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Callefi LA. Efetividade e segurança da terapia tripla com boceprevir ou 
telaprevir no tratamento da hepatite C crônica genótipo 1 em pacientes 
atendidos em centros de referência no Brasil [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 

INTRODUÇÃO: No Brasil, no período compreendido entre 2013 a 2015, a 
terapia tripla com boceprevir (BOC) ou telaprevir (TVR) foi o tratamento 
padrão para pacientes infectados pelo vírus da hepatite C (VHC) genótipo 1. 
OBJETIVOS: Avaliar a efetividade e a segurança da terapia tripla com BOC 
ou TVR, no contexto de vida real, em pacientes portadores de hepatite C 
crônica genótipo 1 tratados em centros de referência no Brasil. Foi também 
objetivo deste estudo, investigar os fatores preditores para obtenção da 
resposta viral sustentada (RVS) e fatores preditores da ocorrência de 
eventos adversos sérios (EAS) associados a essa modalidade terapêutica. 
MÉTODOS: Trata-se de um estudo multicêntrico, observacional e 
retrospectivo, que incluiu pacientes monoinfectados pelo VHC genótipo 1 
que iniciaram o tratamento com interferon peguilado (Peg-IFN), ribavirina e 
BOC ou TVR                                                            
                               . Dados demográficos, clínicos, virológicos e 
eventos adversos (EA) foram coletados durante o tratamento e seguimento. 
A análise dos fatores preditores da RVS e de EAS foi realizada por meio do 
modelo de regressão de Poisson com variância robusta. RESULTADOS: 
Dos 715 pacientes analisados, 56,1% eram do sexo masculino, com média 
de idade de 54,1 ± 10,1 anos, 59% eram portadores de cirrose hepática e 
67,1% tinham sido tratados previamente. Foram tratados com TVR, 557 
pacientes (77,9%), e com BOC, 158 (22,1%). Pela análise de intenção de 
tratamento, a RVS geral foi de 56,6% (IC 95%, 52,9 – 60,3), com uma 
efetividade semelhante em ambos os grupos (51,9% [BOC] versus (vs.) 58% 
[TVR], P = 0,190). Os pacientes cirróticos tiveram uma menor taxa de RVS 
comparado aos não cirróticos (46,9% vs. 70,6%, P < 0,001). Na análise 
múltipla, a obtenção de RVS foi associada com a ausência de cirrose 
hepática (P < 0,001), antecedente de recidiva viral após tratamento prévio (P 
< 0,001), contagem de plaquetas no pré-tratamento acima de 100.000/mm3 
(P < 0,001) e obtenção de resposta viral rápida (P < 0,001). A taxa de 
descontinuação do tratamento foi de 34,8%, sendo a ocorrência de EA 
(16,1%) e a falha virológica (15,9%) as principais causas. Em relação à 
segurança do tratamento, 90,1% dos pacientes (IC 95%, 87,6 – 92,2) 
apresentaram algum EA durante o tratamento, sendo que 44,2% dos 
pacientes (IC 95%, 40,5 – 47,9) apresentaram EAS. A anemia foi o EA mais 
comum em ambos os grupos (59,5% [BOC] vs. 74,5% [TVR], P < 0,001). 
Houve maior ocorrência de EAS nos pacientes cirróticos comparados aos 
não cirróticos (50,7% vs. 34,8%, P < 0,001). Sexo feminino (P < 0,001), 
idade acima de 65 anos (P = 0,008), diagnóstico de cirrose hepática (P = 
0,019), concentração de hemoglobina pré-tratamento alterada (P < 0,001) e 
contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm3 no pré-tratamento (P < 
0,001) foram associados à ocorrência de EAS. Seis óbitos (0,8%) ocorreram. 
CONCLUSÃO: A terapia tripla com BOC ou TVR apresentou uma taxa de 
RVS superior ao tratamento padrão anterior (Peg-IFN e ribavirina). Contudo, 
este tratamento apresentou uma alta taxa de EAS, principalmente em 
pacientes com doença hepática avançada. 

Descritores: hepatite C crônica; estudo de vida real; inibidores de protease; 
boceprevir; telaprevir; efetividade; segurança; terapêutica. 
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Callefi LA. Effectiveness and safety of triple therapy with boceprevir or 
telaprevir in the treatment of chronic hepatitis C genotype 1 in patients 
attended at reference centers in Brazil [thesis]. São Paulo: “Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

INTRODUCTION: In Brazil, from 2013 until 2015, triple therapy with 
boceprevir (BOC) or telaprevir (TVR) was the standard treatment for patients 
infected with hepatitis C virus (HCV) genotype 1. OBJECTIVES: To evaluate 
the effectiveness and safety of triple therapy with BOC or TVR, in real life 
context, in patients with chronic hepatitis C genotype 1 treated at reference 
centers in Brazil. It was also the objective of this study to investigate the 
predictive factors for obtaining sustained viral response (SVR) and factors 
predictive of the occurrence of serious adverse events (SAE) associated with 
this therapeutic modality. METHODS: This was a multicenter, observational, 
retrospective study that included HCV infected patients genotype 1 who 
started treatment with pegylated interferon, ribavirin and BOC or TVR from 
July 2013 until April 2014, from 15 centers of reference in Brazil. 
Demographic, clinical, virological, and adverse events (AE) data were 
collected during treatment and follow-up. The analysis of predictive factors of 
SVR and SAE was performed using the Poisson regression model with 
robust variance. RESULTS: Of the 715 patients analyzed, 56.1% were 
males, mean age was 54.1 ± 10.1 years, 59% had hepatic cirrhosis and 
67.1% had been previously treated. They were treated with TVR, 557 
patients (77.9%), and with BOC, 158 (22.1%). By intention-to-treat analysis, 
overall SVR was 56.6% (95%CI, 52.9 - 60.3), with similar effectiveness in 
both groups (51.9% [BOC] versus (vs.) 58% [TVR], P = 0.190). Cirrhotic 
patients had a lower SVR rate compared to non-cirrhotic patients (46.9% vs. 
70.6%, P < 0.001). In the multiple analysis, SVR acquisition was associated 
with absence of hepatic cirrhosis (P < 0.001), previous viral relapse after 
previous treatment (P < 0.001), pre-treatment platelet count above 
100,000/mm3 (P < 0.001) and rapid viral response (P < 0.001). The treatment 
discontinuation rate was 34.8%, with the occurrence of AE (16.1%) and 
virological failure (15.9%) being the main causes. Regarding treatment 
safety, 90.1% of the patients (95%CI, 87.6 - 92.2) presented some AE during 
treatment, and 44.2% of the patients (95%CI, 40.5 - 47,9) presented SAE. 
Anemia was the most common AE in both groups (59.5% [BOC] vs. 74.5% 
[TVR], P < 0.001). There was a higher occurrence of SAE in cirrhotic patients 
compared to non-cirrhotic patients (50.7% vs. 34.8%, P < 0.001). Female 
gender (P < 0.001), age above 65 years (P = 0.008), diagnosis of hepatic 
cirrhosis (P = 0.019), altered pre-treatment hemoglobin concentration (P < 
0.001) and platelet count below 100,000/mm3 in the pre-treatment (P < 
0.001) were associated with the occurrence of SAE. Six deaths (0.8%) 
occurred. CONCLUSION: Triple therapy with BOC or TVR showed a higher 
SVR rate than the previous standard treatment (Peg-IFN and ribavirin). 
However, this treatment had a high EAS rate, especially in patients with 
advanced liver disease. 

Descriptors: hepatitis C chronic; real life study; protease inhibitors; 
boceprevir; telaprevir; effectiveness; safety; therapeutics. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Epidemiologia da infecção pelo vírus da hepatite C 

 

A infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) é uma das principais 

causas de doença hepática crônica no mundo1. A Organização Mundial de 

Saúde estima que cerca de 185 milhões de pessoas apresentem evidência 

de infecção pregressa pelo VHC (presença do anticorpo anti-VHC) e desses, 

130 a 150 milhões estejam infectados cronicamente por esse vírus2,3.  

A hepatite C apresenta um elevado impacto na saúde pública global1. 

A agressão hepatocelular causada por esse vírus pode levar ao 

desenvolvimento de fibrose hepática, de cirrose, de hepatocarcinoma (CHC) 

e ao óbito nas fases mais avançadas4. O número de mortes por ano devido 

a doenças relacionadas ao VHC continua aumentando. De acordo com a 

estimativa do estudo Global Burden of Disease, o número de mortes 

relacionadas ao VHC foi de 330.000 em 1990, 499.000 em 2010 e 704.000 

em 20135,6. 

A prevalência da infecção pelo VHC varia acentuadamente entre 

áreas geográficas e grupos populacionais3,7. Segundo uma recente revisão 

sistemática, as regiões com maior prevalência de casos de infecção pelo 

VHC (> 5%) são a África Ocidental, Ásia Central, Paquistão e o Egito; e as 

regiões com menor prevalência (< 1,5%) são a América do Norte e Central, 

Europa Central, Índia, China, Japão, República da Coréia, África Oriental e 

alguns países da América Latina (Colômbia e Peru)8.  

Nessa mesma revisão, estima-se que no Brasil a prevalência de anti-

VHC reagente e de presença de viremia pelo VHC (infecção crônica pelo 

VHC) seja de 1,6 e 1,3% da população, respectivamente8. Um estudo 

nacional realizado em todas as macrorregiões brasileiras entre 2005 e 2009, 

utilizando uma amostra de 19.503 habitantes entre 10 e 69 anos, determinou 

uma soroprevalência, medida por meio da detecção do anti-VHC, de 1,38% 
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(intervalo de confiança de 95% [IC 95%], 1,12 - 1,16)9. Em relação à 

distribuição da soroprevalência conforme as regiões brasileiras, as maiores 

taxas foram observadas nos estados da região Norte (2,1%), enquanto que 

a região Nordeste mostrou a menor prevalência de positividade para o anti-

VHC (0,7%). As regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul apresentaram taxas 

intermediárias (1,3%, 1,3% e 1,2%, respectivamente)9.  

Um recente estudo publicado em 2016, propôs estimar a prevalência 

do anti-VHC no Brasil, por meio de dois métodos matemáticos, levando em 

consideração a taxa de notificação de infecções recém-diagnosticadas 

(incidência de notificação) e o tamanho da lista de espera de transplante 

hepático de pacientes com insuficiência hepática devido à infecção crônica 

pelo VHC. Ambas as abordagens convergiram para o mesmo resultado: 1,6 

milhões de pessoas com infecção pelo VHC10. 

Dados nacionais apontam que as regiões Sudeste e Sul concentram 

86% dos casos notificados de hepatite C no Brasil, sendo a região Sudeste 

responsável por 60% dos casos. Esse número expressivo de casos nas 

regiões Sudeste e Sul pode ser devido a subnotificação de casos nas 

regiões Norte e Nordeste11. A média de idade dos pacientes com infecção 

pelo VHC              46,3 anos11. 

Estudos mostram que a forma mais eficiente de transmissão do VHC 

ocorre por meio da exposição percutânea repetida ou a grandes volumes de 

sangue contaminado12. No Brasil, a                                      

d                             VHC foi considerada uma                  

                     , a partir de 1993,                         

                        -      , houve uma si                       

                   por meio transfusional13.  

Um estudo brasileiro, publicado em 2013, encontrou como preditores 

da infecção pelo VHC: uso de drogas injetáveis (odds ratio (OR) = 6,65), uso 

de drogas inalatórias (OR = 2,59), hospitalização (OR = 1,90) e uso de 

seringas de vidro (OR = 1,52)9. Além desses fatores de risco, outras 

importantes fontes de transmissão do VHC são: hemodiálise, procedimentos 
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de manicure e pedicure, piercings e tatuagens, tratamentos odontológicos, 

procedimentos endoscópicos, transmissão vertical e transmissão sexual, 

principalmente em indivíduos portadores de infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e homens que fazem sexo com homens 

(HSH)2,14. 

O genótipo 1 é o mais prevalente em todo o mundo e é responsável 

por 46% de todas as infecções pelo VHC, seguido pelo genótipo 3 (30%)2,15. 

Os genótipos 2, 4 e 6 são responsáveis por 23% dos casos e o genótipo 5 

por menos de 1%2,15                                                        

1,                                                                       

                                                                          15  

                                                                          

                                                               15,16.  

                                                                

                                               1, se                  315,17. 

Em u                                                                     

                     -                                                     

65% e 30% dos casos respectivamente, mas a distribuição dos genótipos é 

irreg                             18. O genótipo 2 é mais prevalente na 

região Centro-Oeste (11% dos casos), especialmente no Mato Grosso 

(26%), enquanto o genótipo 3 é mais frequentemente detectado na região 

Sul (43%)18. 

                                asil confirmam o          1 do VHC 

como o mais prevalente, identificado em 78% das amostras testadas no 

estado de Minas Gerais19                  20, 67% em Pernambuco21 e 

47% no Ceará22               4                                  

pacientes brasileiros18,23,24. 
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1.2                                             sua             

 

Inicialmente denominada como hepatite não-A e não-B, a hepatite C 

foi elucidada em 1989, com a identificação do seu agente etiológico por 

Choo e colaboradores25.  

O VHC pertence a         Hepacivirus                    

Flaviviridae26. Su                              e a estrutura            

composta por uma fita simples de ácido ribonucleico (RNA), de polaridade 

positiva, com aproximadamente 9.400 nucl                        

aproximadamente 50 a 60               , simetria icos             

             6 a 8 nm em sua s         27. Existem pelo menos 7 genótipos 

e 67 subtipos do vírus28.  

                                                                -

                x           ’ ( ’ N )                            ,     

                                                                   (  )    

                    -                x           ’ ( ’ N )29.  

           ’ N                                    um sítio de 

entrada para o ribossomo denominado IRES (do inglês, Internal Ribosomal 

Entry Site)        essencial para a trad    , e também dois sítios de 

reconhecimento pelo miR-122, que são essenciais para a replicação 

viral30,31.  

                        3.000 aa sofre clivagem por proteases celulares 

e virais                                             -                    , 

repectivamente                                                        

(core), que exibe o domínio mais conservado de toda a poliproteína, e    

                           1 (E1) e 2 (E2) e p7. A proteína E2 contém em 

sua extremidade amino uma região que apresenta a maior variabilidade 

dentro do VHC, denominada região hipervariável32.  

As              -estruturais, são reconhecidas pela sigla NS (do 

inglês, non structural) e exibem atividades diversas como as de protease, 
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helicase e RNA polimerase, além de possivelmente estarem envolvidas com 

mecanismos de persistência da infecção viral, desenvolvimento de cirrose 

hepática, carcinogênese e resposta aos imunomoduladores e antivirais. São 

                                : NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e 

NS5B32,33 (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1 -  Organização genômica e proteica do vírus da hepatite C 

(Adaptado de Lindenbach & Rice, 2005)34 
 

O ciclo biológico do VHC inicia-se com a entrada no hepatócito do 

hospedeiro por meio de endocitose mediada por receptores. Uma vez dentro 

do hepatócito, o vírus é desencapsulado e ocorre a liberação de um fita 

simples de RNA viral no citoplasma35.  

N                                     o RNA viral                 

                     x                                    N        

                                                                       

                . O RNA viral é traduzido em uma única poliproteína 

precursora, que sofre clivagem por proteases celulares e virais        

                              s e não-estruturais, respectivamente31.  
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As proteases virais NS2/3 e NS3/4A são as principais enzimas 

envolvidas no processo de tradução. A autoprotease NS2/3 cliva a junção 

NS2-NS3 e a protease NS3/4A inicialmente serve como autoprotease 

separando a junção NS3-NS4A, e subsequentemente cliva as demais 

proteínas não-estruturais31.  

Uma vez que o genoma foi traduzido, inicia-se a replicação viral, 

mediada principalmente pela proteína não-estrutural NS5B RdRp (RNA 

polimerase RNA dependente). A replicação viral também depende da 

participação de cofatores do hospedeiro, como miR-122 e ciclofilina A. Em 

seguida, ocorre a montagem do vírion no complexo de Golgi e 

posteriormente este é liberado pela célula31. 

 

1.3                                                         

 

A infecção aguda pelo VHC na maioria das vezes é assintomática36-38. 

Cerca de 20 a 30% dos indivíduos apresentam sintomas inespecíficos como 

dor abdominal, febre, fadiga, hiporexia, náusea e vômitos, e menos de 10% 

apresentam icterícia. Portanto, como a maioria dos indivíduos é 

assintomático ou apresenta sintomatologia leve, o diagnóstico nessa fase 

torna-se difícil36-38. 

O clareamento espontâneo da infecção aguda pelo VHC ocorre no 

prazo de seis meses após a infecção em 15 a 45% dos indivíduos infectados 

na ausência de tratamento39. O restante das pessoas (55 a 85%) irá portar o 

vírus e será considerado infectado cronicamente pelo VHC39. Os preditores 

de clareamento espontâneo são icterícia, concentração de alanina 

aminotransferase (ALT) elevada, presença concomitante do antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) , sexo feminino, idade abaixo de 

40 anos, genótipo 1 do VHC e fatores genéticos, como polimorfismo da 

interleucina 28B (IL28B)39-41. 
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De acordo com a última diretriz da Associação Europeia para Estudo 

do Fígado (EASL, do inglês European Association for Study of Liver)42, o 

diagnóstico da hepatite C crônica baseia-se na detecção de anticorpos anti-

VHC e do RNA-VHC, assim como na presença de sinais clínicos ou 

histológicos de hepatite crônica. Uma vez que o clareamento viral 

espontâneo após 6 meses de infecção recém-adquirida pelo VHC é muito 

raro43, o diagnóstico de hepatite C crônica pode ser feito após esse 

período42. 

Nas primeiras duas décadas após a transmissão viral, a maioria dos 

pacientes apresenta uma evolução insidiosa, assintomática e a 

concentração sérica da ALT apresenta elevações intermitentes em 60 a 70% 

dos pacientes4,44,45. 

Ao longo dos anos, a infecção pelo VHC leva à progressão da fibrose, 

podendo levar ao surgimento de cirrose, falência hepática e 

desenvolvimento de CHC44,46. Cerca de 7 a 18% dos pacientes evoluem 

para cirrose hepática                                                  

                 . Em média, 1 a 3% dos pacientes desenvolvem CHC 

                        47. No Brasil, um estudo publicado por Carrilho e 

colaboradores, mostrou que a principal etiologia da doença hepática nos 

pacientes portadores de CHC foi a infecção crônica pelo VHC, que foi 

descrita em 54% dos casos48.  

A progressão da fibrose hepática está fortemente relacionada a 

alguns fatores, como: sexo masculino, idade superior a 40 anos no momento 

da infecção, etilismo, coinfecção com o vírus da hepatite B (VHB) e/ou HIV, 

imunossupressão, resistência insulínica e maior carga viral infectante44,49-51. 

Em 2009, uma significante associação entre o genótipo 3 e uma acelerada 

progressão da fibrose hepática foi descrita por Bochud e colaboradores52. 

Uma recente revisão sistemática, identificou esteatose hepática como um 

dos mais consistentes preditores de progressão de fibrose53. 

                                                               

                                      (IMC) acima de 25 Kg/m2 e valores 
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de ALT maiores que 3 vezes o limite superior da normalidade (LSN), embora 

os pacientes possam apresentar concentrações normais ou discretamente 

elevados de ALT, apesar da fibrose hepática ao longo do tempo54,55. 

Embora a infecção pelo VHC tenha como principal alvo o fígado, 

causando a hepatite aguda, hepatite crônica, cirrose hepática e CHC, outros 

órgãos podem estar envolvidos56. Especificamente, a infecção pelo VHC tem 

sido associada com a resistência à insulina e diabetes mellitus tipo 257, com 

o envolvimento do rim58, da tiroide59, do intestino60, do sistema 

cardiovascular61, com doenças reumatológicas62, neuropsiquiátricas63 e 

manifestações dermatológicas64. Dessa forma, a infecção pelo VHC é cada 

vez mais considerada como uma doença sistêmica, e esse conceito é 

reforçado pela evidência de replicação desse vírus em macrófagos, linfócitos 

B, linfócitos T e outros tecidos extra-hepáticos65. 

Os mecanismos pelos quais a presença do VHC possa estar 

associada à presença de manifestações extra-hepáticas, ainda não são 

completamente esclarecidos. No entanto, é bem sabido que o VHC pode 

causar manifestações sistêmicas mediante inúmeros mecanismos, como por 

meio da inflamação hepática e/ou sistêmica, por meio de um processo 

imune mediado e/ou por meio da indução de distúrbio metabólico66,67.  

Os distúrbios neuropsiquiátricos são relatados em até 50% dos 

pacientes com infecção crônica pelo VHC. A disfunção cognitiva, depressão, 

ansiedade e fadiga são as principais condições neurológicas associadas ao 

VHC, mas também podem ocorrer eventos cerebrovasculares, 

encefalopatia, mielite e encefalomielite67,68. Os mecanismos que explicam a 

patogênese do VHC nos distúrbios neuropsiquiátricos incluem a 

neurotoxicidade viral, o desarranjo de vias metabólicas de células 

infectadas, as alterações nos circuitos de neurotransmissores, doenças 

auto-imunes e inflamação cerebral ou sistêmica67. 

A infecção pelo VHC representa um fator de risco para a 

aterosclerose, insuficiência cardíaca e doença cerebrovascular61,69. É 

relatado uma maior mortalidade cardiovascular entre os indivíduos anti-VHC 
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positivos61,69. Os estudos sobre a doença arterial coronariana e o VHC têm 

produzido resultados conflitantes70-74. Entretanto, os resultados de uma 

recente metanálise publicada em 201661, sugerem que os indivíduos 

infectados com VHC apresentam um risco aumentado de doença 

cardiovascular e cerebrovascular. Os mecanismos patogênicos que ligam a 

infecção pelo VHC e a aterogênese não são completamente 

compreendidos69. No entanto, tem-se a hipótese de que o VHC pode 

promover a aterogênese por meio da inflamação, ativação de citocinas, 

alteração da imunidade celular e humoral, distúrbios metabólicos, estresse 

oxidativo e esteatose e fibrose hepática69.  

O linfotropismo viral explica a associação com doenças 

linfoproliferativas75 (linfoma não-Hodgkin de células B) e manifestações auto-

imunes76 (crioglobulinemia mista,                    ). 

Crioglobulinemia, glomerulonefrite, tireoidite, síndrome de        , 

resistência à insulina, diabetes mellitus tipo 2, porfiria cutânea tardia, 

psoríase e líquen plano são exemplos de manifestações extra-hepáticas do 

VHC57-59,62,64,77. Estas manifestações influenciam a história natural da 

infecção, podendo agravar o espectro clínico da infecção hepática ou 

mesmo dominar o cenário clínico, independentemente da doença hepática, 

causando um grande impacto na morbimortalidade desses pacientes67,71.  

 

1.4 Tratamento da hepatite C crônica 

 

O tratamento das pessoas portadoras de hepatite C crônica tem como 

objetivo principal a eliminação do vírus, a fim de aumentar a expectativa e a 

qualidade de vida do paciente, diminuir a transmissão do VHC, reduzir os 

sintomas e mortalidade de manifestações extra-hepáticas graves e impedir a 

progressão da fibrose hepática e o desenvolvimento de complicações como 

cirrose e CHC42,78.  
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A cura virológica é avaliada mediante a resposta viral sustentada 

(RVS), que consiste na ausência do RNA-VHC do soro, detectada por meio 

de método de biologia molecular, a PCR (do inglês, polymerase chain 

reaction), vinte e quatro semanas (RVS24) após a descontinuação da 

terapia dupla com interferon peguilado (Peg-IFN) e ribavirina (RBV)79. 

Contudo, na era da terapia com agentes antivirais de ação direta (DAAs, do 

inglês direct-acting antiviral agents), essa resposta passou também a ser 

avaliada 12 semanas (RVS12) após o término da terapia42,78. O estudo 

SOUND-C2, realizado em tratamentos livres de interferon, descreveu uma 

concordância superior a 98% entre a RVS12 e RVS2480. 

Em 1986, o interferon foi introduzido como o primeiro tratamento para 

o VHC, antes mesmo da identificação do vírus81, e a avaliação das taxas de 

resposta baseavam-se na normalização das transaminases82. Com os 

progressos sorológicos e de biologia molecular, o indicador de eficácia 

terapêutica passou a ser o desaparecimento do vírus C do soro, avaliado por 

meio da taxa de RVS. Com a utilização do interferon em monoterapia, 

apenas 10% dos pacientes tratados atingiam a RVS83.  

Os interferons são um grupo diverso de glicoproteínas que são 

produzidas por uma variedade de tipos de células em reposta a patógenos, 

como bactérias e vírus, e modulam a resposta imune contra esses 

patógenos84. Existem três classes de interferon (tipos 1, 2 e 3), que são 

divididos com base na localização cromossômica, no receptor da superfície 

celular a que se ligam e no mecanismo de ação. Os interferons do tipo 1 

incluem os interferons α, β e ω, e todos apresentam atividades antivirais, 

antiproliferativas e imunomoduladoras85. O interferon-α foi a forma 

comercialmente disponível utilizada para tratamento da hepatite C (α2a e 

α2b). O processo de peguilação, por meio da adição de polietileno glicol ao 

interferon, prolongou a meia-vida do interferon, que passou a ser utilizado 

uma vez por semana86. 

O interferon-α tem uma potente atividade antiviral, mas não atua 

diretamente no vírus ou no complexo de replicação. Pelo contrário, ele age 



Introdução  

  

 

 

 

12 

induzindo genes estimulados por interferon (ISGs, do inglês interferon-

stimulated genes), que estabelecem um estado antiviral inespecífico dentro 

da célula87,88. Em suma, o interferon-α circulante liga-se às subunidades do 

receptor de superfície celular do interferon, conduzindo a sua dimerização e 

a ativação de proteinoquinases (Jak1, Tyk2)89,90. As proteinoquinases 

ativadas fosforilam o transdutor de sinal e ativador das proteínas de 

transcrição 1 e 2 (STAT1/2). O complexo STAT1/2 ativado é então 

translocado para o núcleo da célula, onde se une ao fator 9 regulador de 

interferon para formar um complexo que se liga a elementos de resposta 

estimulados por interferon no DNA celular, levando à expressão de múltiplos 

ISGs. Análises de microarranjo mostram que esses ISGs, além da atividade 

antiviral, também são envolvidos no metabolismo lipídico, apoptose, 

degradação protéica e na resposta celular inflamatória91. 

O interferon-α recombinante fornecido exogenamente liga-se e ativa 

os receptores celulares, conduzindo a mesma cascata de resposta que 

ocorre com a produção endógena. Assim, supõe-se que o tratamento com 

interferon funciona por mecanismos semelhantes aos do interferon 

endógeno, sendo com maior eficácia devido às elevadas concentrações 

alcançadas85. 

Além das suas ações antivirais, o interferon tem importantes 

interações com a resposta imune. Os interferons do tipo 1 promovem a 

proliferação de células T de memória, previnem a apoptose das células T e 

estimulam a ativação das células natural killer e a maturação das células 

dendríticas92. O interferon também regula positivamente a produção de 

peptídeos do complexo principal de histocompatibilidade de classe I e de 

classe II, promovendo a expressão da resposta T-helper-1 sobre a resposta 

T-helper-2. Além da estimulação imunológica direta, pela diminuição da 

replicação do RNA-VHC, o interferon pode prevenir a exaustão imunológica 

e aumentar a resposta imunológica específica do VHC93. 

Em 1970, a RBV foi sintetizada como um análogo de guanosina e 

imediatamente foi reconhecida como possuindo atividade contra diversos 
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vírus RNA e DNA94. Inicialmente, foi aprovada para utilização no tratamento 

de infecção grave por vírus sincicial respiratório em crianças. Sua ampla 

atividade antiviral levou a ensaios em monoterapia para o tratamento do 

VHC95,96.  

A monoterapia com RBV foi associada com melhoria nas 

concentrações das transaminases séricas em pelo menos metade dos 

pacientes, mas as concentrações virais não diminuíram e mesmo com o 

prolongamento do tempo de tratamento não houve eliminação viral95,96. 

Surpreendentemente, a adição da RBV ao tratamento com interferon 

conduziu ao aumento significativo nas taxas de RVS, aumentando a 

proporção de pacientes que eliminaram o vírus e também diminuindo a taxa 

de recaída97. Subsequentemente, a RBV foi aprovada para uso no 

tratamento da hepatite C, mas apenas como uma terapia combinada com 

interferon97. 

Alguns mecanismos de ação da RBV sobre a infecção do VHC são 

propostos, entre eles: inibição direta da replicação do VHC por meio da 

inibição da RNA polimerase; inibição competitiva da inosina monofosfato 

desidrogenase, necessária para síntese do RNA viral; imunomodulação 

promovendo uma maior expressão da resposta T-helper-1 sobre a T-helper-

2, favorecendo o clareamento viral; e por fim, a RBV atua como um agente 

mutagênico viral, causando uma elevada frequência de mutações e 

resultando na redução da infectividade viral85.  

A associação Peg-IFN e RBV aumentou as taxas de RVS. Os estudos 

de fase 3 mostraram índices de cura em torno de 50% nos genótipos 1 e 4, 

e acima de 80% nos genótipos 2 e 398-100. Em estudos de vida real, as taxas 

de RVS variaram entre 33 a 88%, dependendo do genótipo do vírus, da 

presença de cirrose hepática, da coinfecção com HIV e do histórico de 

tratamento101-108. No entanto, esse regime era pobremente tolerado devido 

aos efeitos adversos, ao uso de medicação injetável e ao longo tempo de 

tratamento (ocasionalmente até 72 semanas), levando a significativas taxas 

de descontinuação (31% a 35%)107,109 
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Na última década, uma melhor compreensão sobre o genoma do 

VHC, permitiu o desenvolvimento de novos agentes antivirais que agem 

diretamente no ciclo replicativo do VHC. A terapia antiviral especificamente 

orientada contra o vírus C tem o potencial para ser mais eficaz e resultar em 

menos efeitos adversos110 (Figura 2). 

 

 

Figura 2 -  Genoma do vírus da hepatite C e potenciais alvos de drogas 
antivirais de ação direta (Adaptado de Schinazi, 2014)111 

 
 

Em 2011, foram introduzidos na prática clínica, os primeiros DAAs 

para o tratamento da hepatite C crônica112-115. Os inibidores de protease 

(IPs), boceprevir (BOC) e telaprevir (TVR), foram os primeiros DAAs e se 

caracterizavam pela necessidade de serem coadministrados com Peg-IFN e 

RBV, constituindo dessa forma, a chamada terapia tripla. Eles agem por 

meio             da protease serina NS3/4A do VHC, que inibe a clivagem e 

a ativ                             -estruturais. Os estudos de fase 3 com 

BOC e TVR alcançaram melhores taxas de RVS que a terapia dupla com 
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Peg-IFN e RBV112-115. No entanto, os eventos adversos (EA) secundários a 

esta terapia tripla são frequentes e sérios, principalmente em pacientes com 

doença hepática avançada42.   

Em 2014, três novos DAAs para VHC foram licenciados. São eles: 

sofosbuvir, um inibidor da RNA polimerase análogo de nucleótideo 

pangenotípico; simeprevir, um inibidor de protease NS3/4A de segunda 

geração e daclatasvir, um inibidor da proteína NS5A42.  

Novos DAAs estão surgindo, até o momento temos: inibidores de 

protease (NS3/4A) de segunda geração (asunaprevir, paritaprevir, 

grazoprevir), inibidores da NS5A (ledipasvir, ombitasvir, elbasvir, velpatasvir) 

e inibidor da polimerase (NS5B) não-nucleotídeo (dasabuvir)2,78. Além 

dessas medicações, atualmente existem novas drogas sendo avaliadas em 

estudos de fase 2 e de fase 3 (ABT-493 + ABT-530116-119, MK-3682120, GS-

9857121-123). 

Essa segunda geração de DAAs, de modo geral, é constituída de 

medicações mais seguras, permitem tratamentos com duração mais curta e 

dispensam a utilização de interferon2,42,78,124. Além disso, a combinação 

dessas diferentes classes de medicamentos elevou de forma significativa as 

taxas de sucesso terapêutico no tratamento da hepatite C crônica. Por todas 

essas características, essa nova geração de DAAs constitui atualmente a 

terapia de eleição no tratamento da hepatite C crônica em todo o mundo42,79. 

 

1.4.1  Tratamento com inibidores da protease de primeira geração 

 

Os estudos de fase 3 são ensaios clínicos controlados e 

randomizados, realizados para avaliar a eficácia e segurança das 

medicações e possuem rígidos critérios de elegibilidade e exclusão de 

pacientes125.  

Nos estudos de fase 3 do BOC e TVR, o número de pacientes 

cirróticos incluídos foi pouco representativo (6% a 27%), além disso foram 
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excluídos os pacientes com cirrose descompensada, com outra doença 

hepática, portadores de CHC, de insuficiência renal e de diabetes 

descontrolada, pacientes com contagem de plaquetas abaixo de 

100.000/mm3, com número de neutrófilos < 1.500/mm3 e com concentração 

de hemoglobina < 12g/dL para pacientes do sexo feminino e < 13g/dL para 

pacientes do sexo masculino112-115. Essas informações são importantes 

porque a população avaliada nesses estudos de fase 3 não condiz com 

aquela encontrada na prática clínica e consequentemente os resultados 

provenientes dos estudos de vida real podem ser diferentes daqueles 

relatados nos estudos clínicos. 

Na Tabela 1 podemos observar os resultados das taxas de RVS dos 

estudos de fase 3112-115 e de alguns estudos de vida real do BOC e do 

TVR126-129. De modo geral, nos estudos de vida real com BOC e TVR, as 

taxas de RVS foram menores que aquelas dos estudos de fase 3, mostrando 

a importância dos estudos de vida real. 

 

Tabela 1 -  Comparação das taxas de resposta viral sustentada entre os 
estudos de fase 3 e os estudos de vida real com boceprevir e 
telaprevir no tratamento da hepatite C crônica genótipo 1 

 

BOCEPREVIR (RVS) 
Virgem de 
tratamento 

Recidivante Não respondedor 

Estudos de fase 3
112,113

 66% 75% 52% 

Estudos de vida real 

  Hezode, 2014
126

 ... 54% 0 - 38% 

Backus, 2014
127

 53% 60% 23% - 39% 

Sterling, 2015
128

 52% 58% 21% - 29% 

Mauss, 2015
129

 55% 63% 14% - 35% 

RVS, resposta viral sustentada 

 

TELAPREVIR (RVS) 
Virgem de 
tratamento 

Recidivante 
Respondedor 

parcial 
Respondedor 

nulo 

Estudos de fase 3
114,115

 75% 83% - 88% 54% - 59% 29% - 33% 

Estudos de vida real 

   Hezode, 2014
126

 ... 74% 40% 19% 

Backus, 2014
127

 55% 77% 58% 18% 

Sterling, 2015
128

 55% 72% 52% 31% 

Mauss, 2015
129

 63% 75% 57% 25% 

RVS, resposta viral sustentada 
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Nesses estudos foram consideradas as seguintes definições: 

recidivante (definido como RNA-VHC não detectado ao final do tratamento, 

com RNA-VHC detectado no período de seguimento), respondedor parcial 

(redução de pelo menos 2 log10 do RNA-VHC na semana 12 de tratamento, 

mas ainda com RNA-VHC detectável na semana 24) e respondedor nulo 

(redução abaixo de 2 log10 do RNA-VHC na semana 12 de tratamento) 112-

115. No estudo RESPOND-2 não havia pacientes respondedores nulos112. 

Na literatura internacional, foram publicados diversos estudos de vida 

real sobre a efetividade da terapia tripla com BOC e TVR126-137. A taxa de 

RVS geral nesses estudos variou entre 40% a 63%126,129,130, e a proporção 

de pacientes cirróticos incluídos foi de 16% a 100%126-137, superior àquela 

dos estudos de fase 3 (6% a 27%)112-115. 

No Brasil, em 2015, um estudo avaliou a efetividade da terapia tripla e 

a taxa de RVS encontrada foi de 50%138. Contudo, esse estudo incluiu um 

pequeno número de pacientes (n = 24). Mais recentemente, foi publicado 

outro estudo brasileiro, realizado na cidade de Campinas, em São Paulo, o 

qual avaliou 151 pacientes que possuíam o resultado da carga viral do VHC 

disponível na semana 12 após o tratamento139. A taxa de RVS encontrada 

foi de 27 e 57%, para BOC e TVR, respectivamente. Entre os pacientes que 

receberam o BOC, 47% dos pacientes virgens de tratamento, 41% dos 

recidivantes e 6% dos não respondedores alcançaram a RVS. Entre aqueles 

que receberam o TVR, 82% dos pacientes virgens de tratamento, 67% dos 

recidivantes e 56% dos não respondedores alcançaram a RVS139.  

A literatura descreve vários fatores que influenciam na efetividade da 

terapia antiviral com Peg-IFN e RBV associado a BOC ou TVR126-

128,130,131,133-137,139. Dentre os principais fatores, podemos destacar como 

fortemente associados à RVS: a ausência de cirrose hepática e contagem 

de plaquetas acima de 100.000/mm3 no pré-tratamento126-128,130,133,135-139.  

Nos estudos de fase 3, a taxa de descontinuação precoce do 

tratamento foi de 19% a 26%114,115, enquanto que nos estudos de vida real, 

essa taxa foi superior, variando entre 25% a 39%128,129,135,136. Contudo, em 
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ambos tipos de estudo as principais causas de descontinuação foram por EA 

(9% a 21%) e falha virológica (11% a 24%)114,115, 128,129,135,136. 

Além da efetividade, a segurança da terapia tripla foi avaliada nos 

estudos de fase 3 e de vida real. O perfil de segurança da terapia com IPs 

reflete o perfil conhecido de Peg-IFN e RBV. No entanto, a adição do IP é 

responsável pelo aumento de EA como anemia e disgeusia com BOC, e 

anemia e rash cutâneo com TVR112-115. 

Alta taxa de EA (> 90%) foi observada tanto em estudos de fase 3 

como em estudos de vida real112-115,126,129,135,140. Entretanto, quando 

comparamos as taxas de eventos adversos sérios (EAS) e a taxa de 

descontinuação por EA dos estudos clínicos versus (vs.) estudos de vida 

real, observamos que, de modo geral, essas as taxas foram maiores nos 

estudos de vida real112-115,126,129,135,140 (Tabela 2). A anemia foi o principal EA 

relacionado a descontinuação do tratamento126,130,139. 

 

Tabela 2 -  Comparação dos aspectos relativos à segurança entre os 
estudos de fase 3 e os estudos de vida real com boceprevir e 
telaprevir no tratamento da hepatite C crônica genótipo 1 

 

  EA  EAS  
Descontinuação do 
tratamento por EA  

Óbitos 

Estudos de fase 3
112-115

 98 - 100%  9 - 14% 10 - 13% 2 

Estudos de vida real 

    Hezode, 2014
126

 ... 50% 21% 11 

Calleja, 2015
135

 … 37% 9% 2 

Gordon, 2015
140

 95% 12% 18% 5 

Mauss, 2015
129

 90 - 92% 9% 6% 3 

EA, evento adverso; EAS, evento adverso sério 

  

As taxas de EAS tiveram grande variação (9 a 50%) nos estudos de 

vida real126,129,135,140. Essa diferença é justificada pela heterogeneidade das 

populações avaliadas. A quantidade de EAS é diretamente proporcional ao 

número de cirróticos que o estudo apresenta. No estudo CUPIC126, no qual 

todos os pacientes eram cirróticos, a taxa de EAS foi de 50%, bem superior 
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àquela relatada nos estudos de fase 3, onde a população de pacientes com 

doença hepática avançada foi pouco representativa (6 a 27%)112-115.  

Um estudo brasileiro analisou os preditores de descontinuação do 

tratamento por EA e de anemia grave (hemoglobina < 8,5g/dL) na terapia 

tripla com BOC e TVR139. A taxa de descontinuação do tratamento 

relacionado a EA foi de 19% e a anemia foi responsável por 39% dessas 

interrupções. Os fatores de risco para esta descontinuação foram: alto índice 

de comorbidades para BOC, e alta concentração de bilirrubina no pré-

tratamento e baixo IMC para TVR. A anemia grave ocorreu em 17% dos 

pacientes. Os preditores associados a esse desfecho foram: alto índice de 

comorbidades e alta dose da RBV no início do tratamento para BOC, e baixa 

TFG para TVR139. 

Alguns estudos de vida real avaliaram os fatores associados à 

ocorrência de EAS no tratamento com BOC e TVR126,132,135. A presença de 

cirrose hepática, a concentração de albumina < 3,5g/dL e o contagem de 

plaquetas abaixo de 100.000/mm3 no pré-tratamento foram os fatores 

associados a esse fim. Esses preditores corroboram com a associação entre 

a doença hepática avançada e a ocorrência de EAS126,132,135. O estudo 

CUPIC adverte sobre o risco aumentado de complicações graves e óbito 

(51,4%) e baixa taxa de RVS (27%) em pacientes com essas características, 

e questiona o tratamento desses pacientes com a terapia tripla126.  
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2  JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, os DAAs de primeira geração foram aprovados pela 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em julho de 2012141 e 

incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo Ministério da Saúde, 

após a publicação em julho de 2013, do Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções142,143.  

Entre 2013 e 2015, a terapia tripla com BOC e TVR foi o tratamento 

padrão para pacientes infectados pelo VHC genótipo 1 em nosso país142,143. 

Dados do Ministério da Saúde do Brasil revelam que cerca de 7800 

tratamentos com BOC ou TVR foram utilizados nesse período144.  

Na literatura internacional, encontram-se disponíveis grandes estudos 

que avaliam essa experiência medicamentosa, fora dos estudos de fase 3 

que avaliaram estes medicamentos126-137,140. Contudo, no Brasil são 

escassos os dados relativos a essa modalidade terapêutica138,139. 

Estudos de vida real servem para melhor mensurar a efetividade e 

segurança de medicamentos, e portanto aproximam-se da realidade 

observada na prática clínica, visto que muitas vezes os resultados dos 

estudos de fase 3 divergem daqueles vistos nos estudos de vida real. 

Acreditamos que informações relativas à efetividade e segurança 

destas terapias sejam importantes como retorno à sociedade brasileira, que 

por meio do SUS disponibiliza frequentes e vultuosos recursos para o 

tratamento dessa doença em nosso país.  

Acreditamos também que essas informações sejam fundamentais, 

não só para mensurar os resultados obtidos, mas também para auxiliar na 

condução de estratégias futuras e na condução das políticas públicas de 

saúde.  

O estabelecimento de uma linha de atendimento exitosa na área das 

hepatites virais deveria ser prioridade em nosso país e informações como as 
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geradas neste estudo, poderiam auxiliar na construção de propostas mais 

adequadas às nossas necessidades. 

Buscando contribuir em relação a esse tema é que propusemos 

apresentar a experiência brasileira com o uso da terapia tripla com BOC e 

TVR por meio de um estudo multicêntrico, no contexto de vida real.  
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3  OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo geral 

 

Avaliar a efetividade e aspectos relacionados à segurança da terapia 

tripla com BOC ou TVR no tratamento da hepatite C crônica genótipo 1 em 

pacientes atendidos em centros de referência no Brasil no contexto de vida 

real. 

 

3.2  Objetivos secundários 

 

 Investigar os fatores associados à obtenção de RVS ao tratamento; 

 Estimar a taxa de RVS e os fatores associados no subgrupo dos 

pacientes cirróticos; 

 Descrever as causas de descontinuação do tratamento; 

 Investigar os fatores associados à ocorrência de EAS relacionados ao 

tratamento; 

 Estimar a taxa de EAS e os fatores associados no subgrupo dos 

pacientes cirróticos. 
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4  MÉTODOS 

 

4.1   Desenho do estudo e cálculo amostral 

 

Trata-se de um estudo multicêntrico, observacional e retrospectivo 

sobre a efetividade e segurança da terapia tripla com BOC ou TVR em 

pacientes com hepatite C crônica genótipo 1 atendidos em diferentes 

centros de referência no Brasil.  

Não foi realizado cálculo amostral para o desenvolvimento do 

presente estudo. Trata-se de estudo que utilizou uma amostra de 

conveniência, a partir da inclusão de casos pelos pesquisadores de cada um 

dos centros de referência incluídos neste estudo. 

 

4.2 Local do estudo 

 

                          do pacientes procedentes de quinze 

centros               brasileiros, para atendimento de pacientes com 

                  . O centro proponente foi a Divisão de Moléstias 

Infecciosas (MI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HCFMUSP), e os centros coparticipantes foram: 

Divisão de Gastroenterologia (GE) do HCFMUSP, Disciplina de Infectologia 

da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo 

(EPM-UNIFESP), Disciplina de GE da EPM-UNIFESP, Centro de Referência 

e Treinamento em Doenças Sexualmente Transmissíveis/Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida de São Paulo (CRT DST/AIDS-SP), Divisão de 

GE do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (USP), Serviço de Hepatologia 

da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), Disciplina de Clínica Médica e GE da Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), Setor de Hepatologia do Hospital 
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Federal dos Servidores do Estado (HFSE), Serviço de GE da Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Centro de Doenças Hepáticas (CDH), 

Departamento de Medicina Interna da Universidade Federal do Rio Grande 

do Sul (UFRGS), Ambulatório de HIV/AIDS/Hepatites Virais da Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), Centro de Orientação e Aconselhamento 

da Secretaria Municipal de Saúde do município de Curitiba (SMS-Curitiba) e 

Centro de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Presidente Dutra da 

Universidade Federal do Maranhão (UFMA).  

Todos os                                s são de nível secundário ou 

terciário de tratamento da hepatite C crônica e estão localizados em seis 

estados brasileiros: São Paulo (6), Rio de Janeiro (5), Espírito Santo (1), 

Paraná (1), Rio Grande do Sul (1) e Maranhão (1).  

 

4.3   Seleção da amostra 

 

Os participantes deste estudo foram todos os pacientes cronicamente 

infectados pelo VHC genótipo 1, virgens de tratamento ou com tratamento 

prévio (terapia baseada em interferon), tratados de forma consecutiva com 

Peg-IFN, RBV e BOC ou TVR, de acordo com diretrizes específicas do 

Ministério da Saúde142,143, procedentes de quinze centros de referência no 

Brasil.  

Segundo o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite 

Viral C e Coinfecções (2013)142, o uso do IP de primeira geração foi 

recomendado para pacientes que apresentavam todos os seguintes critérios:  

 Monoinfecção pelo genótipo 1 do VHC; 

 Fibrose hepática avançada (METAVIR F3 ou F4) ou            de 

hipertensão portal; 

 Doença hepática compensada; 

 Ausência de tratamento prévio com IP. 
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O suplemento 2 deste procotolo indicou também o tratamento para 

aqueles pacientes com manifestação extra-hepática do VHC, 

independentemente do grau de fibrose hepática; bem como para pacientes 

portadores de hepatite C crônica com diagnóstico histológico Metavir F2 há 

mais de três anos e previamente tratados com interferon143. 

A seleção da amostra foi realizada por meio de uma listagem de 

pacientes fornecida pelo pesquisador de cada centro de referência          

                                                   a terapia tripla com 

BOC ou TVR. 

A decisão de início de tratamento assim como a escolha do regime de 

tratamento (BOC ou TVR) foram inteiramente a critério do médico assistente 

de cada centro participante, de acordo com orientações do Ministério da 

Saúde do Brasil142,143 e dos fabricantes desses produtos145,146.  

Com objetivo de assegurar a confiabilidade dos dados e garantir a 

representatividade da população acessível a ser incluída no estudo, todos os 

indivíduos que iniciaram o tratamento entre julho de 2013 e abril de 2014 e 

receberam pelo menos uma dose da medicação preconizada, foram 

incluídos na amostra analisada e seus desfechos foram analisados por 

intenção de tratamento (intention-to-treat).  

 

4.4 Critérios de inclusão  

 

Para serem incluídos no estudo, os pacientes deveriam satisfazer 

todos os seguintes critérios:  

 Preencher os critérios de recomendação de tratamento do Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C e Coinfecções 

(2013)142,143; 

 Ter feito uso de pelo menos uma dose da medicação preconizada do 

tratamento prescrito; 

 Ter iniciado o tratamento entre julho de 2013 e abril de 2014. 
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4.5 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os pacientes apresentaram pelo menos 

uma das seguintes condições: 

 Coinfecção com HIV; 

 Pacientes nos quais a avaliação da RVS não foi disponível devido a 

ausência do resultado do RNA-VHC após o tratamento. 

 

4.6 Coleta de dados e variáveis do estudo 

 

Mediante a listagem de pacientes fornecida pelo pesquisador de cada 

centro, foi realizado o levantamento dos prontuários médicos e procedeu-se 

a coleta de dados. A coleta foi realizada por meio de um questionário 

padronizado (ANEXO I). Esse questionário poderia ser preenchido por meio 

de uma ficha impressa ou por meio eletrônico, mediante uma planilha do 

programa Excel. 

As variáveis selecionadas para análise foram agrupadas em 

diferentes categorias.  

 Variáveis relacionadas ao paciente: idade, sexo, IMC e presença de 

comorbidades; 

 Variáveis relacionadas à infecção pelo VHC antes do tratamento 

atual: subtipo do genótipo 1, presença de manifestação extra-

hepática, presença de descompensação hepática prévia, o último 

valor registrado em prontuário relativo a RNA-VHC, hemoglobina, 

neutrófilos, plaquetas, INR, albumina, creatinina, aspartato 

aminotransferase (AST), ALT e bilirrubina total, escores Child-Pugh147 

e MELD148 e estadiamento da fibrose hepática;  

 Variáveis relativas ao tratamento da hepatite C: histórico de 

tratamento e o tipo de resposta viral observado, IP utilizado (BOC ou 
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TVR) no tratamento atual, realização de “ lead in “ neste tratamento, tipo 

de resposta virológica observada no tratamento atual, causa de 

descontinuação do tratamento, ocorrência de EA e EAS no tratamento, 

redução da dose da RBV, uso de eritropoetina e realização de transfusão 

sanguínea durante o tratamento. 

 

As variáveis analisadas em nosso estudo foram padronizadas de 

acordo com as seguintes definições: 

Em relação aos exames laboratoriais no pré-tratamento, foram 

considerados alterados os seguintes resultados: concentração de 

hemoglobina < 12g/dL para pacientes do sexo feminino e < 13g/dL para 

pacientes do sexo masculino; contagem de plaquetas abaixo de 

100.000/mm3 e concentração de albumina < 3,5g/dL. Considerou-se o LSN 

para AST, ALT e BT, aquele fornecido pelo laboratório que executou o 

exame. A TFG foi calculada por meio da equação de Cockcroft-Gault149 

mediante a disponibilidade de dados de idade, sexo, peso corporal e 

creatinina no pré-tratamento e nas semanas 4, 12, 24 e 48 de tratamento. 

Em relação ao estadiamento da fibrose hepática, foram considerados 

os resultados obtidos por meio da biópsia hepática, de acordo com a 

classificação de METAVIR Cooperative Study Group150 e/ou da elastografia 

hepática. Os pontos de corte correspondentes da elastografia transitória 

para o Metavir foram 7,1 a 9,4kPa = F2, 9.5 a 12,4kPa = F3 e ≥ 12.5kPa = 

F4151. Os pacientes foram também definidos como F4 se apresentassem 

características clínicas de cirrose hepática definida pela presença evidências 

de hipertensão portal. Para este grupo não haveria obrigatoriedade de 

diagnóstico histológico ou elastográfico de cirrose hepática. 

Em relação ao tipo de resposta observada em tratamentos prévios 

com Peg-IFN e RB                           “                 ” 

aqueles que nesses tratamentos prévios, apresentaram qualquer um dos 

seguintes tipos de resposta virológica: respondedor parcial, respondedor 
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nulo e escape viral (aumento > 1 log10 do RNA-VHC em relação ao valor do 

nadir do RNA-VHC durante o tratamento, ou uma concentração de RNA-

VHC > 100 UI/ml em pacientes que tenham alcançado previamente o RNA-

VHC indetectável)126. Além disso, aqueles que não tinham uma resposta 

virológica definida no tratamento anterior também foram considerados como 

“                 ”126. 

Em relação à realização de lead in, foi considerado como o período 

de quatro semanas de tratamento com Peg-IFN e RBV antes de iniciar o IP. 

Esse período é obrigatório no BOC, e opcional nos tratamentos que contém 

o TVR, de acordo com o fabricante desses produtos145,146. 

Em relação ao tipo de resposta virológica observada no tratamento, 

foi realizado o monitoramento das concentrações de RNA-VHC nas 

semanas 4, 8, 12 e 24 de tratamento, ao final do tratamento e nas semanas 

12 e/ou 24 após o término do tratamento. Para essas medidas utilizou-se o 

método de PCR em tempo real com limite de detecção de 12UI/mL (Abbott 

Molecular, Des Plaines, IL)152. A resposta viral rápida (RVR) foi definida 

como RNA-VHC indetectável (< 12UI/ml) na semana 8 para aqueles tratados 

com BOC e na semana 4 para aqueles que trataram com TVR (quando 

realizado lead in, considerou-se a semana 8). A resposta virológica rápida 

estendida (RVRe) foi considerada como RNA-VHC indetectável (< 12UI/ml) 

nas semanas 8 e 12 para aqueles tratados com BOC e nas semanas 4 e 12 

para aqueles que trataram com TVR (quando realizado lead in, 

consideraram-se as semanas 8 e 16). A recidiva foi definida como RNA-VHC 

indetectável (< 12UI/ml) ao final do tratamento e RNA-VHC detectado até 24 

semanas após o término do tratamento.  

Em relação às causas de descontinuação do tratamento, foram 

classificadas da seguinte forma: 1) por falha virológica, 2) devido a 

ocorrência de EA ou 3) por abandono de tratamento. A falha virológica foi 

definida por meio das regras de interrupção do tratamento estabelecidas 

pelos fabricantes do BOC e TVR145,146. 
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Em relação à ocorrência de EA, foi definido como qualquer evento em 

que houve prescrição ou suspensão de medicação, ou resultou em redução 

da dose ou descontinuação do tratamento do VHC. Foram avaliados os 

seguintes EAs: anemia, rash, prurido, desconforto anorretal, neutropenia, 

plaquetopenia, complicação psiquiátrica, descompensação hepática 

(encefalopatia, hemorragia digestiva, ascite), diarréia, infecção, disgeusia, 

náusea e/ou vômito, alteração da função renal, CHC ou outro EA que 

necessite de prescrição médica para manejo. A alteração de função renal foi 

considerada de acordo com a avaliação do médico prescritor. 

Em relação aos EAS, esses foram definidos como aqueles que 

resultassem em óbito, representassem ameaça à vida, necessitassem de 

hospitalização ou prolongamento de uma hospitalização pré-existente, 

resultassem em incapacidade persistente ou significativa ou que 

promovessem malformação ou anomalia congênita, conforme já definido por 

outros autores153. Baseado nessa definição foram considerados as seguintes 

variáveis como EAS: EA que resultou na descontinuação do tratamento, 

presença de anemia graus 3 ou 4, transfusão sanguínea, neutropenia grau 

4, plaquetopenia graus 3 ou 4, rash graus 3 ou 4, descompensação hepática 

ou óbito durante o tratamento. 

Em relação à presença eventos adversos laboratoriais graus 3 ou 4, 

foram definidos de acordo com o critério DAIDS154: concentração de 

hemoglobina < 9,0g/dL, para anemia graus 3 ou 4; número de neutrófilos < 

500/mm3, para neutropenia grau 4 e contagem de plaquetas abaixo de 

50.000/mm3, para plaquetopenia graus 3 ou 4. 

Em relação à presença de rash graus 3 ou 4, também obedecemos às 

definições já estabelecidas na literatura a esse respeito155.  

 

  



Métodos  

  

 

 

 

33 

4.7  Avaliação da efetividade do tratamento 

 

A avaliação da efetividade foi realizada por intenção de tratamento. O 

desfecho primário do estudo foi a RVS, definida pela ausência de RNA-VHC 

do soro (< 12UI/ml)152 12 ou 24 semanas após o término do tratamento, a 

critério do médico assistente. 

 

4.8  Avaliação da segurança do tratamento  

 

A segurança da terapia tripla com BOC ou TVR foi avaliada por meio 

da ocorrência de EA e EAS durante o tratamento.  

 

4.9  Aspectos éticos 

 

A consulta dos prontuários dos pacientes foi iniciada após aprovação 

do presente estudo pela Comissão de Ética para Análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) do HCFMUSP sob protocolo número 706.687 (ANEXO 

II). Os centros coparticipantes do estudo foram incluídos de acordo com 

emenda específica, aprovada pela CAPPesq, sob o número 916.812. 

Por se tratar de estudo que envolve apenas a análise de prontuários, 

foi solicitada dispensa da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  
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4.10  Análise dos dados 

 

4.10.1  Organização do banco de dados e softwares utilizados 

 

Inicialmente os questionários padronizados foram preenchidos por 

cada centro de referência. Após essa etapa, todos os dados foram enviados 

via e-mail ou correio para a pesquisadora principal, e inseridos em uma 

única planilha do programa Excel.  

Caso houvesse alguma dúvida no preenchimento do questionário, a 

pesquisadora principal entrava em contato com pesquisador do centro 

participante a fim de elucidá-la. 

Foi realizada uma revisão da planilha unificada pela pesquisadora 

principal e por uma digitadora profissional, a fim de descartar possíveis 

falhas no preenchimento do banco de dados. Esse banco originou o banco 

matriz, de onde foram extraídas as variáveis utilizadas para análise do 

estudo.  

Os dados foram analisados no programa estatístico STATA versão 

13.0 (StataCorp LP, College Station, Texas, USA). 

 

4.10.2 Análise descritiva 

 

Efetuou-se a análise descritiva das características demográficas e 

clínicas ao início do tratamento. Os resultados foram apresentados em 

tabelas de frequências para as variáveis qualitativas e, no que tange às 

variáveis quantitativas, foram feitas estimativas das medidas de tendência 

central e de dispersão. 

Mantivemos na análise as informações com, no máximo, 15% de 

dados ignorados156. Em vista disso, foram excluídas as seguintes variáveis: 

MELD, em 17,8% dos pacientes cirróticos este dado era ignorado; RVRe, 
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em 21% dos pacientes este dado era ignorado; e as TFG das semanas 0, 4, 

12, 24 e 48, que tiveram 32%, 52%, 55%, 63% e 80% dos dados ignorados, 

respectivamente. 

Para comparar os pacientes segundo o tratamento administrado, 

utilizou-se o teste qui-quadrado de Pearson para as variáveis qualitativas. 

Para situações em que este teste não era apropriado, empregou-se o teste 

exato de Fisher. No que tange ao IMC, empregou-se o teste não paramétrico 

de Mann-Whitney. 

Calcularam-se as taxas de efetividade do tratamento, ocorrência de 

EA e de ocorrência de EAS e seus respectivos IC 95%. Para o subgrupo dos 

pacientes cirróticos, também foram calculadas as taxas de efetividade do 

tratamento e de ocorrência de EAS e seus respectivos IC 95%. 

Realizou-se a análise descritiva das causas de descontinuação do 

tratamento. 

 

4.10.3 Análise bivariada 

 

A fim de investigar os fatores associados à efetividade do tratamento 

e à ocorrência de EAS em pacientes com hepatite C crônica genótipo 1 

tratados com BOC ou TVR, procedeu-se a análise bivariada.  

Considerando-se a elevada taxa encontrada nos dados avaliados 

para os desfechos de efetividade (56,6%) e da ocorrência de EAS (44,2%), a 

avaliação sobre a relação entre as diversas variáveis e cada desfecho foi 

realizada através do cálculo das razões de prevalência (RPs) e seus 

respectivos IC 95%. O modelo empregado nessa etapa foi o modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta. 

Essa mesma metodologia de análise foi empregada para o subgrupo 

de pacientes cirróticos, devido às elevadas taxas de RVS (46,9%) e 

ocorrência de EAS (50,7%) também observadas neste grupo. 
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A escolha dessa metodologia de análise levou em consideração a 

recomendação de que em análises transversais, quando a prevalência do 

desfecho é alta (>10%), a associação entre a exposição e o desfecho deve 

ser estimada pela RP157-159. Os modelos de regressão logística, que 

produzem estimativas de OR, só devem ser utilizados nessas análises 

quando o desfecho é raro (<10%), pois em situações em que a prevalência 

do desfecho é alta, o OR superestima o risco, sendo seu uso inadequado 

nesses casos157-159. 

 

4.10.4 Análise múltipla 

 

As variáveis que, à análise bivariada, apresentaram valor de P inferior 

a 0,20, foram selecionadas para análise múltipla utilizando o modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta. O processo de modelagem foi 

iniciado com a variável que apresentava o menor valor de P à análise 

bivariada e, em seguida, foram acrescentadas sucessivamente as demais 

com valor de P inferior a 0,20, permanecendo nos modelos finais apenas as 

variáveis com nível descritivo inferior a 0,05 (P < 0,05). Finalmente foram 

estimadas as RPs para cada uma das variáveis de cada modelo final, com 

seus respectivos IC 95%. 

Neste estudo adotou-se nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS 

 

Um total de 735 pacientes com diagnóstico de hepatite C crônica 

genótipo 1 iniciaram a terapia tripla com BOC ou TVR entre julho de 2013 a 

abril de 2014. Destes, setecentos e quinze pacientes (97,3%) preencheram 

os critérios de inclusão do estudo e foram avaliados (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3 -  Fluxograma do estudo. BOC, boceprevir; TVR, telaprevir; RVS, 
resposta viral sustentada 

 

 

5.1  Características demográficas e clínicas ao início do tratamento 

 

Dos 715 pacientes, quatrocentos e um (56,1%) eram do sexo 

masculino e a média de idade foi de 54,1 ± 10,1 anos. Aproximadamente 

metade dos indivíduos (49,2%) era atendida em centros de referência do 

município de São Paulo (MI HCFMUSP, GE HCFMUSP, CRT Santa Cruz, 

MI EPM-UNIFESP e GE EPM-UNIFESP). 

735 pacientes receberam 
terapia tripla com BOC ou TVR 

20 (2,7%) a avaliação 
da RVS não foi 

disponível 

 

715 (97,3%) 
pacientes foram 

incluídos no estudo 
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Seguindo as diretrizes específicas do Ministério da Saúde do Brasil 

para tratamento da hepatite C crônica e a critério do médico assistente de 

cada serviço participante, o tratamento com Peg-IFN, RBV e BOC foi 

conduzido em 158 pacientes (22,1%), e 557 pacientes (77,9%) receberam o 

tratamento com Peg-IFN, RBV e TVR. 

A maioria dos pacientes apresentou o subtipo do genótipo 1 definido 

como 1a em 267 pacientes (37,3%) ou 1b em 315 pacientes (44,1%), mas 

em 133 pacientes (18,6%) o subtipo do genótipo 1 não pode ser 

determinado (1a/1b ou 1). Quatrocentos e vinte e dois pacientes (59,0%) 

apresentavam cirrose hepática e 67,1% já havia realizado tratamento prévio 

para o VHC (Tabela 3).  

O estadiamento da fibrose hepática foi realizado por meio da biópsia 

hepática em 60,6% (n = 433) dos pacientes e da elastografia hepática em 

24,9% (n = 178) dos pacientes. Em 104 pacientes (14,5%), havia evidências 

de hipertensão portal. 

Manifestações extra-hepáticas estiveram presentes em 6% da 

população estudada (n = 43), sendo a psoríase (n = 11) e crioglobulinemia 

(n = 9) as manifestações mais comuns. De acordo com o estadiamento da 

fibrose, a manifestações extra-hepáticas ocorreram em 3, 9, 8 e 23 

pacientes com fibrose METAVIR F1, F2, F3 e F4, respectivamente. 

 
Tabela 3 -  Distribuição dos pacientes portadores de hepatite C crônica 

genótipo 1 tratados com inibidores de protease de primeira 
geração segundo as características demográficas e clínicas – 
Brasil – 2013 a 2015 (continuação) 

 
VARIÁVEIS n= 715 % 

Sexo     
masculino 401 56,1 
feminino 314 43,9 

Idade (anos)*     
média (DP) 54,1 (10,1)   
mediana (mín. - máx.) 55 (28 - 84)   
≤    633 88,5 
> 65 81 11,3 

    continua 
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Tabela 3 -  Distribuição dos pacientes portadores de hepatite C crônica 
genótipo 1 tratados com inibidores de protease de primeira 
geração segundo as características demográficas e clínicas – 
Brasil – 2013 a 2015 (conclusão) 

 
VARIÁVEIS n= 715 % 

IMC (kg/m2)**     
média (DP) 27,3 (4,7)   
mediana (mín. - máx.) 26,6 (18,0 - 43,4)   

Inibidor de protease     
Boceprevir 158 22,1 
Telaprevir 557 77,9 

Centros de referência     
MI HCFMUSP 119 16,6 
CRT Santa Cruz 96 13,4 
CDH  63 8,8 
UFRJ 61 8,5 
HFSE RJ 53 7,4 
GE HCFMUSP 46 6,4 
GE EPM-UNIFESP 46 6,4 
MI EPM-UNIFESP 45 6,3 
USP Ribeirão Preto 40 5,6 
UFMA 37 5,2 
UNIRIO 32 4,5 
UFRGS 26 3,6 
UFES 25 3,5 
SMS Curitiba 16 2,2 
UERJ 10 1,4 

Subtipo do genótipo 1     
1a 267 37,3 
1b 315 44,1 
1a/1b 29 4,1 
1 104 14,5 

Estadiamento da fibrose     
F1 3 0,4 
F2 50 7,0 
F3 240 33,6 
F4 422 59,0 

Tratamento prévio     
não 235 32,9 
sim 480 67,1 

Dados ignorados: (*) 1; (**) 110 
DP, desvio padrão; mín., mínimo; máx., máximo; IMC, índice de massa corporal; MI, 
moléstias infecciosas; HCFMUSP, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo; GE, Gastroenterologia; CRT, Centro de Referência e 
Treinamento; USP, Universidade de São Paulo; UFRJ, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro; UNIRIO, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; HFSE, Hospital 
Federal dos Servidores do Estado; CDH, Centro de Doenças Hepáticas; UFRGS, 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; UFES, Universidade Federal do Espírito Santo; 
EPM-UNIFESP, Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo; UERJ, 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro; SMS, Secretaria Municipal de Saúde; UFMA, 
Universidade Federal do Maranhão 
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5.2  Características demográficas e clínicas ao início do tratamento de 

acordo com o inibidor de protease utilizado 

 

As Tabelas 4 e 5 descrevem as características basais dos pacientes 

de acordo com o grupo de tratamento: BOC vs. TVR. O grupo de pacientes 

que foi tratado com BOC era semelhante àquele que foi tratado com TVR 

em relação à distribuição por sexo (P = 0,246), idade (P = 0,735), IMC  

(P = 0,341), número de comorbidades (P = 0,192), subtipo do genótipo 1  

(P = 0,314) e estadiamento da fibrose (P = 0,096) (Tabela 4).  

Observamos que os pacientes tratados com BOC relatavam uma 

maior frequência de manifestações extra-hepáticas anterior ao tratamento e 

uma maior frequência de histórico de descompensação hepática quando 

comparados com aqueles tratados com TVR (13,3% vs. 3,9%, P < 0,001; 

6,3% vs. 2,2%, P = 0,007, respectivamente). Entretanto, no grupo tratado 

com TVR, havia uma predominância de pacientes virgens de tratamento 

quando comparados ao grupo tratado com BOC (35,2% vs. 24,7%,  

P = 0,045) (Tabela 4).  
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Tabela 4 -  Distribuição dos pacientes portadores de hepatite C crônica 
genótipo 1 tratados com inibidores de protease de primeira 
geração segundo as características demográficas e clínicas e o 
tratamento recebido – Brasil – 2013 a 2015 

 

VARIÁVEIS 

Boceprevir 
(n=158) 

Telaprevir 
(n=557) P 

no % no % 

Sexo 

    

0,246 

masculino 95 60,1 306 54,9 

 feminino 63 39,9 251 45,1 

 Idade (anos)*         0,735 

≤    138 87,9 495 88,9   

> 65 19 12,1 62 11,1   

IMC (kg/m2)** 

    

0,341 

média (DP) 27,4 (4,5) 27,3 (4,7) 

 mediana (mín. - máx.) 26,7 (20,6 - 41,6) 26,6 (18,0 - 43,4) 

 Número de comorbidades         0,192 

< 2 108 68,4 410 73,6   

≥   50 31,6 147 26,4   

Manifestação extra-hepática 

 
 

 

<0,001 

não 137 86,7 535 96,1 

 sim 21 13,3 22 3,9 

 Descompensação hepática prévia       0,007 

não 148 93,7 545 97,8   

sim 10 6,3 12 2,2   

Subtipo do genótipo 1 

    

0,314 

1a 51 32,3 216 38,8 

 1b 74 46,8 241 43,3 

 1a/1b ou 1 33 20,9 100 18,0 

 Estadiamento da fibrose         0,096 

F1+F2 18 11,4 35 6,3   

F3 51 32,3 189 33,9   

F4 89 56,3 333 59,8   

Histórico de tratamento 

  
 

 

0,045 

recidivante 45 28,5 141 25,3 

 não respondedor 74 46,8 220 39,5 

 virgem de tratamento 39 24,7 196 35,2   

Dados ignorados: (*) 1; (**) 110 

DP, desvio padrão; mín., mínimo; máx., máximo; IMC, índice de massa corpórea 
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Em relação aos exames laboratoriais pré-tratamento, o número de 

pacientes com concentrações de hemoglobina alterada (< 12g/dL 

[mulheres], < 13g/dL [homens]) e com contagem de plaquetas abaixo de 

100.000/mm3 foi significantemente mais frequente no grupo tratado com 

BOC comparado ao grupo tratado com TVR (10,9 vs. 4,6, P = 0,004; 24,4 vs. 

17,1%, P = 0,040, respectivamente) (Tabela 5). 

Tabela 5 -  Distribuição dos pacientes portadores de hepatite C crônica 
genótipo 1 tratados com inibidores de protease de primeira 
geração segundo os exames laboratoriais pré-tratamento e o 
tratamento recebido – Brasil – 2013 a 2015  

 

VARIÁVEIS 
Boceprevir (n=158) Telaprevir (n=557) 

P 
no % no % 

Hemoglobina (g/dL)* 
    

0,004 
normal 139 89,1 514 95,4 

 alteradaa 17 10,9 25 4,6 
 Neutrófilos (/mm3)**         0,129 

≥       148 95,5 522 97,8   
< 1.200 7 4,5 12 2,2   

Plaquetas (/mm3)* 
    

0,040 
≥         118 75,6 447 82,9 

 < 100.000 38 24,4 92 17,1 
 Albumina (g/dL)***         0,760 

≥     147 96,1 510 95,5   
< 3,5 6 3,9 24 4,5   

AST ≥1,5xLSN# 
    

0,126 
não 87 56,1 261 49,2 

 sim 68 43,9 270 50,8 
 ALT ≥1,5xLSN#         0,136 

não 80 51,6 238 44,8   
sim 75 48,4 293 55,2   

BT ≥1,5xLSN## 
    

0,290 
não 148 96,7 489 92,3 

 sim 8 5,2 41 7,7 
 INR###         0,377b 

≤     139 99,3 523 99,8   
> 1,7 1 0,7 1 0,2   

RNA-VHC (IU/mL)+ 
    

0,756 
< 800.000 71 45,8 253 46,4 

 ≥ 8       84 54,2 292 53,6   

Dados ignorados: (*) 20; (**) 26;  (***) 28; (#) 29; (##) 32; (###) 51; (+) 15 
AST, aspartato aminotransferase; ALT, alanina aminotransferase; BT, bilirrubina total; LSN, 
limite superior da normalidade 
a
 < 12g/dL (mulheres), < 13g/dL (homens)  

b
 teste exato de Fisher 
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5.3   Avaliação da efetividade do tratamento 

 

A análise por intenção de tratamento indicou que a taxa geral de 

pacientes com RVS foi de 56,6% (n = 405; IC 95%, 52,9 – 60,3).  

Dos 310 pacientes que não alcançaram RVS, 143 pacientes (46,1%) 

apresentaram falha virológica durante o tratamento, 82 pacientes (26,5%) 

interromperam o tratamento devido à ocorrência de EA, 69 pacientes 

(22,3%) recidivaram, 11 pacientes (3,5%) abandonaram o tratamento e 5 

pacientes (1,6%) interromperam precocemente o tratamento tanto por falha 

virológica como por EA (Figura 4). 

 

        
 

Figura 4 -  Fluxograma da avaliação da taxa de resposta viral sustentada do 
estudo. RVS, resposta viral sustentada; EA, evento adverso 

 

Quando analisamos a RVS por subgrupos, observamos que a 

efetividade do tratamento entre aqueles que receberam BOC e TVR foi 

semelhante (51,9% vs. 58,0%, P = 0,190). No entanto, a taxa de RVS foi 

maior nos pacientes não cirróticos quando comparados aos cirróticos (70,6% 

vs. 46,9%, P < 0,001). Levando-se em consideração o histórico de 

tratamento, a taxa de RVS nos pacientes recidivantes prévios (74,3%) foi 

superior àquela observada nos pacientes virgens de tratamento (59,1%) e 

não respondedores prévios (43,2%) (P < 0,001) (Figura 5). 

n= 715 

405 (56,6%) 
alcançaram a RVS 

(IC 95%, 52,9 – 60,3)   

69 (2,3%) recidivaram  310 (43,4%) não 

alcançaram a 

RVS  

11 (3,5%) abandonaram o 

tratamento  

82 (26,5%) descontinuaram 

o tratamento devido a EA 

143 (46,1%) tiveram  

falha virológica  

5 (1,6%) descontinuaram 

o tratamento por falha 

virológica e EA 
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Figura 5 -  Taxas de resposta viral sustentada (RVS) dos pacientes 
portadores de hepatite C crônica genótipo 1 tratados com 
inibidores de protease de primeira geração – Brasil – 2013 a 
2015. (A) RVS geral e de acordo com inibidor de protease 
utilizado. (B) RVS de acordo com a presença de cirrose 
hepática. (C) RVS de acordo com o histórico de tratamento 

 

  

A 

C 

B 
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5.3.1  Análise bivariada da efetividade do tratamento 

 

 A fim de investigar os fatores associados à efetividade do tratamento 

procedeu-se à unificação dos resultados obtidos pelos dois grupos de 

pacientes. Os resultados da análise bivariada podem ser observados nas 

Tabelas 6 e 7.  

Verificou-se que 62,9% dos indivíduos com o subtipo do genótipo 1b 

responderam positivamente ao tratamento, enquanto apenas 50,9% dos 

indivíduos com o subtipo do genótipo 1a apresentaram esse resultado (P = 

0,010). Contudo, em 18,6% dos pacientes o subtipo do genótipo 1 não pode 

ser definido. 

Outras variáveis que apresentaram associação significativa com RVS 

foram: o estadiamento da fibrose hepática (P < 0,001) e o histórico de 

tratamento (P < 0,001), já descritos anteriormente (Tabela 6). 
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Tabela 6 -  Razões de prevalências da efetividade do tratamento com 
inibidores de protease de primeira geração em pacientes 
portadores de hepatite C crônica segundo as características 
demográficas e clínicas – Brasil – 2013 a 2015  

 

VARIÁVEIS TOTAL 
RVS 

RP IC 95% P 
n

o
 % 

Sexo 
 

    

0,300 

masculino 401 234 58,4 1 

  feminino 314 171 54,5 0,93 0,82 - 1,06 

 Idade (anos)*           0,670 

≤    633 360 56,9 1     

> 65 81 44 54,3 0,96 0,77 - 1,18   

Inibidor de protease 
 

  
  

0,190 

telaprevir 557 323 58,0 1 
  

boceprevir 158 82 51,9 0,89 0,76 - 1,06 
 

Número de comorbidades         0,944 

< 2 518 293 56,6 1     

≥   197 112 56,9 1,01 0,87 - 1,16   

Manifestação extra-hepática 
 

   

0,836 

não 672 380 56,5 1 

  sim 43 25 58,1 1,03 0,79 - 1,34 

 Descompensação hepática prévia       0,338 

não 693 395 57,0 1     

sim 22 10 45,5 0,80 0,50 - 1,27   

Subtipo do genótipo 1         0,010 

1a 267 136 50,9 1     

1b 315 198 62,9 1,23 1,07 - 1,43   

1a/1b ou 1 133 71 53,4 1,05 0,86 - 1,28   

Estadiamento da fibrose         <0,001 

F1+F2+F3 293 207 70,6 1     

F4 422 198 46,9 0,66 0,59 - 0,75   

Tratamento prévio           0,338 

não 235 139 59,1 1     

sim 480 266 55,4 0,94 0,82 -1,07   

Histórico de tratamento         <0,001 

recidivante 186 139 74,7 1     

não respondedor 294 127 43,2 0,58 0,49 - 0,68   

virgem de tratamento 235 139 59,1 0,79 0,69 - 0,91   

Dados ignorados: (*) 1 
RVS, resposta viral sustentada; RP, razão de prevalência; IC 95%, intervalo de confiança de 95% 
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No que tange aos exames laboratoriais pré-tratamento                

                                            taxas de RVS segundo a 

contagem de plaquetas (P < 0,001), as concentrações de AST (P = 0,007), 

de ALT (P = 0,022) e de bilirrubina total (P = 0,008). Quanto à avaliação 

clínica e virológica durante o tratamento, verificou-se que 71,7% dos 

pacientes que obtiveram RVR alcançaram a RVS comparados com apenas 

36,2% daqueles sem RVR (P < 0,001), entretanto nos pacientes que tiveram 

a ocorrência de EAS possuíam menor risco de alcançar a resposta virológica 

ao tratamento comparados aqueles isentos de EAS (61,4% vs. 50,6%, 

respectivamente; P = 0,005) (Tabela 7). 
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Tabela 7 -  Razões de prevalências da efetividade do tratamento com 
inibidores de protease de primeira geração em pacientes 
portadores de hepatite C crônica segundo os exames 
laboratoriais pré-tratamento e a avaliação clínica e virológica 
durante o tratamento – Brasil – 2013 a 2015  

 

VARIÁVEIS TOTAL 
RVS 

RP IC 95% P 
n

o
 % 

Hemoglobina pré-tratamento (g/dL)* 
  

0,124 

normal 653 365 55,9 1 
  

alterado
a
 42 28 66,7 1,19 0,95 - 1,49 

 
Plaquetas pré-tratamento (/mm

3
)*     <0,001 

≥         565 353 62,5 1     

< 100.000 130 40 30,8 0,49 0,38 - 0,64   

Albumina pré-tratamento (g/dL)** 

  

0,193 

≥     657 375 57,1 1 

  < 3,5 30 13 43,3 0,76 0,50 - 1,15 

 AST ≥ 1,5xLSN   é-tratamento ***     0,007 

não 348 216 62,1 1     

sim 338 175 51,8 0,83 0,73 - 0,95   

ALT ≥ 1,5xLSN   é-tratamento*** 

  

0,022 

não 318 196 61,6 1 

  sim 368 195 53,0 0,86 0,76 - 0,98 

 BT ≥ 1,5xLSN   é-tratamento
#
   0,008 

não 634 372 58,7 1     

sim 49 17 34,7 0,59 0,40 - 0,87   

RNA-VHC pré-tratamento (IU/mL)
##

     0,101 

< 800.000 324 194 59,9 1     

≥ 8       376 202 53,7 0,90 0,79 - 1,02   

RVR           <0,001 

não 210 76 36,2 1     

sim 414 297 71,7 1,98 1,64 - 2,40   

ignorado 91 32 35,2 0,97 0,79 - 1,35   

Ocorrência de evento adverso sério     0,005 

não 399 245 61,4 1     

sim 316 160 50,6 0,82 0,72 - 0,94   

Infecção           0,158 

não 648 373 57,6 1     

sim 67 32 47,8 0,83 0,64 - 1,08   

Alteração da função renal     0,441 

não 694 395 56,9 1     

sim 21 10 47,6 0,84 0,53 - 1,32   

Dados ignorados: (*)  20; (**) 28; (***) 29; (#) 32; (##) 15 

   RVS, resposta viral sustentada; RP, razão de prevalência; IC 95%, intervalo de confiança de 95%;  
AST, aspartato aminotransferase; ALT, alanina aminotransferase; BT, bilirrubina total; LSN, limite 
superior da normalidade; RVR, resposta viral rápida 
a
 < 12g/dL (mulheres), < 13g/dL (homens)  
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5.3.2  Análise múltipla da efetividade do tratamento 

 

No intuito de investigar                                             

RVS,         -             múltipla, utilizando-se a regressão de Poisson 

com variância robusta            -             is que apresentaram valores 

de P menores que 0,20                     . No modelo final foram 

mantidas as variáveis que apresentaram valor de P inferior a 0,05. O 

resultado da análise múltipla pode ser observado na Tabela 8. 

Foram identificadas como preditoras de obtenção de RVS as 

seguintes variáveis: presença de cirrose hepática (RP, 0,77; IC 95%, 0,68 – 

0,87; P < 0,001); histórico de tratamento, incluindo não respondedor (RP, 

0,69; IC 95%, 0,59 – 0,81; P < 0,001) e virgem de tratamento (RP, 0,83; IC 

95%, 0,73 - 0,95; P < 0,001) vs. recidivante, contagem de plaquetas abaixo 

de 100.000/mm3 no pré-tratamento (RP, 0,60; IC 95%, 0,46 – 0,77; P < 

0,001) e obtenção de RVR (RP, 1,90; IC 95%, 1,58 – 2,30; P < 0,001).  

 

Tabela 8 -  Razões de prevalências da efetividade do tratamento com 
inibidores de protease de primeira geração em pacientes 
portadores de hepatite C crônica pelo modelo de regressão de 
Poisson com variância robusta – Brasil – 2013 a 2015 

 
VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) P 

Histórico de tratamento 

   

< 0,001 

recidivante 1 1 

  não respondedor 0,58 0,69 0,59 - 0,81 

 virgem de tratamento 0,79 0,83 0,73 - 0,95 

 Estadiamento da fibrose     < 0,001 

F1+F2+F3 1 1     

F4 0,66 0,77 0,68 - 0,87   

Plaquetas pré-tratamento (/mm
3
) 

  

< 0,001 

≥         1 1 

  < 100.000 0,49 0,60 0,46 - 0,77 

 RVR       < 0,001 

não 1 1     

sim 1,98 1,90 1,58 - 2,30   

ignorado 0,97 1,02 0,74 - 1,39   

RPbr: Razão de Prevalência bruta; RPaj: Razão de Prevalência ajustada; IC 95%, intervalo de 
confiança de 95%; RVR, resposta viral rápida 
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5.3.3  Avaliação da efetividade do tratamento no subgrupo dos 

pacientes cirróticos 

 

Neste subgrupo, a maioria dos participantes era do sexo masculino 

(55,2%), tinha até 65 anos de idade (87,4%), possuía escore Child-Pugh A 

(87,9%) e já havia realizado tratamento prévio para hepatite C crônica 

(66,4%). Oitenta e nove pacientes (21,1%) receberam o tratamento com 

BOC e 333 (78,9%) receberam o tratamento com TVR. 

A taxa de RVS nos pacientes portadores de cirrose hepática foi de 

46,9% (IC 95%, 42,1 – 51,8). No intuito de investigar as variáveis 

independentemente associada                             po de 

pacientes, procedeu-se à análise bivariada e múltipla por meio do modelo de 

regressão de Poisson com variância robusta. Os resultados das análises 

bivariada e múltipla nos pacientes cirróticos estão na Tabela 9. 

Os fatores associados independentemente à obtenção de RVS nos 

pacientes cirróticos foram os mesmos encontrados na análise da população 

geral deste estudo, a saber: histórico de tratamento, incluindo não 

respondedor (RP, 0,65; IC 95%, 0,52 – 0,83; P = 0,001) e virgem de 

tratamento (RP, 0,78; IC 95%, 0,63 - 0,96; P = 0,001) vs. recidivante, 

contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm3 no pré-tratamento (RP, 0,54; 

IC 95%, 0,41 – 0,72; P < 0,001) e obtenção de RVR (RP, 2,40; IC 95%, 1,75 

– 3,29; P < 0,001). 
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Tabela 9 -  Resultado das análises bivariada e múltipla dos fatores 
associados a resposta viral sustentada em pacientes cirróticos 
no tratamento com inibidores de protease de primeira geração 
em pacientes portadores de hepatite C crônica pelo modelo de 
regressão de Poisson com variância robusta – Brasil – 2013 a 
2015 

 

VARIÁVEIS 
Análise bivariada Análise múltipla 

RP IC 95% P RP IC 95% P 

Boceprevir (vs. telaprevir) 0,83 0,63 - 1,10 0,189 

   Histórico de tratamento     <0,001     0,001 

recidivante 1     1     

não respondedor 0,56 0,44 - 0,71   0,65 0,52 - 0,83   

virgem de tratamento 0,72 0,57 - 0,90   0,78 0,63 - 0,96   

Plaquetas < 100.000/mm
3
 

pré-tratamento* 
0,50 0,37 - 0,69 <0,001 0,54 0,41 - 0,72 <0,001 

RNA-    ≥ 800.000IU/mL 
pré-tratamento** 

0,84 0,69 - 1,04 0,106 
    

  

RVR 2,54 1,85 - 3,50 <0,001 2,40 1,75 -3,29 <0,001 

Ocorrência de EAS 0,84 0,69 - 1,03 0,102       

Infecção 0,77 0,52 - 1,14 0,187       

Dados ignorados: (*)  11; (**) 8 
 

     RP, razão de prevalência; IC 95%, intervalo de confiança de 95%; vs., versus; VHC, vírus da hepatite 
C; RVR, resposta viral rápida; EAS, evento adverso sério 
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5.4  Causas de descontinuação do tratamento 

  

Neste estudo, a taxa de descontinuação do tratamento foi de 34,8% 

(n = 249). Em relação a toda população do estudo, a ocorrência de EA 

(16,1%) e a falha virológica (15,9%) foram as principais causas de 

descontinuação do tratamento (Figura 6). 

Dentre os pacientes que interromperam o tratamento por EA (n = 

120), apenas 28,3% (n = 34) atingiu a RVS. 

 

 

 

 
Figura 6 - Distribuição das causas de descontinuação do tratamento com 

inibidores de protease de primeira geração em pacientes 
portadores de hepatite C crônica – Brasil – 2013 a 2015 
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5.5  Avaliação da segurança do tratamento 

 

5.5.1  Avaliação dos eventos adversos 

 

Observou-se que 90,1% dos pacientes (n = 644) apresentaram algum 

EA durante o tratamento (IC 95%, 87,6 – 92,2). Dentre esses pacientes, 

houve, em média, ocorrência de 3,4 eventos/pessoa (desvio padrão = 2,0). 

Ocorreram de 1 a 11 EA por paciente (mediana = 3 eventos) (Tabela 10). 

 

Tabela 10 -  Distribuição dos pacientes portadores de hepatite C crônica 
segundo o número de eventos adversos durante o tratamento 
com inibidores de protease de primeira geração – Brasil – 2013 
a 2015 

 

NÚMERO DE EVENTOS 
ADVERSOS 

Número de pacientes % 

1 134 20,8 

2 121 18,8 

3 110 17,1 

4 101 15,7 

5 77 12,0 

6 45 7,0 

7 33 5,1 

8 13 2,0 

9 7 1,1 

10 2 0,3 

11 1 0,2 

TOTAL 644 100 
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Os EA mais frequentes, no grupo de pacientes que recebeu BOC, 

foram: anemia (n = 94, 59,5%), disgeusia (n = 46, 29,1%), neutropenia  

(n = 45, 28,5%) e náuseas e/ou vômitos (n = 45, 28,5%). No grupo de 

pacientes que recebeu TVR, os EA mais comuns foram: anemia (n = 415, 

74,5%), prurido (n = 248, 44,5%), rash (n = 175, 31,4%) e náuseas e/ou 

vômitos (n = 165, 29,5%). Na comparação da ocorrência de EA entre os dois 

grupos de tratamento, notou-se que aqueles que receberam TVR 

apresentaram mais anemia (P < 0,001), rash (P < 0,001), prurido  

(P < 0,001), desconforto anorretal (P = 0,001), plaquetopenia (P = 0,027) e 

alteração da função renal (P = 0,007) quando comparados aos tratados com 

BOC. Por outro lado, os pacientes que receberam BOC tiveram mais 

disgeusia (P < 0,001) (Tabela 11). 

A alteração de função renal foi relatada em 21 pacientes (3,8%) do 

grupo do TVR e em nenhum paciente do grupo do BOC (P = 0,007). 

Contudo, apenas 2 pacientes necessitaram interromper o tratamento devido 

a esse evento adverso. 

Houve 4 casos de CHC durante o tratamento (3 no grupo do TVR e 1 

no grupo do BOC). Os diagnósticos foram realizados entre as semanas 32 a 

43 de tratamento. Dois pacientes necessitaram interromper precocemente o 

tratamento e três atingiram a RVS.  
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Tabela 11 -  Distribuição dos pacientes portadores de hepatite C crônica 
segundo a ocorrência de eventos adversos no tratamento com 
inibidores de protease de primeira geração e o tratamento 
recebido – Brasil – 2013 a 2015 

 

VARIÁVEIS 
Boceprevir (n=158) Telaprevir (n=557) 

P 
n

o
 % n

o
 % 

Anemia 
    

<0,001 
não 64 40,5 142 25,5 

 sim 94 59,5 415 74,5 
 Rash         <0,001 

não 138 87,3 382 68,6   
sim 20 12,7 175 31,4   

Prurido 
    

<0,001 
não 118 74,7 309 55,5 

 sim 40 25,3 248 44,5 
 Desconforto anorretal       0,001 

não 136 86,1 409 73,4   
sim 22 13,9 148 26,6   

Neutropenia 
    

0,371 
não 113 71,5 418 75,0 

 sim 45 28,5 139 25,0 
 Plaquetopenia         0,027 

não 136 86,1 435 78,1   
sim 22 13,9 122 21,9   

Complicação psiquiátrica 
 

 
 

0,624 
não 138 87,3 478 85,8 

 sim 20 12,7 79 14,2 
 Descompensação hepática       0,103 

não 145 91,8 530 95,2   
sim 13 8,2 27 4,8   

Diarréia 
    

0,388 
não 130 82,3 474 85,1 

 sim 28 17,7 83 14,9 
 Infecção         0,577 

não 145 91,8 503 90,3   
sim 13 8,2 54 9,7   

Disgeusia 
    

<0,001 
não 112 70,9 492 88,3 

 sim 46 29,1 62 11,1 
 Náusea e/ou vômito       0,781 

não 113 71,5 392 70,4   
sim 45 28,5 165 29,6   

Alteração da função renal 
 

 
 

0,007
a
 

não 158 28,4 536 96,2 
 sim 0 0 21 3,8 
 Hepatocarcinoma         >0,999

a
 

não 157 28,2 554 99,5   
sim 1 0,2 3 0,5   

a
 teste exato de Fisher 
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5.5.2 Avaliação dos eventos adversos sérios 

 

Trezentos e dezesseis pacientes (44,2%; IC 95%, 40,5 – 47,9) 

apresentaram pelo menos um episódio de EAS. No total, foram observados 

581 episódios de EAS. A taxa de EAS foi significantemente maior entre os 

pacientes cirróticos quando comparados aos não cirróticos (50,7% vs. 

34,8%, P < 0,001).  

A descontinuação precoce do tratamento por EA foi observada em 

121 pacientes (16,9%), sendo a descompensação hepática (n = 28), a 

anemia (n = 23) e a infecção (n = 20) as causas mais frequentes. Dos 28 

pacientes que descontinuarão o tratamento por descompensação hepática, 

vinte e quatro (85,7%) eram cirróticos. 

A Figura 7 mostra os 152 EA apresentados por esses pacientes. 

 

 
Figura 7 -  Eventos adversos ocorridos em pacientes que resultaram na 

descontinuação do tratamento com inibidores de protease de 
primeira geração em pacientes portadores de hepatite C crônica 
– Brasil – 2013 a 2015. BAVT, bloqueio atrioventricular total; 
AVC, acidente vascular cerebral 
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Ocorreram 6 óbitos (0,8%) durante o tratamento, principalmente 

relacionados a infecções: peritonite bacteriana espontânea (n = 1), artrite 

séptica (n = 1) e sepse de foco cutâneo (n = 1). Outras causas de óbito 

foram síndrome hepatorrenal (n = 1), tromboembolismo pulmonar (n = 1) e 

aneurisma cerebral (n = 1). Quatro óbitos foram relacionados a complicações do 

tratamento, e em todos estes casos, os pacientes apresentavam cirrose 

hepática. 

A Tabela 12 compara os EAS dos pacientes de acordo com o grupo 

de tratamento: BOC vs. TVR. Observamos que os pacientes que receberam 

TVR apresentaram anemia graus 3 ou 4 mais frequentemente e maior 

necessidade de transfusão sanguínea quando comparados aos pacientes 

que receberam BOC (26,9% vs. 19,0%, P = 0,042; 13,5% vs. 6,3%, P = 

0,014, respectivamente). 

 
Tabela 12 -  Distribuição dos pacientes portadores de hepatite C crônica 

segundo a ocorrência de eventos adversos sérios no 
tratamento com inibidores de protease de primeira geração e o 
tratamento recebido – Brasil – 2013 a 2015 

VARIÁVEIS 

Boceprevir 
(n=158) 

Telaprevir 
(n=557) P 

n
o
 % n

o
 % 

Anemia graus 3 ou 4 
    

0,042 
não 128 81,0 407 73,1 

 
sim 30 19,0 150 26,9 

 
Transfusão sanguínea         0,014 

não 148 93,7 482 86,5   
sim 10 6,3 75 13,5   

Rash graus 3 ou 4 
    

0,439
a
 

não 155 98,1 538 96,6 
 

sim 3 1,9 19 3,4 
 

Neutropenia grau 4         0,222 
não 144 91,1 523 93,9   
sim 14 8,9 34 6,1   

Plaquetopenia graus 3 ou 4 
 

  
0,063 

não 147 93,0 489 87,8 
 

sim 11 7,0 68 12,2 
 

Descompensação hepática       0,103 
não 145 91,8 530 95,2   
sim 13 8,2 27 4,8   

EA que resultou na descontinuação do tratamento 
 

0,587 
não 129 81,6 465 83,5 

 
sim 29 18,4 92 16,5 

 
Óbito         >0,999

a
 

não 157 99,4 552 99,1   
sim 1 0,6 5 0,9   

EA, evento adverso,  
 a

 teste exato de Fisher 



Resultados  
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5.5.3  Análise bivariada da segurança do tratamento 

A fim de investigar os fatores associados à segurança do tratamento 

procedeu-se à unificação dos resultados obtidos pelos dois grupos de 

pacientes. Foram avaliados os fatores associados à ocorrência de EAS. O 

resultado da análise bivariada pode ser observado na Tabelas 13.  

Tabela 13 -  Razões de prevalências de ocorrência de eventos adversos 
sérios no tratamento com inibidores de protease de primeira 
geração em pacientes portadores de hepatite C crônica 
segundo as características demográficas, clínicas e os exames 
laboratoriais pré-tratamento – Brasil – 2013 a 2015 

 

VARIÁVEIS TOTAL 
EAS 

RP IC 95%  P 
n

o
 % 

Inibidor de protease 
  

      0,229 
telaprevir 557 253 45,4 1 

  
boceprevir 158 63 39,9 0,88 0,71 - 1,09 

 
Sexo           <0,001 

masculino 401 147 36,7 1     
feminino 314 169 53,8 1,47 1,25 - 1,73   

Idade (anos)* 
     

<0,001 
≤    633 265 41,9 1 

  > 65 81 51 63,0 1,50 1,24 - 1,82 
 Número de comorbidades         0,003 

< 2 518 212 40,9 1     
≥   197 104 52,8 1,29 1,09 - 1,53   

Manifestação extra-hepática 
 

   
0,511 

não 672 295 43,9 1 
  sim 43 21 48,8 1,11 0,81 - 1,53 

 Descompensação hepática prévia       0,023 
não 693 302 43,6 1     
sim 22 14 63,6 1,46 1,05 - 2,03   

Estadiamento da fibrose 
    

<0,001 
F1+F2+F3 293 102 34,8 1 

  F4 422 214 50,7 1,46 1,21 - 1,75 
 Histórico de tratamento          0,279 

recidivante 186 74 39,8 1     
não respondedor 294 130 44,2 1,11 0,89 - 1,38   
virgem de tratamento 235 112 47,7 1,20 0,96 - 1,50   

Hemoglobina pré-tratamento (g/dL)** 
 

  
0,001 

normal 653 283 43,3 1 
  alterada

a
 42 27 64,3 1,48 1,16 - 1,89 

 Plaquetas pré-tratamento (/mm
3
)**       <0,001 

≥         565 222 39,3 1     
< 100.000 130 88 67,7 1,72 1,47 - 2,02   

Albumina pré-tratamento (g/dL)*** 
   

0,012 
≥     657 288 43,8 1 

  < 3,5 30 19 63,3 1,44 1,09 - 1,92   

Dados ignorados: (*) 1; (**) 20;  (***) 28  

EAS, evento adverso sério; RP, Razão de Prevalência; IC 95%, intervalo de confiança de 95%  
a
 < 12g/dL (mulheres), < 13g/dL (homens) 
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Neste estudo, verificou-se que 53,8% dos pacientes do sexo feminino 

tiveram ocorrência de EAS comparados a 36,7% dos pacientes do sexo 

masculino (P < 0,001). Os pacientes com idade acima de 65 anos também 

apresentaram maiores taxas de EAS comparados a aqueles com idade 

abaixo ou igual a 65 anos (63% vs. 41,9%, P < 0,001). 

Além do sexo e da idade, houve associação com significância 

estatística da ocorrência de EAS com outros fatores, como: presença de 

duas ou mais comorbidades (P = 0,003), ocorrência de descompensação 

hepática prévia (P = 0,023), presença de cirrose hepática (P < 0,001), 

alteração nas concentrações pré-tratamento de hemoglobina e albumina (P 

= 0,001 e P = 0,012, respectivamente) e na contagem de plaquetas abaixo 

de 100.000/mm3 no pré-tratamento (P < 0,001). 
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5.5.4  Análise múltipla da segurança do tratamento 

 

No intuito de investigar as variáveis independentemente associadas à 

ocorrência de EAS nos pacientes com hepatite C crônica tratados com BOC 

ou TVR, procedeu-se à análise múltipla utilizando-se o modelo de regressão 

de Poisson com variância robusta. Foram incluídas neste modelo as 

variáveis que na análise bivariada apresentaram valor de P inferior a 0,20. 

No modelo final foram mantidas as variáveis que apresentaram valor de P 

inferior a 0,05. O resultado da análise múltipla pode ser observado na 

Tabela 14. 

Foram identificadas como preditoras da ocorrência de EAS as 

seguintes variáveis: sexo feminino (RP, 1,42; IC 95%, 1,21 – 1,67; P < 

0,001), idade acima de 65 anos (RP, 1,32; IC 95%, 1,07 – 1,62; P = 0,008), 

presença de cirrose hepática (RP, 1,25; IC 95%, 1,04 – 1,52; P = 0,019), 

concentração de hemoglobina pré-tratamento alterada (< 12g/dL [mulheres], 

< 13g/dL [homens]) (RP 1,56; IC 95%, 1,23 – 1,98; P < 0,001) e contagem 

de plaquetas abaixo de 100.000/mm3 no pré-tratamento (RP, 1,54; IC 95%, 

1,30 – 1,82; P < 0,001). 

Tabela 14 -  Razões de prevalências de ocorrência de eventos adversos 
sérios no tratamento com inibidores de protease de primeira 
geração em pacientes portadores de hepatite C crônica pelo 
modelo de regressão de Poisson com variância robusta – Brasil 
– 2013 a 2015 

VARIÁVEIS RPbr RPaj IC 95% (RPaj) P 

Sexo 

   
<0,001 

masculino 1 1 

  feminino 1,47 1,42 1,21 - 1,67 

 Idade (anos)       0,008 
≤    1 1     
> 65 1,50 1,32 1,07 - 1,62   

Estadiamento da fibrose 

  
0,019 

F1+F2+F3 1 1 
  F4 1,46 1,25 1,04 - 1,52 

 Hemoglobina pré-tratamento (g/dL)   <0,001 

normal 1 1     
alterada

a
 1,48 1,56 1,23 - 1,98   

Plaquetas pré-tratamento (/mm
3
) 

  
<0,001 

≥ 100.000 1 1 

  < 100.000 1,72 1,54 1,30 - 1,82   
RPbr: Razão de Prevalência bruta; RPaj: Razão de Prevalência ajustada; IC 95%, intervalo de 95% de 
confiança  
 a

 < 12g/dL (mulheres), < 13g/dL (homens) 
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5.5.5  Avaliação da segurança do tratamento no subgrupo dos 

pacientes cirróticos 

 

A taxa de EAS nos pacientes cirróticos foi de 50,7% (IC 95%, 45,8 – 

55,6). Por meio do modelo de regressão de Poisson com variância robusta, 

realizamos a análise bivariada e múltipla para avaliar as variáveis 

associadas a esse desfecho. Os resultados das análises bivariada e múltipla 

nos pacientes cirróticos estão na Tabela 15. 

Os fatores associados independentemente à ocorrência de EAS nos 

pacientes cirróticos foram semelhantes àqueles encontrados na análise da 

população geral deste estudo, a saber: sexo feminino (RP, 1,36; IC 95%, 

1,13 – 1,64; P = 0,001), concentração de hemoglobina alterada no pré-

tratamento (< 12g/dL [mulheres], < 13g/dL [homens]) (RP 1,73; IC 95%, 1,34 

– 2,23; P < 0,001) e contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm3 no pré-

tratamento (RP, 1,56; IC 95%, 1,30 – 1,86; P < 0,001). Os pacientes 

cirróticos que receberam BOC tiveram um menor risco desse desfecho 

comparados com aqueles que receberam o TVR (43,8% vs. 52,6%; RP 0,78; 

IC 95%, 0,61 – 0,99; P = 0,046). 

Tabela 15 -  Resultado das análises bivariada e múltipla dos fatores 
associados a ocorrência de eventos adversos sérios em 
pacientes cirróticos no tratamento com inibidores de protease 
de primeira geração em pacientes portadores de hepatite C 
crônica pelo modelo de regressão de Poisson com variância 
robusta – Brasil – 2013 a 2015 

VARIÁVEIS 
Análise bivariada Análise múltipla 

RP IC 95% P RP IC 95% P 

Boceprevir (vs telaprevir) 0,83 0,65 - 1,08 0,165 0,78 0,61 - 0,99 0,046 

Sexo feminino 1,38 1,14 - 1,66 0,001 1,36 1,13 - 1,64 0,001 

Idade > 65 anos 1,36 1,09 - 1,70 0,006 

   ≥ 2 comorbidades 1,19 0,98 - 1,45 0,073       

Hemoglobina alterada pré-
tratamento

a
* 

1,54 1,21 - 1,96 0,001 1,73 1,34 - 2,23 <0,001 

Plaquetas < 100.000/mm
3
 

pré-tratamento* 
1,52 1,27 - 1,82 <0,001 1,56 1,30 - 1,86 <0,001 

Albumina < 3,5 g/dL pré-
tratamento** 

1,30 0,95 - 1,78 0,105 
      

Dados ignorados: (*) 11; (**) 15 

RP, Razão de Prevalência; IC 95%, intervalo de confiança de 95% 
a
< 12g/dL (mulheres), < 13g/dL (homens) 
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6 DISCUSSÃO 

 

O principal objetivo deste estudo foi avaliar a efetividade e aspectos 

relacionados à segurança da terapia tripla com BOC ou TVR no tratamento 

da hepatite C crônica genótipo 1 em pacientes atendidos em centros de 

referência no Brasil, no contexto de vida real. Foi também objetivo deste 

estudo, investigar os fatores associados à obtenção de RVS e à ocorrência 

de EAS relacionados ao tratamento neste grupo de pacientes. 

De acordo com os resultados de nosso estudo, a taxa de RVS geral 

foi de 56,6% entre os 715 pacientes analisados. Na análise múltipla, a 

obtenção de RVS esteve associada à ausência de cirrose hepática, 

antecedente de recidiva viral após tratamento prévio, contagem de plaquetas 

no pré-tratamento acima de 100.000/mm3 e obtenção de RVR. A taxa de 

descontinuação do tratamento foi de 34,8%, sendo a ocorrência de EA no 

tratamento e falha virológica as principais causas de descontinuação.  

Em relação à segurança, 90,1% dos pacientes apresentaram algum 

EA, e 44,2% apresentaram algum EAS. Sexo feminino, idade acima de 65 

anos, diagnóstico de cirrose hepática, concentração de hemoglobina no pré-

tratamento alterada e contagem de plaquetas abaixo de 100.000/mm3 no 

pré-tratamento estiveram associados à ocorrência de EAS. 

Até 2011 em nosso país, o tratamento da hepatite C crônica era 

realizado com Peg-IFN e RBV. Segundo os estudos de fase 3 que avaliaram 

a eficácia dessas medicações, as taxas de RVS entre pacientes portadores 

do VHC genótipo 1 variavam entre 42% a 46%98,99. O estudo de vida real, 

PROPHESYS, realizado em 19 países, relatou uma taxa de RVS de 42% 

entre pacientes com VHC genótipo 1 tratados com Peg-IFN e RBV. Entre 

pacientes com doença hepática avançada essa taxa diminuía para 32%107.  

No Brasil, foram realizados alguns estudos de vida real em pacientes 

portadores da infecção pelo VHC genótipo 1 que receberam Peg-IFN e RBV 

para o tratamento dessa afecção101,108,109. As taxas de RVS relatadas 
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nesses estudos foram menores (33% a 36%) que as observadas em estudos 

de fase 3101,108,109. 

Em estudos de vida real com Peg-IFN e RBV envolvendo apenas 

pacientes com doença hepática avançada, as taxas de RVS entre pacientes 

genótipo 1 não respondedores foram ainda mais desanimadoras (13% a 

18%)160,161.  

Frente a este cenário, a inclusão dos primeiros DAAs pelo Ministério 

da Saúde do Brasil em 2013 como tratamento padrão dos pacientes 

portadores de VHC genótipo 1, principalmente aqueles com doença hepática 

avançada, gerou uma grande expectativa. 

O presente estudo apresentou uma taxa de RVS geral de 56,6%, 

(variando de 46,9% em cirróticos a 70,6% em não cirróticos), claramente 

superior àquela relatada nos estudos de vida real brasileiros envolvendo a 

terapia dupla com Peg-IFN e RBV (variando de 29% em cirróticos a 40% em 

não cirróticos)101,107-109.  

É notável, portanto, o benefício que terapia tripla com BOC e TVR 

acrescentou ao antigo regime de tratamento adotado no Brasil, quando 

comparamos as taxas de RVS observadas nos diferentes estudos101,107-109. 

Quando comparamos nossos resultados aos observados em outros 

grandes estudos de vida real envolvendo a utilização de terapia tripla com 

BOC ou TVR, observamos que nossa taxa de RVS é semelhante a 

observada nesses estudos, onde essas taxas variaram entre 40% e 

63%126,129,130. No entanto, é interessante observar que em nossa casuística 

há uma maior frequência de pacientes cirróticos incluídos (59%), quando 

comparamos nossos resultados com esses outros estudos de vida real, 

onde esta frequência variou de 16% a 38%128-130. Em nossa opinião, de 

certa forma, este dado poderia revelar um resultado ligeiramente superior da 

RVS em nossa casuística, visto que o grupo de pacientes tratados em nosso 

estudo apresentou uma frequência mais expressiva de pacientes com 

doença hepática avançada. Além disso, esse dado traduz o perfil de 

pacientes prioritariamente tratados em nosso país, ou seja, pacientes com 
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doença hepática avançada, conforme recomendado pelas diretrizes do 

Ministério da Saúde do Brasil, à época. 

A presença de cirrose hepática tem sido frequentemente associada a 

uma menor chance de RVS no tratamento da hepatite C crônica, 

independente do tratamento utilizado127,128,133,137. Os mecanismos envolvidos 

e que determinam essa menor chance de cura são pouco esclarecidos. No 

entanto, destacam-se os aspectos associados à resposta imunológica 

comprometida no paciente cirrótico e sua menor capacidade de resposta ao 

tratamento proposto, à distribuição dos medicamentos dificultada no 

parênquima hepático comprometido, assim como fatores associados à 

toxicidade medicamentosa nesse grupo de pacientes162. Em nosso estudo, 

esses dados confirmam essas informações, quando observamos uma taxa 

de RVS de 46,9% entre cirróticos e de 70,6% entre não cirróticos.  

Ainda em relação às taxas de RVS observadas em nosso estudo, no 

que tange ao histórico de tratamento, nossos resultados confirmaram o que 

já foi observado nos estudos de registro de BOC e TVR112-115 e também em 

estudos de vida real126,127,135,136. De forma geral, esses estudos revelam que 

pacientes recidivantes apresentam maiores taxas de RVS após terapia tripla 

com BOC ou TVR. Nos estudos de fase 3 com esses medicamentos, os 

pacientes recidivantes foram os melhores candidatos para a terapia tripla 

com BOC e TVR, obtendo taxas de RVS entre 75% a 88%112,115, 

respectivamente. Nosso estudo confirma esse dado, quando observamos 

uma taxa de RVS de 74,7% entre pacientes recidivantes a tratamentos 

prévios com Peg-IFN e RBV. Já entre os pacientes não respondedores, este 

resultado foi de 43,2% em nossa amostra, taxa semelhante àquela relatada 

nos estudos clínicos de BOC e TVR (29% a 59%, incluindo respondedores 

parciais e nulos)112,115. 

Em relação à obtenção de RVR, esse foi o melhor preditor de sucesso 

de tratamento (RVS) no nosso estudo (RP 1,90; IC 95% 1,58 – 2,30) e em 

outros estudos de vida real134,136. Infelizmente, no presente estudo não foi 

possível analisar o impacto da RVRe, porque este dado não foi 
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disponibilizado para análise em 21% dos pacientes incluídos. Também a 

contagem de plaquetas acima de 100.000/mm3 no pré-tratamento já foi 

descrita em outros estudos de vida real como fator associado à obtenção de 

RVS126,128. Esta associação pode ser justificada porque esta variável é 

compatível com uma doença hepática leve, e consequentemente com maior 

chance de cura. 

A taxa de descontinuação precoce do tratamento no presente estudo 

foi 34,8%, sendo a ocorrência de EA e a falha virológica as principais causas 

dessa descontinuação. Esta taxa foi superior àquela relatada nos estudos de 

fase 3 que avaliaram estes medicamentos (19% e 26%)114,115.Essa diferença 

provavelmente se deve a uma melhor estrutura de monitoramento dos 

pacientes e ao menor número de pacientes com doença avançada incluídos 

nesses estudos . Em outros estudos de vida real, essa taxa varia bastante 

(25% a 39%)128,129,135,136, mas as causas mais frequentes de descontinuação 

são similares às observadas no presente estudo. 

Ainda em relação à segurança do tratamento, encontramos uma alta 

taxa de EAS em nosso estudo (44,2%), superior àquela relatada nos 

estudos de fase 3 do BOC112 e TVR114,115 e a outros estudos de vida 

real129,132,135,140. Contudo, esse dado foi semelhante ao do estudo CUPIC 

(49,9%)126, possivelmente pela grande quantidade de pacientes com doença 

hepática avançada em nossa amostra, visto que nosso estudo foi realizado 

em centros de referência terciários, onde normalmente estão os casos de 

maior complexidade. De acordo com nossos resultados, a taxa de EAS 

ocorreu em 50,7% dos cirróticos e em 34,8% dos não cirróticos. 

Apesar da alta prevalência de EAS em nossa casuística, pode-se 

considerar que a taxa de descontinuação do tratamento por EA tenha sido 

relativamente baixa (16,9%), quando comparada à observada em outras 

casuísticas de vida real e próxima daquela relatada no estudo REALIZE115. 

Essas taxas variam bastante na literatura, entre 9% e 21%126,130,135,140. Essa 

grande variação possivelmente reflete a heterogeneidade clínica do grupo 

de pacientes incluídos nas diferentes casuísticas. A baixa taxa de 
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descontinuação de tratamento observada em nosso estudo poderia estar 

associada ao fato de que em nosso país a incorporação desses 

medicamentos foi mais tardia em relação à incorporação em outros países. 

É possível que informações relativas ao manejo desses pacientes, a partir 

da experiência de outros serviços, tenha nos fornecido subsídio para um 

manejo mais seguro desses medicamentos. Em relação à taxa de óbitos 

relatada em nosso estudo, ela foi semelhante àquela descrita em outros 

estudos de vida real126,128,129,132,135. 

Dentre os fatores associados à ocorrência de EAS, destacaram-se a 

presença de cirrose hepática, sexo feminino, idade acima de 65 anos e 

concentração de hemoglobina ou contagem de plaquetas abaixo de 

100.000/mm3 no pré-tratamento. Todos estes fatores já foram extensamente 

descritos em trabalhos semelhantes ao nosso126,132. Esses achados 

reforçam de forma inequívoca a enorme associação da presença de EAS 

durante o tratamento da hepatite C e presença de doença hepática 

avançada126,132.  

Quando avaliamos os fatores associados à ocorrência de EAS em 

pacientes cirróticos, observamos que os pacientes que receberam BOC 

tiveram um menor risco deste desfecho quando comparados àqueles que 

receberam TVR (43,8% vs. 52,6%; RP 0,78; IC 95%, 0,61 – 0,99; P = 0,046). 

Este dado deve ser avaliado com cautela, visto que as características 

clínicas dos pacientes que compunham os grupos que receberam BOC ou 

TVR eram distintas ao início do tratamento. Isso ocorreu devido ao fato de 

que os pacientes foram incluídos de maneira aleatória no estudo, e portanto 

compondo grupos bastante heterogêneos do ponto de vista clínico, 

conforme pode ser observado nas Tabelas 4 e 5. 

Pelo acima exposto é possível observar que há uma diferença entre 

os resultados dos estudos de fase 3 e dos estudos de vida real, tanto em 

relação à avaliação da eficácia/efetividade, quanto em relação à segurança. 

Isso ocorre porque os estudos de fase 3 são, via de regra, ensaios 

controlados e possuem características bem específicas, tais como: (1) uma 
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melhor estrutura de monitoramento dos pacientes em tratamento, (2) uma 

menor taxa de perdas de seguimento e, (3) uma menor frequência    

                clínicas desfavoráveis, como presença de doença hepática 

avançada112-115.  

Por outro lado, para o propósito de avaliação da efetividade do 

tratamento na prática clínica, os estudos de vida real oferecem a vantagem 

de eliminar o potencial viés de uma mudança de comportamento e de 

conduta, que poderia ocorrer durante a condução de um estudo de fase 3163. 

Portanto, o caráter de vida real de nosso estudo poderia de alguma forma 

ser vantajoso, à medida que proporciona a avaliação real da efetividade e 

segurança deste tipo de terapia em nosso país.  

Dados do Ministério da Saúde do Brasil, revelam que cerca de 7800 

tratamentos com BOC ou TVR foram realizados em todo nosso país, entre 

2013 e 2015144. Acreditamos que o grupo de pacientes incluídos neste 

estudo constitua uma porção significativa e representativa do total destes 

pacientes. E acreditamos também que os resultados aqui apresentados 

representem a maior experiência do uso de BOC ou TVR no contexto de 

vida real da América Latina.  

No entanto, é importante mencionar algumas limitações de nosso 

estudo. Ele se caracterizou por ser um estudo multicêntrico, observacional e 

retrospectivo. Em primeiro lugar, neste tipo de estudo, os investigadores dos 

centros envolvidos são totalmente responsáveis pela escolha do tratamento 

oferecido e pelo fornecimento dos dados. Nesta situação, fica a critério do 

investigador local selecionar os pacientes para tratamento e também 

escolher entre os diferentes tratamentos propostos. Este tipo de conduta 

poderia de alguma forma levar a um viés de seleção dos pacientes incluídos. 

Além disso, neste estudo, não foi possível saber quantos pacientes com 

infecção crônica pelo VHC e com indicação de tratamento foram 

originalmente considerados elegíveis para o tratamento ou recusaram ser 

tratados. Não podemos excluir a possibilidade de que, os pacientes 

selecionados para tratamento e com maior chance de atingir RVS tenham 
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sido incluídos em nossa análise. No entanto, acreditamos que a utilização da 

normatização contida no protocolo brasileiro à época142,143 e a inclusão de 

todos os pacientes tratados de forma consecutiva em cada centro, dentro do 

período analisado, possa ter reduzido a probabilidade desse viés de 

seleção.  

Uma outra importante limitação do nosso estudo, é o fato de que 

utilizamos dados secundários. Na verdade trata-se de uma característica 

comum a estudos retrospectivos como o nosso. A utilização de dados 

secundários poderia eventualmente ter ocasionado uma alta ocorrência de 

dados ignorados, pois nesta situação, apenas dados documentados em 

prontuários são incluídos no estudo. No entanto, é importante mencionar 

que para fins das análises realizadas, apenas foram incluídas as variáveis 

cujas perdas não superassem mais do 15% dos pacientes incluídos156. 

Uma outra limitação a ser mencionada é em relação aos aspectos 

relativos à adesão dos pacientes ao tratamento, que são difíceis de serem 

analisados devido à natureza retrospectiva do mesmo.  

Um outro aspecto a comentar é no que se refere a comparação das 

taxas de RVS observadas entre pacientes que receberam BOC e TVR, que 

deve ser feita com bastante cautela. Trata-se de um estudo observacional, 

onde os pacientes não foram randomizados. Portanto, os resultados 

observados devem ser analisados e compreendidos sempre levando-se em 

consideração todos esses fatores mencionados. 

Os resultados observados em nosso estudo, evidenciam que os 

pacientes priorizados pelo Ministério da Saúde do Brasil para receber esta 

classe de medicamentos, ou seja, aqueles com doença hepática avançada, 

foram aqueles que apresentaram menores taxas de RVS e maior risco de 

complicações. No entanto, à época dessa incorporação, estes 

medicamentos constituíam a única opção para pacientes com doença 

hepática avançada e não respondedores à esquemas prévios. É difícil julgar 

se a opção brasileira foi equivocada, na ausência de outras opções mais 

adequadas a médio e longo prazo.  
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Fácil criticar, quando dispomos de melhores opções. 

Concluindo, acreditamos que este estudo reforce e embase a 

necessidade de reformulação das diretrizes de tratamento da hepatite C 

crônica em nosso país, através da incorporação de medicamentos mais 

eficazes e seguros, principalmente para pacientes com doença hepática 

avançada. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 A terapia tripla com boceprevir ou telaprevir apresentou uma taxa de 

RVS superior ao tratamento padrão anterior adotado no Brasil (Peg-

IFN e Ribavirina). 

 Este tratamento apresentou uma alta taxa de EAS, principalmente em 

pacientes com doença hepática avançada. 

 Os pacientes cirróticos devem ser tratados com cautela, porque 

apresentaram menores taxas de RVS e maiores taxas de EAS. 

 Este estudo reforça a necessidade de medicações com melhores 

taxas de RVS e mais seguras. 
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8 ANEXOS 

 

ANEXO I – Questionário padronizado 

 

Efetividade e segurança da terapia tripla com boceprevir ou 

telaprevir no tratamento da hepatite C crônica genótipo 1 em 

pacientes atendidos em centros de referência no Brasil 

 

Nome da instituição____________________________________________  

Inibidor de protease: (    ) Boceprevir     (    ) Telaprevir 

Codificação 1=sim 2=não 9=não se aplica *Não disponível 

 

1 - Variáveis relacionadas ao paciente: 

Matrícula:_____________________ 

Nome:_____________________________________________________________ 

Idade: _____________ Sexo: (   ) M      (   )F  

Peso :____________Kg     Alt:____________      IMC:____________ 

2 ou mais comorbidades (   )  Qual(is)? 

___________________________________________________________________ 

 

2 - Variáveis relacionadas à infecção pelo VHC antes do tratamento 

Subtipo do genótipo  (    )1a       (   )1b      (    )1a/1b      (   ) 1 

Manifestação extra-hepática (    ). Qual? ____________________________ 

Descompensação hepática prévia? (    ) 

Exames imediatamente antes do início do tratamento:  

Hemoglobina _____g/dL    Neutrófilos_________/mm3     Plaquetas________/mm3   

INR_________     Albumina ________    Creat ___________      

(   )   T ≥    x L N   (   )  LT ≥    x L N    (   )  T ≥    x L N    

Escores: Child-Pugh   (   )A     (   )B      (   )C 

               MELD _______ 

Estadiamento da fibrose hepática: (   )F1   (   )F2   (   )F3   (   )F4   (   )Não disponível 

Método diagnóstico utilizado:  

(   )Biópsia hepática   (    )Elastografia    (   ) Evidência de Hipertensão portal 
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3 - Variáveis relativas ao tratamento da hepatite C 

Antecedente de tratamento prévio? (   )  

             Se sim: (   )Recidivante    (   )Breakthrough    (   )Respondedor parcial    
                          (   )Respondedor nulo    (   )Resultado não disponível 
 

Em relação ao tratamento atual: 

Data do início do tto ___/___/___         Data do término do tto___/___/___ 

Tempo de uso de IP: __________ semanas             Realizou lead in (    ) 

 Com lead in Sem lead in 

 RNA-VHC Log10 RNA-VHC Log10 

Baseline     

4ª sem após lead in*     

Semana 4     

Semana 8     

Semana 12     

Semana 24     

Semana 48     

RVS 12 semana     

RVS 24 semana     

* Se realizar lead in com telaprevir. Se boceprevir, deixar em branco e preencher 
diretamente na semana 4. 

 

Causa de descontinuação do tratamento:  

(  )Falha virológica   (  )Ocorrência de evento adverso   (  )Abandono   (  )Ignorado 

 

Paciente alcançou RVS?  (   )Sim    (   )Não. Se não, qual (is) o(s) motivo(s)?   

          (    )Recidivante                                 

          (    )Falha virológica    

          (   )Por ocorrência de evento adverso. Qual(is) evento(s)?_______________  

Se óbito:   (   )Relacionado ao tratamento   (   )Não relacionado ao tratamento. 

Especifique a causa do óbito __________________________________________ 

          (    )Abandono de tratamento    

          (    )Ignorado  
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Ocorrência de evento adverso?  (   )(Apenas aqueles em que houve alguma intervenção) 

      (   ) Anemia. Menor concentração de hemoglobina durante o tratamento ______ 

      (   ) Redução da dose de ribavirina (   ) Uso de eritropoetina 

      (   ) Transfusão sanguínea  

(    ) Rash. Grau (Marque o mais grave)? (  )1   (  )2   (  )3   (  )4   (   )Não disponível   

(    ) Prurido  

(    ) Desconforto anorretal       

(    ) Neutropenia. Menor número de neutrófilo durante o tratamento ________  

(    ) Plaquetopenia. Menor contagem de plaquetas  no tratamento_________ 

(    ) Complicação psiquiátrica 

(    ) Descompensação hepática. Qual(is)? 

 (    )Encefalopatia   (    )HDA   (    )Ascite    (    )Outra __________________ 

(    ) Diarréia   

(    ) Infecção. Topografia?  (   )Pulmão   (   )Abdome   (    )Pele    

                       (   ) Rins/vias urinárias   (   )Coração   (   )SNC   (   )Articulação  

                       (   )Outro_______________________________________________ 

                      Agente isolado? (    )Não   (    )Sim  Qual?_____________________ 

(    ) Disgeusia  

(    ) Náusea/Vômito 

(    ) Alteração da função renal 

(    ) Hepatocarcinoma 

(    ) Outro evento adverso que interferiu no desfecho do tratamento 

        Se sim, especifique? ____________________________________________  

Em relação a avaliação da função renal antes e durante o tratamento 

Semana   Creatinina (mg/dL) Peso (Kg) 
Taxa de filtração 
glomerular (mL/min) 

semana 0    

Semana 4    

Semana 12    

Semana 24    

Semana 48    
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ANEXO II 
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