por coinfecção felizmente evolui de 
forma benigna na maioria dos casos, com curso clínico autolimi-
tado. Na doença crônica a única opção é o INF-α, já que outros 
fármacos antivirais, como a lamivudina, a ribavirina e o adefovir 
dipivoxil, não exibem resposta terapêutica satisfatória40,44.
É recomendado o uso do INF-2α em 9.000.000 UI ou INF-2β 



217

Hepatites virais: B, C e D: atualização

Rev Bras Clin Med. São Paulo, 2012 mai-jun;10(3):206-18

10.000.000 UI, por via subcutânea, três vezes por semana. O 
tempo de tratamento deve ser o maior possível, nunca inferior a 
12 meses1. O seguimento do paciente para comprovação da efi-
cácia terapêutica consiste em avaliação dos sintomas, mensuração 
sérica das aminotransferases e dos marcadores sorológicos. 
Os objetivos do tratamento consistem na eliminação precoce 
do vírus, na interrupção da replicação viral, e na redução das 
aminotransferases e do processo inflamatório crônico do fígado, 
contemplando o tratamento da hepatite B crônica41, de modo 
a minorar, dessa forma, as chances de evolução para a cirrose e 
CHC. Todos os pacientes submetidos à terapia devem ser acom-
panhados periodicamente para constatação da eficácia terapêuti-
ca (Quadro 4).

Quadro 4 – Resultados esperados com o tratamento da hepatite D crônica
Supressão sustentada da replicação do vírus da hepatite D
• HDV-RNA indetectável no soro;
• Soroconversão de anti-HD IgM para anti-HD IgG;
• Soroconversão de HBsAg para anti-HBs.
Remissão da doença hepática
• Normalização sérica dos níveis de ALT;
• Diminuição do processo necro-inflamatório no fígado;
• Diminuição da fibrogênese hepática;
Melhora na evolução clínica
• Minimização do risco de evolução para cirrose e hepatocarcinoma;
• Elevação da sobrevida.
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Profilaxia
As medidas de profilaxia são as mesmas indicadas para as hepa-
tites B e C, com ênfase na prevenção do contato com fluidos 
corporais infectantes (não compartilhamento de agulhas, seringas 
e outros artefatos perfurocortantes, uso de material corretamen-
te esterilizado para quaisquer procedimentos invasivos e prática 
sexual segura, protegida por método de barreira). Não há vacina 
contra o VHD, mas, como esse vírus é dependente do VHB para 
sua transmissão, a vacinação contra este último vírus é eficaz na 
prevenção do contágio do VHD41. 
Infelizmente, não há nenhuma medida profilática eficaz, como 
quimioprofilaxia ou imunoprofilaxia, para impedir a infecção 
pelo VHD após a exposição a esse agente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As hepatites B, C e D constituem importantes desafios para a 
medicina atual principalmente pelo desenvolvimento de cirrose 
hepática e carcinoma hepatocelular, para os quais não existe tra-
tamento curativo, o que demonstra a importância das medidas 
preventivas de tais infecções. 
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