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RESUMO 

Tejero Vallenas MC. Avaliação da resistência à insulina em pacientes com hepatite 

C crônica não diabéticos [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2013. 

INTRODUÇÃO: O vírus da hepatite C (VHC) é a maior causa de hepatite crônica 
em todo o mundo. É um vírus hepatotrópico e linfotrópico que está associado a 
diversas manifestações extra-hepáticas. A resistência à insulina (RI) é uma 
manifestação extra-hepática que tem sido associada à infecção pelo VHC.  A 
presença de RI nos pacientes com hepatite C está implicada em pior resposta ao 
tratamento antiviral com interferon, na progressão da fibrose hepática, na instalação 
da esteatose e maior risco de carcinoma hepatocelular. O método mais comumente 
utilizado para o diagnóstico da RI é o índice HOMA-IR (homeostasis model 

assessment). OBJETIVOS: Avaliar a frequência de resistência à insulina e os 
fatores associados em pacientes infectados com o vírus da hepatite C. MÉTODOS: 
Incluídos 202 pacientes infectados pelo VHC e não diabéticos em estudo transversal 
realizado no ambulatório de hepatites virais do DMIP- HCFMUSP de março de 2010 
a fevereiro de 2012. Foram avaliados dados demográficos, antropométricos, 
bioquímicos (incluindo HOMA-IR) e dados de estudo anatomopatológico do fígado. 
Os pacientes foram divididos em dois grupos: resistentes à insulina (HOMA-IR ≥ 3) 
e não resistentes à insulina (HOMA-IR < 3). Esses grupos foram submetidos à 
análise uni e multivariada (regressão logística), para ajuste dos fatores de confusão. 
RESULTADOS: Dos pacientes incluídos no estudo, 87 (43,1%) eram do sexo 
masculino e 115 (56,9%) do sexo feminino. A média de idade foi de 49,65 anos. O 
fator de risco mais frequente para aquisição da VHC foi a transfusão sanguínea. O 
genótipo 1 foi o mais frequente (77,2%), seguido pelo genótipo 3 (18,3%). Trinta e 
três pacientes (16,3%) apresentaram grau de fibrose avançado (3 e 4). Noventa e 
cinco pacientes (47%) apresentaram algum grau de esteatose. Cinquenta e dois 
pacientes (25,74%) apresentaram HOMA-IR ≥ 3. Entre os pacientes infectados pelo 
VHC genótipo 1 (n = 156), encontramos 41 pacientes (26,3%) com resistência à 
insulina; entre os pacientes com genótipo 3 (n = 37), encontramos 10 pacientes 
(27,0%) com HOMA-IR ≥ 3. Encontramos associação positiva entre índice de massa 
corpórea maior ou igual a 25 kg/m2, presença de esteatose hepática e presença de 
resistência à insulina. Atividade necroinflamatória e esteatose hepática foram fatores 
independentes associados à fibrose hepática. CONCLUSÕES: Considerando a 
prevalência e as implicações clínicas da resistência à insulina, são necessários mais 
estudos para se conhecer a melhor abordagem para os pacientes resistentes à insulina 
nos pacientes com hepatite C crônica.  

 
Descritores: Hepatite C crônica; Hepatite C crônica/epidemiologia; Resistência à 
insulina; Manifestações extra-hepáticas; HOMA-IR; Estudos transversais. 
 



 
 

ABSTRACT 

Tejero Vallenas MC. Evaluation of insulin resistance in patients with chronic 

hepatitis C non-diabetics [Dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo”; 2013. 

 
BACKGROUND: Hepatitis C virus (HCV) is the leading cause of chronic hepatitis 
worldwide. It is a hepatotropic and lymphotropic virus that is associated with several 
extrahepatic manifestations. Insulin resistance (IR) is an extrahepatic manifestations 
that have been associated with HCV infection. The presence of IR in patients with 
hepatitis C is implicated in poor response to antiviral therapy with interferon,in the 
progression of liver fibrosis, the installation of steatosis and increased risk of 
hepatocellular carcinoma. The most commonly used method for the diagnosis of IR 
is the HOMA-IR (homeostasis model assessment). OBJECTIVES: To assess the 
frequency of insulin resistance and associated factors in patients infected with 
hepatitis C. METHODS: The sample comprised 202 non-diabetic patients infected 
with HCV and non-diabetic study performed in the outpatient clinic of the viral 
hepatitis DMIP-HCFMUSP between March 2010 and December 2011. We evaluated 
demographic, anthropometric, biochemical (including HOMA-IR) data and 
histological features of of the liver. The patients were divided into two groups: 
insulin resistant (HOMA-IR≥3) and non-insulin resistant (HOMA-IR<3). These 
groups were subjected to univariate and multivariate analysis (logistic regression) to 
adjust for confounding factors. RESULTS: Of the patients studied, 87 (43.1%) were 
male and 115 (56.9%) females. The mean age was 49.65 years. The most common 
risk factor for acquisition of HCV was blood transfusion. Genotype 1 was the most 
frequent (77.2%), followed by genotype 3 (18.3%). Thirty-three patients (16.3%) had 
advanced fibrosis (3 and 4). Ninety-five patients (47%) had some degree of steatosis. 
Fifty-two patients (25.74%) had HOMA-IR ≥ 3. CONCLUSIONS: Among patients 
infected with HCV genotype 1 (n = 156), we found 41 patients (26.3%) with insulin 
resistance, among patients with genotype 3 (n = 37), we found 10 patients (27.0% ) 
with HOMA-IR ≥ 3. We found a positive association between body mass index 
greater than or equal to 25 kg/m2, presence of hepatic steatosis and presence of 
insulin resistance. Necroinflammatory activity and hepatic steatosis were 
independent factors associated with liver fibrosis. CONCLUSIONS: Given the 
prevalence and clinical implications of insulin resistance, further studies are needed 
to know the best approach for insulin resistant patients with chronic hepatitis C. 
 
Descriptors: Hepatitis C, chronic; Hepatitis C, chronic/epidemiology; Insulin 
resistance; Extra-hepatic manifestations; HOMA-IR; Cross-sectional studies. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente a hepatite C crônica é considerada uma doença de grande 

importância na saúde pública tanto nos países desenvolvidos quanto nos países em 

desenvolvimento. É a maior causa de transplante hepático no Brasil e no mundo e a 

principal causa de doença hepática crônica no Ocidente (Marcellin, 1999). 

 

VÍRUS DA HEPATITE C 

1. Epidemiologia 

O vírus da hepatite C (VHC) foi identificado em 1989 através de estudos em 

chimpanzés infectados pelo vírus da hepatite NANB e foi confirmada a sua 

transmissão sanguínea (Choo et al.,1989) . Este vírus era a maior causa de hepatite 

pós-transfusional até a década de 90 quando a sua testagem foi incorporada na 

triagem dos bancos de sangue (Alter et al.,1991). 

Atualmente em países desenvolvidos a transmissão do vírus da hepatite C está 

relacionada ao uso de drogas intravenosas (Thomas et al., 2010). A prevalência na 

população geral está entre 1 a 2%, enquanto em doadores de sangue é menor que 

0,5%. Estima-se que no mundo haja cerca de 170 milhões de pessoas infectadas pelo 

vírus da hepatite C (WHO, 1997).  Algumas regiões apresentam altas taxas de 

prevalência mundial, como em alguns países da África (Nigéria, Camarões e 

Tanzânia), com 5 a 10% da população infectada (Alter M, 2007). No Egito, a 

prevalência do VHC é a maior do mundo com taxas entre 15 a 20%. Já o Reino 

Unido e a Escandinávia possuem os menores índices (0,01 a 0,1%) (Alter M, 2007). 

No Brasil, os estudos epidemiológicos sobre a prevalência da infecção pelo 

vírus da hepatite C na população geral são escassos. O Ministério da Saúde realizou 
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um inquérito epidemiológico de base populacional no período de 2005 a 2009 sobre 

a prevalência das hepatites virais no país e encontrou para a hepatite C, uma 

prevalência de 1,38% em adultos de 20 a 69 anos (Min. Saúde, 2010). 

 

2. Agente Etiológico 

O VHC é um vírus envelopado, esférico e com um diâmetro de 55 nm. É 

membro da família Flaviviridae e pertence ao gênero Hepacivirus. Seu material 

genético é composto de uma fita simples de RNA de sentido positivo com 9,6 

kilobases de comprimento. Seu genoma apresenta duas regiões não codificadoras 

(5’NC e 3’NC) e contém uma grande ORF (open reading frame- fase aberta de 

leitura) que codifica uma poliproteína de aproximadamente 3020 aminoácidos 

(Thomas et al., 2010). Figura1.  

 
Figura 1- esquema do genoma do vírus da hepatite C. 
FONTE: Lauer G, Walker B. Hepatitis C virus infection. N Engl J Med 2000; 345: 41-52. 
 



3 
 

A região viral 5’ composta por 341 nucleotídeos é altamente conservada. Por 

essa razão é utilizada para o diagnóstico de hepatite C. Ela contém o códon iniciador 

da translação (AUG) e o sítio interno para entrada ribossomal (IRES), que são 

importantes alvos para o desenvolvimento de novos antivirais (Thomas et al., 2010; 

Polyak e Melo, 2009). A região viral 3’ é composta por sequência relativamente 

variável de 30 a 60 nucleotídeos com uma porção caudal de tamanho variável e uma 

sequência conservada de 98 nucleotídeos, mesmo entre os diferentes genótipos. Esse 

sítio desempenha importante papel na síntese, no envelopamento da fita de RNA e na 

iniciação da replicação do genoma viral (Thomas et al., 2010). 

A ORF codifica uma poliproteína que é clivada em proteínas estruturais e não 

estruturais. As proteínas estruturais são o core ou nucleocapsídeo, as glicoproteínas 

do envelope E1 e E2, e as proteínas p7 e F (Thomas et al., 2010; Polyak e Melo, 

2009). As proteínas não estruturais incluem NS2, NS3, NS4 e NS5 (Mandell, 2010). 

A proteína do core forma o nucleocapsídeo viral e provavelmente interage com o 

RNA viral (Thomas et al., 2010; Polyak e Melo, 2009). É dividido em três domínios: 

o domínio I, responsável pela ligação do RNA e a mediação da montagem do 

nucleocapsídeo; o domínio II, o mediador das interações com lipídios e proteínas de 

membrana; e o domínio III que corresponde à sequência de sinal para E1(Tang et al., 

2010). Esse último domínio parece desempenhar múltiplos papéis em várias vias de 

sinalização celular, interferindo no ciclo celular, na trancrição de proto oncogenes, na 

indução ou supressão de apoptose, no metabolismo de lipídios (Thomas et al., 2010; 

Pavio et al., 2003), na indução de esteatose e com o aparecimento do carcinoma 

hepatocelular (Polyak e Melo, 2009).  

As glicoproteínas E1(gp 35) e E2(gp 70) compõem o envelope e por 

atravessarem a membrana são expostas na superficie viral (Pavio et al., 2003). A E2 

tem a função de mediar a ligação do vírus às células (Pavio et al., 2003) e apresenta 

em sua porção aminoterminal duas regiões hipervariaveis 1 e 2, importantes para o 

desenvolvimento de quasispécies (Thomas et al., 2010).  
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A proteína F (ou ARF) é codificada dentro da região do core por uma fase de 

leitura alternativa e é composta de 160 resíduos de aminoácidos. Sua função ainda 

não foi totalmente esclarecida (Polyak e Melo, 2009). A proteína p7 (antiga NS2A) é 

um peptídeo de 63 resíduos de aminoácidos localizado entre as regiões estruturais e 

nãos-estruturais, e consiste de duas alfa-hélices transmembrana (TM1 e TM2). Ela 

apresenta atividade de canal de íons em membranas de bicamada lipídica e parece ser 

importante para uma eficiente montagem de partículas virais, liberação e produção 

de vírions infecciosos das células hepáticas. Além disso, a atividade de canal iônico 

da p7 pode ser inibida especificamente por diferentes drogas, o que a torna um 

promissor alvo para futuros antivirais (Khaliq et al., 2010). 

As proteínas não estruturais (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A, NS5B) 

apresentam várias funções envolvidas na replicação de RNA viral ou clivagem da 

poliproteína. NS2 e NS3 são as duas proteases virais responsáveis pela clivagem de 

todas as proteínas não estruturais (Grakoui et al., 1993). A NS2 (antiga NS2B) tem 

ação de protease zincodependente e de autoprotease, através da qual sofre 

autoclivagem da NS3 (Pavio et al., 2003). Esta, por sua vez, tem atividade de 

helicase, serinaprotease e NTPase, indicando ação importante na replicação viral 

(Pavio et al., 2003). A NS3 também contribui com o mecanismo de evasão do VHC 

das defesas celulares inatas antivirais e pode exercer papel direto na patogênese viral 

e induzir transformação celular e tumoral em culturas celulares (Gale et al., 2005; 

Thomas et al., 2010). 

A NS4A atua como um cofator para NS3, formando um complexo 

heterodímero responsável pela clivagem de outras proteínas não estruturais, e 

também interage com a NS5A na replicação viral (Polyak e Melo, 2009; Thomas et 

al., 2010). A NS4B é uma proteína hidrofóbica que age na ancoragem do retículo 

endoplasmático para a formação do complexo de replicação viral (Thomas et al., 

2010). A NS5A possui papel na replicação viral, embora sua função exata ainda seja 

desconhecida. Ela apresenta seqüências polimórficas no pequeno segmento chamado 

ISDR (interferon sensitivity determining region) que são correlacionadas com a 
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resistência ao interferon e genótipo específicas (Polyak e Melo, 2009; Thomas et al., 

2010). 

A NS5B é uma proteína ligada à membrana e atua como RNA polimerase 

dependente de RNA. Essa proteína é considerada um núcleo catalítico do complexo 

replicase. Da mesma forma que a proteína NS3, a NS5B RNA polimerase tem 

provado ser um alvo útil para o desenvolvimento de drogas antivirais baseados em 

análogos de nucleosídeos e não nucleosídeos (Thomas et al., 2010). 

 O alto grau de turnover viral, a ausência de revisão da RNA 

polimerase NS5B e a tolerância de muitas regiões do genoma para vários 

nucleotídeos resultam em um grande acúmulo de mutações. Em um indivíduo, 

podem ser encontradas múltiplas variantes do VHC como quasiespecies, que são 

sequencias genéticas distintas, mas intimamente relacionadas. Existem pelo menos 

seis genótipos principais que podem ser divididos em subtipos que compartilham 75 

a 85% de seqüências filogenéticas homólogas (Thomas et al., 2010). 

2.1. Subtipos 

O grande acúmulo de mutações leva a uma importante heterogeneidade viral, 

o que caracteriza os subtipos virais (Simmonds et al., 2005). Os nucleotídeos são 

substituídos aleatoriamente a uma taxa elevada de eventos (Davis, 1999). Para 

análise do genótipo viral, são utilizadas as áreas altamente conservadas como a 

região 5’ não-codificadora, parte do core e outras proteínas não estruturais (Davis, 

1999).  

Atualmente, a classificação consiste de seis genótipos principais que 

apresentam uma similaridade de aproximadamente 65%. O genótipo 1 é o mais 

freqüente mundialmente (Davis, 1999; Simmonds et al., 2005). Alguns genótipos são 

bem característicos de certas regiões. Os genótipos 1, 2 e 3 predominam nos EUA, na 

Europa e no Japão, enquanto o genótipo 4 predomina no Egito, África Central e 
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Oriente Médio, o 5 na África do Sul e o 6 na Ásia (Simmonds et al., 2005).  No 

Brasil, os subtipos mais prevalentes são 1a, 1b e 3c (Lampe et al., 2010; Cavalheiro 

et al., 2002; Campioto et al., 2005).  

Avaliando a prevalência mundial dos genótipos do VHC, observamos que os 

genótipos 1a, 1b, 2a, 2b e 3a são prevalentes no Brasil, Europa Ocidental e Estados 

Unidos e os genótipos 1b, 2a e 2b são mais frequentemente encontrados no Japão e 

Taiwan. O genótipo 3 é o mais prevalente na Índia, Bangladesh e outras partes da 

Ásia. O genótipo 4 no Oriente Médio, genótipo 5 na África do Sul e  6 em Hong 

Kong e Macau( Adams et al. 1997; Holland et al., 1996; Cavalheiro et al., 2002; 

Campiotto et al., 2005; Silva et al., 2005; Leung et al., 2005). 

O genótipo 1 foi mais comum na Austrália, Egito, na Ásia como um todo, na 

China, Taiwan e em vários países do Norte asiático, enquanto o genótipo 6 foi mais 

frequente no Vietnam e  sudeste asiático. O genótipo 2 foi notificado com expressão, 

porém em menor escala que o genótipo 1, no Japão, Coréia e Taiwan. Na Índia e 

Paquistão o genótipo 3 representa a maior concentração no mundo deste subtipo 

viral. No Oriente Médio, Egito, Arábia Saudita e Síria encontramos 

predominantemente a infecção pelo genótipo 4. O genótipo 3 também pode ser 

encontrado nesta região em países como o Iraque e Iran. O genótipo 5 ocorre em 

menor número na Síria e é pouco difundido na Ásia. O genótipo 6 circula também 

pela região da Ásia em concentração significativa no Vietnam (Sievert et al., 2011).  

Nas regiões da Europa, Canadá e Israel temos que no território canadense há 

predomínio do genótipo 1, seguido pelo 3 e em menor prevalência o genótipo 2. No 

continente Europeu, o padrão de distribuição dos genótipos do VHC onde a maior 

prevalência é do genótipo 1 seguido pelos genótipos 2 e 3 estão presentes na 

República Checa, França, Alemanha, Hungria, Noruega, Suécia, Itália e Reino 

Unido. A sequência de prevalência dos genótipos 1, 3 e 4 foi notificada na Grécia, 

Polônia, Portugal, Espanha, Hungria e Suíça. O genótipo 4 do VHC circula na quarta 

posição em vários países Europeus como a Suécia, Reino Unido, França, Alemanha e 

Itália. Na Romênia o genótipo 1 é praticamente único na população. A Turquia e 
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Israel acompanham a prevalência dos genótipos do VHC na Europa, ou seja, o 

genótipo 1, seguido pelos genótipos 3, 2 e 4. A Rússia também segue o padrão de 

prevalência dos genótipos 1, 3 e 2 (Cornberg et al., 2011). 

Na América Latina o genótipo 1 foi sistematicamente dominante em toda 

região. Na Argentina, Porto Rico e México houve prevalência do genótipo 1, seguido 

pelos genótipos 2 e 3. No Brasil e Peru se repete a maior prevalência do genótipo 1, 

seguido pelos genótipos 3 e 2. O genótipo 4 do VHC, com expressão muito baixa 

aparece em quarta posição para a Argentina, Brasil, México e Porto Rico. A 

Venezuela relatou apenas a presença dos genótipos do HCV 1 e 2, nesta ordem de 

prevalência (Kershenobich et al., 2011). 

No Brasil temos dois estudos com base populacional, um no sudeste que 

mostrou a prevalência do genótipo 1 seguido pelo 3 e outro na região nordeste onde 

curiosamente a prevalência do genótipo 3 se sobrepõe ao genótipo 1. Em ambos os 

trabalhos o genótipo 2 foi observado em terceira posição. Outro trabalho, 

representando a região Norte, segue o padrão de prevalência nacional com a maior 

prevalência para o genótipo 1, seguido pelo genótipo 3 e em menor número o 

genótipo 2. O genótipo 4 tem expressão muito baixa, perto de 0,2% (Focaccia et al., 

1998; Zarife et al., 2006; Araújo et al., 2011). 

Alguns genótipos podem estar associados preferencialmente com 

determinadas síndromes extra-hepáticas. O genótipo 3 apresenta maior frequência de 

esteatose do que os outros genótipos virais (Rubbia-Brandt et al., 2000).  Em estudo 

prospectivo, Moucari e colaboradores (2008) encontraram, em análise multivariada, 

uma associação entre a resistência à insulina e os genótipos 1 e 4, e altos níveis de 

carga viral de VHC nestes mesmos genótipos. 
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3. História Natural 

  Por ser hepatotrópico e linfotrópico, o VHC é capaz de se replicar nos 

hepatócitos, nas células dendríticas, nas células mononucleares do sangue periférico 

e também em linfócitos B (Thomas et al., 2010). O VHC é a principal causa de 

hepatite crônica com taxas de 75 a 85% de cronificação (Hoofnagle, 1997). 

  O momento do início da infecção raramente é identificado (Lim, 2001; 

Ascione et. al., 2007), e 80% dos pacientes são assintomáticos. Assim, é possível 

identificar a fase aguda apenas nos 20 a 30 % de pacientes sintomáticos (Ascione et 

al., 2007). O período de incubação do VHC para início dos sintomas é de 15 a 150 

dias, com média de sete semanas (Hoofnagle, 1997).  A fase aguda tem duração de 2 

a 12 semanas e se assemelha clinicamente às outras formas de hepatites virais 

agudas, com náuseas, mal estar e dor no quadrante superior direito, seguido por 

colúria e icterícia. Entretanto, muito antes do início dos sintomas o RNA-HCV torna-

se detectável, em uma a duas semanas antes da exposição (Hoofnagle, 1997). As 

aminotransferases se elevam a partir de duas a oito semanas da exposição (Lim, 

2001). Raramente a hepatite C aguda pode resultar em hepatite fulminante, entidade 

mais comum às hepatites por vírus A ou B (Farci et al., 1996; Hoofnagle, 1997). 

  Em 75 a 85% dos indivíduos infectados ocorre a persistência viral por mais 

de seis meses, definindo a fase crônica da infecção pelo VHC (Lim, 2001). Nesta 

fase, a maioria dos casos é assintomática por muitos anos, e as aminotransferases 

apresentam valores flutuantes ou elevados. As outras enzimas hepáticas - gama 

glutamil transferase (GGT) e fosfatase alcalina (FA)- e os níveis de bilirrubina 

podem estar levemente aumentados (Imperial, 1999; Lim, 2001). 

  Há estudos que estimam que 20% das infecções crônicas pelo VHC evoluam 

para cirrose em 10 (Giannini e Bréchot, 2003) a 30 anos em pacientes não tratados 

(Poynard et al.,1997). Em cirróticos, a taxa anual de desenvolvimento de 

hepatocarcinoma é avaliada entre 1,6% (Lavanchy, 2009) a 4% ao ano (Fattovich et 

al., 1997). Por razões desconhecidas, no Japão e em Taiwan a taxa de 
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hepatocarcinoma pode ultrapassar 7%, embora atualmente esteja sendo observado 

um declínio no Japão (Tanaka et al., 2009).  

  Vários fatores podem interferir na história natural da infecção pelo vírus da 

hepatite C, e são associados com a taxa de progressão da fibrose. A evolução da 

progressão da doença está intimamente relacionada com a idade na época da 

aquisição da infecção (Freeman et al., 2001; Lavanchy, 2009). Estima-se que em 

indivíduos que adquirem a infecção pelo vírus da hepatite C com menos de 40 anos 

de idade, menos de 5% desenvolverá cirrose dentro de 20 anos. Já os que apresentam 

40 anos de idade ou mais na época da infecção, a porcentagem dos que 

desenvolverão cirrose em 20 anos sobe para 20% (Freeman et al, 2001). Outros 

fatores que também podem interferir na progressão da fibrose são: consumo de 

álcool >50g/dia, coinfecção com o virus da imunodeficiência humana (HIV), sexo 

masculino e grau de fibrose (Poynard et al., 1997; Benhamou et al., 1999; Wiley et 

al., 1998; Poynard et al., 2001). No geral, 25% dos pacientes com hepatite C crônica 

evoluirá para cirrose (Hoofnagle, 1997). 

  A obesidade, a esteatose hepática e o diabetes também estão surgindo como 

cofatores independentes e importantes da fibrogênese (Hourigan et al.,1999; Ortiz, 

2002). 

 

4. Manifestações Extra-Hepática 

Um número expressivo de manifestações extra-hepáticas está relacionado à 

infecção pelo VHC. Algumas se caracterizam por uma forte associação, comprovada 

por estudos epidemiológicos e evidências patogenéticas, enquanto outras ainda 

requerem confirmação baseada em evidências (Cacoub et al., 1999; Zignego e Craxi, 

2008). A produção de auto anticorpos está exacerbada na infecção crônica pelo 



10 
 

VHC, e a maioria das manifestações extra-hepáticas é decorrente desse fenômeno 

(Tengan et al., 2010). 

A infecção pelo VHC pode desencadear alterações que não se limitam ao 

fígado, levando de 40 a 74% dos indivíduos infectados a apresentar alguma 

manifestação extra-hepática (Cacoub et al., 1999; Zignego e Craxi, 2008). Devido à  

ação silenciosa do vírus no fígado, é possível que o primeiro sinal da infecção seja 

alguma de suas manifestações em outro órgão e/ou sistema (Cacoub et al.,1999; 

Galossi et al., 2007). A crioglobulinemia mista é a mais conhecida e fortemente 

associada manifestação extra-hepática, sendo de alta prevalência. Essa doença se 

caracteriza por uma vasculite sistêmica devido à deposição de imunocomplexos 

circulantes (Zignego et al., 2007).  

Outra manifestação associada ao VHC é o linfoma não-Hodgkin de células B, 

que apresenta maior prevalência em indivíduos infectados que em controles, sendo o 

linfoma de baixo grau o mais freqüente (Matsuo et al., 2004). Algumas 

manifestações dermatológicas como a porfiria cutânea tarda e o líquen plano também 

são mais comuns nos pacientes infectados pelo VHC do que em controles (Nagao e 

Sata, 2004)  

Até o presente momento, não se mostrou claramente que as glomerulopatias 

não crioglobulinêmicas estejam associadas ao vírus da hepatite C, assim como as 

tireoidites, a fibrose pulmonar idiopática, a síndrome de Sjögren e o diabetes mellitus 

(DM) (Cacoub et al.,1999; Galossi et al., 2007; Zignego et al., 2007). 
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RESISTÊNCIA À INSULINA 

A resistência à insulina é definida como um aumento na necessidade de 

insulina para manter a função metabólica normal, resultando no desenvolvimento 

compensatório de hiperglicemia (Bugianesi et al., 2005; Leclercq et al., 2007). Em 

pacientes com resistência à insulina hepática, a supressão da produção da glicose no 

fígado está prejudicada, que contribui muito para a hiperglicemia e intolerância à 

glicose vistas nesses pacientes (Inzucchi e Sherwin, 2007).  

 

1. Prevalência 

A resistência à insulina é comum e está frequentemente associada a condições 

mórbidas como doença cardiovascular, hipertensão e obesidade, além de ser uma 

causa importante do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). Um relato recente mostrou que a 

resistência à insulina esteve presente em mais de 30% dos americanos e sua 

prevalência continua a subir (Ioannou et al., 2007).  

De acordo com o estudo de Bruneck – um estudo transversal, prospectivo, de 

base populacional realizado em Bruneck, uma pequena cidade de aproximadamente 

13.500 pessoas no nordeste da Itália – a prevalência global de resistência à insulina 

foi de aproximadamente 45% e alcançou 95% em pacientes com quatro distúrbios 

metabólicos (intolerância à glicose, dislipidemia, hiperuricemia e hipertensão) 

(Bonora et al., 1998),  

1.1. Possíveis Mecanismos Envolvidos 

Os mecanismos responsáveis pela resistência à insulina permanecem pouco 

compreendidos.  Os estudos sugerem que um fator importante é a função 

mitocondrial alterada e o acúmulo consequente de ácidos graxos livres em tecidos 
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responsivos a insulina. Os primeiros estudos sobre a resistência à insulina 

investigaram defeitos no receptor de insulina. A mutação do gene do receptor de 

insulina pode produzir Leprechaunismo, caracterizado por grave retardo do 

crescimento, resistência à insulina extrema e morte precoce. Outras síndromes 

relacionadas com mutações nos receptores de insulina incluem a síndrome Rabson-

Mendenhall, também associada a anormalidades de unhas e dentes e hiperplasia da 

glândula pineal, e "resistência à insulina tipo A", afetando mais freqüentemente 

mulheres jovens com acantose nigricans, ovários policísticos e hirsutismo. Outro 

exemplo de resistência à insulina extrema envolve a presença de anticorpos anti-

receptores da insulina, que é associado clinicamente a acanthosis nigricans e uma 

série de outros fenômenos autoimunes (Inzucchi e Sherwin, 2007). 

Um aspecto importante da resistência à insulina é a capacidade reduzida de 

translocação de GLUT 4 para a superfície celular em células musculares. É provável 

que um defeito na síntese de glicogênio também esteja presente. Não se sabe com 

certeza se os defeitos são primários ou secundários ao distúrbio no metabolismo da 

glicose; possivelmente, uma variedade de anormalidades genéticas na transdução do 

sinal da insulina podem, individualmente ou em conjunto, produzir um fenótipo 

clínico idêntico (Inzucchi e Sherwin, 2007).  

Não se sabe ao certo se os mecanismos da resistência à insulina em pacientes 

não obesos são idênticos aos dos obesos; no entanto, a coexistência de obesidade 

acentua fortemente a gravidade do estado resistente. A obesidade corporal, em 

particular superior ou abdominal (em comparação com o corpo inferior ou gordura 

periférica) está associada à resistência à insulina e diabetes. Depósitos de gordura 

visceral, intraabdominal, detectados por tomografia computadorizada ou ressonância 

magnética, apresentam uma taxa lipolítica mais elevada do que a gordura periférica e 

são mais resistentes à insulina. O aumento resultante nos níveis de ácidos graxos 

livres promove depósitos de gordura no fígado e nos músculos, piorando a resistência 

à insulina. Metabólitos intracelulares de ácidos graxos livres parecem promover 

resistência à insulina, através de mecanismos complexos envolvendo a fosforilação 

de serina (em vez de tirosina) de moléculas de sinalização da insulina. Hipersecreção 
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de cortisol ou fatores hereditários também podem influenciar a distribuição de 

gordura corporal, uma influência genética adicional (Inzucchi e Sherwin, 2007). 

Atualmente se sabe que os adipócitos produzem uma série de hormônios 

metabolicamente ativos que podem afetar a sensibilidade à insulina. A leptina, por 

exemplo, atua no hipotálamo, promovendo saciedade e gasto de energia e 

acelerarando  metabolismo da da glicose. A adiponectina, outra hormônio derivado 

da gordura, circulam em níveis que se correlacionam inversamente com adiposidade 

do corpo e o grau de resistência à insulina.  A administração de adiponectina para 

camundongos obesos provoca uma diminuição insulino-dependente, transitória, dose 

dependente, nos níveis circulantes de glicose; adiponectina também melhora a 

sensibilidade à insulina através da diminuição de triglicerídeos no fígado e no 

músculo, provavelmente através do aumento da expressão de moléculas (por 

exemplo, adenosina monofosfato quinase) envolvidas na combustão de ácidos graxos 

e de dissipação de energia (Inzucchi e Sherwin, 2007). 

A perda de peso, paradoxalmente, aumenta adiponectina, assim como a 

terapia farmacológica, que melhora a sensibilidade à insulina. Curiosamente, a 

adiponectina pode ter alguns efeitos benéficos sobre a aterosclerose, o que pode 

explicar, pelo menos em certa medida o aumento da prevalência da doença 

cardiovascular na obesidade e diabetes de tipo 2. Finalmente, o tecido adiposo é uma 

fonte abundante do factor de necrose tumoral -α, que é conhecido por inibir o 

metabolismo da glicose muscular, induzindo a fosforilação de moléculas de 

sinalização de insulina. O impacto preciso que estes e outros factores derivados de 

adipocitos (resistina, angiotensinogénio, interleucina-6, factor de crescimento 

transformante-β, inibidor de activador de plasminogénio 1) exercem sobre a 

resistência à insulina e sobre a diabetes e as suas complicações vasculares é uma área 

ativa de investigação científica, mas ainda tem de ser firmemente estabelecida 

(Inzucchi e Sherwin, 2007). 
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2. Algumas Condições Associadas  

2.1. Diabetes mellitus tipo 2 

A resistência à insulina e secreção anormal de insulina são centrais para o 

desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2. Embora o defeito primário seja 

controverso, a maioria dos estudos  suportam a visão de que a resistência à insulina 

precede um defeito de secreção de insulina, mas que o diabetes se desenvolve apenas 

quando a secreção de insulina se torna insuficiente (Fauci & Longo, 2008). DM tipo 

2 caracteriza-se pela diminuição da secreção de insulina, resistência à insulina, 

produção excessiva de glicose hepática e metabolismo anormal de gordura.  

Obesidade, particularmente visceral ou central (como evidenciado pela 

relação cintura quadril), é muito comum no DM2. Nas fases iniciais da doença, a 

tolerância à glicose permanece quase normal, apesar de a resistência à insulina, uma 

vez que as células beta pancreáticas compensam, aumentanto a produção de insulina. 

À medida que a resistência à insulina e hiperinsulinemia compensatória progridem, 

as ilhotas pancreáticas de certos indivíduos tornam-se incapazes de sustentar o estado 

hiperinsulinêmico. A intolerância à glicose, caracterizada pela elevação da glicose 

pós-prandial, então se desenvolve. Um declínio posterior secreção de insulina e um 

aumento da produção hepática de glucose evoluem hiperglicemia em jejum. Por fim, 

insuficiência das células beta pode surgir (Fauci & Longo, 2008).  

2.2. Síndrome metabólica 

A síndrome metabólica (síndrome X, síndrome de resistência à insulina) 

consiste de uma constelação de anormalidades metabólicas que conferem um risco 

aumentado de doença cardiovascular (DCV) e diabetes mellitus (DM). As principais 

características da síndrome metabólica incluem obesidade central, 

hipertrigliceridemia, HDL-colesterol baixo, hiperglicemia e hipertensão (Fauci & 

Longo, 2008). 
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A hipótese mais aceita e unificadora para descrever a fisiopatologia da 

síndrome metabólica é a resistência à insulina, causada por um defeito pouco 

compreendido na ação da insulina. O aparecimento de resistência à insulina é 

anunciado por hiperinsulinemia pós-prandial, seguido pela hiperinsulinemia de  

jejum e, no final, a hiperglicemia. Um contribuinte importante para o início de 

desenvolvimento de resistência à insulina é uma circulação intensa de ácidos graxos.  

Ácidos graxos livres (AGL) são derivados predominantemente de reservatórios de 

triglicerídeos no tecido adiposo liberados pela lipase hormônio-sensível.  Os ácidos 

graxos são também derivados através da lipólise de lipoproteínas ricas em 

triglicerídeos nos tecidos pela lipoproteína lipase (LPL). A insulina medeia a 

antilipólise e a estimulação da LPL no tecido adiposo. É de notar que a inibição da 

lipólise no tecido adiposo é a via mais sensível da ação da insulina. Assim, quando se 

desenvolve a resistência à insulina, o aumento da lipólise produz mais ácidos graxos, 

que vai diminuir o efeito antilipolítico da insulina. O excesso de ácidos graxos 

aumenta a disponibilidade do substrato e cria a resistência à insulina através da 

modificação de sinalização.  Ácidos graxos prejudicam a absorção de glicose 

mediada pela insulina e causa acúmulo de triglicerideos no músculo esquelético e 

cardíaco, ao passo que a produção aumentada de glicose eo  acúmulo de triglicéridos 

são observados no fígado (Fauci & Longo, 2008). 

2.3. Doença hepática gordurosa não alcoólica  (DHGNA) 

Resistência à insulina causa doença hepática: é o principal fator patogenético 

da doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), a manifestação hepática de 

síndrome metabólica. DHGNA é uma entidade clinico-patológica que descreve o 

acúmulo de gordura no fígado e que evolui para doença hepática crônica na ausência 

de ingestão de álcool. DHGNA varia de uma simples esteatose para esteatohepatite 

não alcoólica (EHNA) (Bugianesi et al., 2005).   

Diversas linhas de evidência têm implicado a RI na patogênese da DHGNA. 

Estas incluem estudos epidemiológicos, séries de casos e estudos experimentais. 

Numerosos estudos epidemiológicos demonstram a alta prevalência de um fígado 
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ecogênico, marcador para DHGNA, na maioria dos indivíduos com obesidade 

(Fusamoto et al, 1991;. Caturelli et al, 1992). Além disso, os relatórios clínicos de 

indivíduos com DHGNA indicam que o risco de ter esta condição está diretamente 

ligado ao índice de massa corporal (IMC). Numa série de autópsias, a presença de 

gordura no fígado foi encontrada em 18,5% dos indivíduos obesos, assim como em 

2,7% dos indivíduos magros (Wanless e Lentz, 1990), com dados similares relatados 

a partir de uma outra série com vítimas de colisão no ar (Underwood, 1984). 

Acredita-se atualmente que, em pessoas com um IMC> 30, o risco de ter um 

fígado gorduroso pode ser tão elevada quanto 70% a 80%, enquanto que o risco de 

ter NASH é de aproximadamente 15% a 20% (Sanyal, 2002). Além disso, estudos de 

indivíduos não diabéticos com DHGNA ou EHNA demonstraram claramente a 

presença de depuração prejudicada de glicose em comparação com indivíduos 

controles, confirmando que essas condições estão associadas com RI (Sanyal et al., 

2001). 

Doenças de outros órgãos associadas com obesidade incluem a hipertensão, 

diabetes, e hiperlipidemia (Laakso et al, 1990;. Du et al, 2003). Esta constelação de 

achados tem sido descrita como a síndrome metabólica ou síndrome-X (Alberti et al., 

1998). É também bem conhecido que a diabetes e hiperlipidemia, bem como 

hipertensão, ocorrem frequentemente em pessoas com DHGNA, e há uma crescente 

aceitação de DHGNA como a manifestação hepática da síndrome metabólica. A RI é 

o principal componente fisiopatológico da síndrome metabólica (Marceau et al., 

1999). DHGNA é também vista em associação com um grupo de desordens 

caracterizada por resistência à insulina grave, tal como a lipodistrofia (Garg, 2000). 

Vários estudos demonstraram também a elevação nos níveis de insulina e do 

peptídeo C em pacientes com DHGNA, em comparação com indivíduos com outra 

doença de fígado, pareado por sexo e idade (Sanyal et al, 2001; Pagano et al, 2002; 

Marchesini et al, 1999).  Os dados experimentais do uso do clamp euglicêmico 

hiperinsulinêmico demonstraram que a RI está presente em indivíduos não 

diabéticos, pré-cirróticos, com DHGNA assim como com EHNA (Sanyal et al., 
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2001).   A presença quase universal de evidência bioquímica de RI em indivíduos 

com NAFLD ou NASH sugere o papel central da RI em iniciar esteatose e, 

possivelmente, perpetuando o dano hepático. Embora os processos fisiopatológicos 

exatos que conduzem a esteatohepatite, na condição de resistência à insulina,  

permaneçam indefinidos, os dados existentes sugerem que a RI é um elemento 

essencial (Sanyal et al., 2001). 

2.4. Obesidade /gordura visceral  

Apesar de não ser uma medida direta da adiposidade, o método mais utilizado

para avaliar a obesidade é o índice de massa corporal (IMC), que é igual a

peso/altura2 (em kg/m2). Outras abordagens para quantificar a obesidade incluem

antropometria, densitometria, tomografia computadorizada ou ressonância magnética 

e impedância elétrica.  

Com base em dados de morbidade, um IMC de 30 é mais frequentemente 

usado como um limite para a obesidade em homens e mulheres. Estudos

epidemiológicos de grande escala sugerem que morbidade de todas as causas, 

metabólicas, câncer e cardiovascular, começam a subir (embora a um ritmo lento) 

quando IMC ≥ 25, sugerindo que o ponto de corte para obesidade deve ser 

diminuída. A maioria das autoridades usa o termo sobrepeso (em vez de obesidade)

para descrever os indivíduos com IMC entre 25 e 30. Um IMC entre 25 e 30 deve ser 

considerado como clinicamente significativo e digna de intervenção terapêutica,

especialmente na presença de fatores de risco que são influenciados pela

adiposidade, como a hipertensão e a intolerância à glicose (Fauci & Longo, 2008). 

A distribuição de tecido adiposo em diferentes depósitos anatômicos também 

apresentam implicações substanciais para a morbidade. Especificamente, a gordura 

intra-abdominal e subcutânea abdominal têm mais importância do que a gordura 

subcutânea presente nas nádegas e extremidades inferiores.   Esta distinção é mais 

facilmente feita clinicamente pela determinação da relação cintura-quadril, com uma 
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relação> 0,9 em mulheres e> 1,0 em homens, sendo considerada elevada (Fauci & 

Longo, 2008).   

Muitas das principais complicações da obesidade, tais como a resistência à 

insulina, diabetes, hipertensão, hiperlipidemia e hiperandrogenismo fortemente a

gordura corporal intra-abdominal e / ou superior do que a adiposidade global. O 

mecanismo subjacente a esta associação é desconhecida, mas pode estar relacionada 

ao facto de que os adipócitos abdominais são mais lipoliticamnte ativos do que de

outros depósitos. Liberação de ácidos graxos livres para a circulação portal estimula 

ações metabólicas adversas, especialmente no fígado. Se adipocinas e citocinas

secretadas pelos adipócitos viscerais desempenham um papel adicional nas 

complicações sistêmicas da obesidade é uma área de investigação activa (Fauci & 

Longo, 2008). 

2.5. Fibrose hepática 

Pacientes cirróticos apresentam caracteristicamente metabolismo da glicose 

alterado: 60 a 80% não são tolerantes a glicose e 10% a 15% desenvolvem diabetes 

mellitus (Megyesi et al., 1969, Conn et al., 1969). O desenvolvimento do diabetes 

que se segue à cirrose hepática parece também ser relativamente rápido; no período 

de cinco ano, aproximadamente 15% a 20% dos pacientes cirróticos, desenvolveram 

franca hiperglicemia (Gentile et al., 1993). Diabetes complicando cirrose hepática, 

conhecida como diabetes hepatógena é o resultado de uma redução acentuada na 

ação da insulina e na função secretora das células  β pancreáticas, que não são 

capazes de compensar a gravidade da resistência à insulina (Perseghin et al., 2000). 

 

A resistência periférica à insulina desempenha um papel importante na sua 

patogênese (Petrides et al, 1989;. Petrides et al, 1991.). A resistência periférica à 

insulina nestes doentes foi avaliada com tomografia de emissão de positrons do 

músculo esquelético e mostrou-se associado com o defeito no transporte de glicose e 

na síntese de glicogênio (Selberg et al., 1993) 
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2.6. Tabagismo 

O mecanismo exato pelo qual o tabagismo aumenta o risco de diabetes e 

deteriora a homeostase da glicose não foi completamente esclarecida, mas a 

evidência disponível mostra que o tabagismo aumenta a resistência à insulina. Em 

homens jovens saudáveis, o tabagismo agudo mostrou um aumento da resistência à 

insulina (Attvall et al., 1993). Os fumantes apresentaram um aumento significativo 

no índice HOMA-IR, uma hora depois de fumar (Seet et al., 2012). 

O tabagismo reduziu a absorção de glucose mediada por insulina em 10% a 

40% em homens que fumaram comparados com homens não fumadores (Facchini et 

al, 1992;. Eliasson et al, 1997). Em indivíduos diabéticos tipo 2, respotas de insulina 

e peptídeo C a carga oral de glicose foram significativamente maiores em fumantes 

do que em não-fumantes e a resistência à insulina, conforme determinado pela 

técnica do clamp euglicêmico, foi positivamente correlacionada, de maneira dose-

dependente (Targher et al., 1997).  Em termos de homeostase da glicose, o tabagismo 

tem um impacto negativo no controle da glicose. Em um estudo prospectivo de base 

populacional, o consumo de cigarros foi positivamente associado de maneira dose-

dependente com HbA1c elevada (Sargeant et al., 2001).  

 

DIAGNÓSTICO 

Grande número de marcadores de RI foram propostos, incluindo: insulina e 

glicemia de jejum, HOMA-IR (Matthews et al., 1985; Katsuki et al., 2001), índice 

quantitativo da insulina de jejum (QUICKI) (Katz et al., 2000), glicose total 

integrada (G-AUC) e resposta à insulina (I-AUC) durante os testes de tolerância oral 

à glicose (Hsieh et al., 2005), a relação glicemia em jejum / insulina em jejum 

(Laakso , 1993; Silfen et al., 2001), índice de Matsuda (Matsuda & DeFronzo, 1999), 
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índice de Stumvoll (Stumvoll  et al., 2001), e índice de sensibilidade de Belfiore 

(Belfiore  et al., 1998). 

O padrão ouro atual para medir a sensibilidade à insulina é o clamp 

euglicêmico-hiperinsulinêmico, que consiste na infusão sanguínea de insulina para 

aumentar a sua concentração plasmática e a glicemia é mantida numa concentração 

basal por infusão sanguínea de glicose (steady-state). A taxa de infusão de glicose 

equivale à captação de glicose por todos os tecidos (Serfaty e Capeau, 2009). Este 

método mede a quantidade de glicose necessária para manter os níveis glicêmicos 

normais durante a infusão sanguínea de insulina (Bonora et al., 2000). Baixos valores 

de captação de glicose são associados à resistência à insulina (Romero-Gómez et al., 

2006). As críticas ao padrão ouro decorrem do seu custo elevado, de ser trabalhoso e 

desconfortável para uso na prática clínica e tecnicamente desafiador por exigir 

infusão de insulina e coleta de sangue repetida, o que impede o seu uso em estudos 

de grande escala (Bonora et al., 2000). 

O modelo HOMA-IR, traduzido pela equação [insulina de jejum (µU/mL) X 

glicemia de jejum (mmol/L)/ 22,5] foi desenvolvido por Matthews  e colaboradores 

(1985) e avalia a resistência à insulina que antecede a instalação do diabetes. Tem 

sido utilizado como método prático, simples e de baixo custo como alternativa ao 

clamp euglicêmico- hiperinsulinêmico. É amplamente usado em estudos 

epidemiológicos. Os valores de corte são relativos, pois sofrem influência de vários 

fatores como etnia e idade. O modelo da equação HOMA-IR é útil para a avaliação 

da resistência à insulina em indivíduos com intolerância à glicose, com diabetes leve 

a moderada e outras condições de resistência à insulina. Entretanto, em indivíduos 

com a função das células beta ausente ou gravemente comprometida, o HOMA-IR 

pode não oferecer bons resultados (Muniyappa et al., 2008). Alguns estudos estão 

tentando resolver o a discussão sobre definição de um valor de corte numérico para 

IR usando os valores de HOMA (Alberti et al., 1998; Kim, 2004; Chiu, 2001). A 

eficácia e a implicação do marcador de RI dependem do grau de correlação com a 

medida direta desta variável. O modelo HOMA provou ser um instrumento robusto, 

clínico e epidemiológico, para a avaliação da RI (Bonora  et al., 2001).  
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Não existe um método estabelecido para medir a capacidade de resposta à 

insulina exclusivamente no fígado, pâncreas, músculo ou gordura, em um paciente 

com RI sistêmica. 

 

DIABETES MELLITUS TIPO e VÍRUS DA HEPATITE C  

Existe uma forte associação epidemiológica entre a infecção pelo VHC e 

diabetes; em estudos com grande número de pessoas, a prevalência de diabetes em 

pacientes com hepatite C crônica variou de 20 a 50% (Mason et al., 1999; Allison et 

al., 1994; Grimbert et al., 1996; Caronia et a., 1999) (Tabela 1).  Essas taxas são 

maiores do que descritas para pacientes com outras doenças hepáticas, como hepatite 

B, independente do estágio da fibrose. 

 

Tabela 1. Prevalência de diabetes em doenças hepáticas crônicas causadas e não 
causada pelo vírus da hepatite C. 

Autor População estudada HCV (%) 
Não-HCV 

(%) 

Allison et al. (1995) Cirrose (100) 50 9 

Grimbert et al. (1996) Hepatopatia crônica (304) 24 9 

Mason et al. (1999) Hepatites virais (1117) 21 12 

Caronia et al. (1999) Cirrose relacionada a vírus (1232)  23,6 9,4 

 

A forte ligação entre a infecção por VHC e DM2 foi primeiramente relatada 

por Allison (1994) e colaboradores. Neste estudo retrospectivo de 100 pacientes 
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cirróticos em lista para transplante de fígado, eles relataram que a prevalência de 

DMT2 foi maior em pacientes com cirrose associada ao VHC do que em cirróticos 

com outra doença hepática subjacente (Allison et al., 1994).  

E a prevalência de infecção pelo VHC em pacientes diabéticos é bem maior 

do que na população geral, variando de 5 a 12% (Mason et al., 1999; Okan et al., 

2002; Sangiorgio et al., 2000; Simo et al., 1996). (Tabela 2). 

Tabela 2. Prevalência de infecção pelo vírus da hepatite C em diabéticos e controles. 

Autor  População 

estudada (n) 

Diabetes (%) Controles (%) 

Mason et al. (1999) Diabetes (594) 4,2 1,6 

 Tireoide (377)  0,1 

Okan et al. (2002) Diabetes (692) 7,5 0,1 

 Doadores de 

sangue (1014) 

  

Sangiorgio (2000) Diabetes (1514) 7,6 - 

Simo et al. (1996) Diabetes (176) 11,5 2,5 

 Doadores de 

sangue (6172) 

  

  

Em estudo de incidência de diabetes em uma grande coorte Americana, o 

risco de desenvolver diabetes foi significantemente maior em pacientes com VHC 
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com fatores de risco como idade ou obesidade (OR= 11.58; IC 1.39–96.6) (Mehta et 

al., 2003). 

 

RESISTÊNCIA À INSULINA e VÍRUS DA HEPATITE C 

1. Associação Resistência à Insulina e Vírus da Hepatite C 

Resistência à insulina foi clinicamente definida como uma condição na qual 

células tornam-se resistentes à ação da insulina, de tal forma que a resposta típica 

para uma quantidade de insulina é acentualmente diminuída. O resultado é que níveis 

maiores de insulina são necessários para evocar a mesma resposta celular. A 

resistência à insulina é avaliada pela capacidade da insulina de controlar a glicemia. 

A associação entre infecção pelo VHC e alterações de glicose mesmo nos 

estágios pré-diabetes, tais como intolerância à glicose (IGT, impaired glucose 

tolerance) ou RI, também são encontradas.  Em 2003, Hui et al. associaram a 

resistência à insulina, fator patogenético do DM2 ao VHC. Os autores compararam 

os marcadores da resistência à insulina (insulina sérica de jejum, peptídeo C e 

HOMA-IR) de 121 pacientes com hepatite C crônica sem fibrose hepática relevante e 

de 137 voluntários sadios pareados por sexo, índice de massa corporal e relação 

cintura-quadril. Os três parâmetros foram significativamente maiores em pacientes 

com hepatite C crônica, mostrando que o VHC está associado ao aparecimento de 

resistência à insulina, independente de fibrose avançada (Hui et al., 2003).  

Outro pesquisador (Harrison, 2006) observou que a RI estava correlacionada 

com níveis séricos maiores de RNA-HCV. Nenhuma diferença na carga viral foi 

encontrada em relação à etnia, sexo ou IMC. Não houve diferença na carga viral de 

quatro pacientes diabéticos na coorte quando comparado com não diabéticos. 
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Um estudo mais recente mostrou que a resistência à insulina estava não só 

associada aos níveis séricos de RNA-HCV como também aos genótipos 1 e 4 

(Moucari et al., 2008). Seiscentos pacientes consecutivos (hepatite C crônica, n= 

500; hepatite B crónica, n=100) foram avaliados no dia da biópsia do fígado.  IR foi 

diagnosticado em 15% dos 145 pacientes com hepatite C crônica sem síndrome 

metabólica ou fibrose significativa e estava associada aos genótipos 1 e 4, altos 

níveis de RNA-HCV e atividade necroinflamatória de intensidade moderada e grave.  

 Em estudo realizado em Taiwan (Hsu et al., 2007), observou-se uma relação 

dose-resposta entre títulos de VHC e grau de RI.  Analisando 162 pacientes com 

hepatite C crônica, os autores observaram uma relação dose-resposta entre o nível de 

log10 HCV RNA e a presença de RI.  Resistência à insulina foi avaliada através do  

cálculo de HOMA-IR e considerado positivo (presença de RI) quando maior que 2,4.  

Um total de 34 adultos (14 HCV positivos e 20 HCV negativos) submetidos à 

transplante de fígado foram acompanhados durante um ano pós-transplante por 

Delgado-Borrego e colaboradores (2008). Resistência à insulina foi estimada usando 

o índice HOMA-IR. O índice HOMA-IR foi 77% maior em indivíduos HCV (+) no 

primeiro ano pós-transplante de fígado, quando controlados por indice de massa 

corpórea (P = 0,035). Além disso, indivíduos com altos níveis de RNA-HCV 

atingiram níveis elevados de HOMA-IR mais precocemente do que aqueles com 

menores níveis séricos de RNA-HCV (P = 0,03), sugerindo fortemente que a 

infecção pelo VHC induz diretamente a RI.  Os autores observaram que pessoas 

infectadas pelo HV desenvolveram maior taxa e grau de RI do que controles VHC 

negativos no primeiro ano após transplante. Além disso, o desenvolvimento de RI 

ocorreu mais precocemente em pacientes VHC positivos com altos níveis de viremia, 

sugerindo fortemente que a infecção pelo VHC induz diretamente a RI (Delgado-

Borrego et al., 2008).  

Outros estudos mostraram correlação positiva entre níveis séricos de RNA-

HCV e resistência à insulina. Yoneda et al. avaliaram prospectivamente 47 pacientes 

com infecção crônica de VHC submetidos à biopsia de fígado. Pacientes com 

obesidade, diabetes mellitus tipo 2, ou uma história de consumo de álcool foram 
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excluídos. A RI foi estimada pelo cálculo do índice HOMA-IR. Distribuição de 

gordura abdominal foi determinada por tomografia computadorizada.  Os resultados 

da análise univariada revelaram uma correlação significativa entre níveis séricos de 

RNA-HCV e HOMA-IR (r = 0,368, P = 0,0291). Embora uma correlação 

significativa entre a área de tecido adiposo visceral e HOMA-IR fosse também 

observada nos 97 controles, não diabéticos, não infectados com VHC (r = 0,398, P 

<0,0001), nenhuma correlação entre a área do tecido adiposo visceral e o HOMA-IR 

(r = 0,124, P = 0,496) foi observada nos pacientes com infecção pelo VHC. A análise 

de regressão múltipla com ajuste para idade, sexo e área de tecido adiposo visceral 

revelou uma correlação significativa entre a RNA-HCV e HOMA-IR (P = 0,0446). O 

VHC está diretamente associada com RI de uma maneira dose- dependente, 

independentemente da área de tecido adiposo visceral (Yoneda et al., 2007).  

A observação que o tratamento antiviral exitoso (RVS) atenuou ou negativou 

a resistência à insulina apoia também um papel causal direto VHC no 

desenvolvimento da resistência à insulina, fortalecendo a associação de níveis de 

RNA-HCV e resistência à insulina (Romero-Gomez et al., 2005; Kawaguchi T et al., 

2007; Kawaguchi Y et al., 2009).  

Em um estudo, 159 pacientes com hepatite C crônica (genótipo 1, n=113; 

genótipo não-1, n= 46) receberam tratamento com interferon e ribavirina.  O índice 

HOMA-IR diminuiu durante os primeiros 6 meses de tratamento em pacientes que 

atingiram negativação do RNA - HCV em 6 meses (de 2,55 ± 2,52 para 1,85 ± 1,66, 

P = 0,09), mas manteve-se inalterada em pacientes com RNA - HCV positivo em 6 

meses (3,65 ± 2,03 para 3,53±1,85, P não significativo) (Romero-Gomez et al., 

2005).  

Em outro estudo, os autores observaram 89 pacientes que receberam 

interferon alfa ou interferon alfa e ribavirina durante 6 meses.  Resistência à insulina 

e função das células beta foi avaliada pelo índice HOMA-IR e HOMA-B%, 

respectivamente. Em não respondedores e recidivantes, não houve mudanças 

significativas nos valores de  HOMA-IR e de HOMA%-B, após a terapia antiviral. 
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Por outro lado, em respondedores sustentados, os valores de HOMA-IR diminuiram 

significativamente de  3.1 ±  1.1 para 1,7 ± 0,8 (P <0,05) após a terapia antiviral. Da 

mesma forma, valores de HOMA% B-diminuiram significativamente de 113,7 ± 15,3   

para 90,6 ± 10,0 (P <0,05) (Kawaguchi T, 2007). 

Um estudo em roedores mostrou responsividade menor à insulina, devido 

principalmente à resistência à insulina, com níveis basais aumentados de insulina, em 

camundongos transgênicos para o gene HCV core, quando comparado com 

camundongos não transgênicos (Shintani et al., 2004). Níveis de TNF-α estavam 

maiores significativamente em camundongos transgênicos do que nos controles e a 

administração de anticorpos anti-TNF-α restaurou a sensibilidade à insulina em 

animais transgênicos. 

 

2. Fatores de Risco de RI em Pacientes com Hepatite C Crônica 

Assim como as pessoas não infectadas pelo VHC, o DM2 em pacientes com 

hepatite C crônica está associado à IMC > 25 kg/m2, história familiar de diabetes 

mellitus, presença de fibrose/inflamação, história de tabagismo, etnia afro-americana, 

escolaridade ≤ 12 anos e idade ≥ 50 anos podem também estar associados com o 

desenvolvimento de DM (Mehta et al., 2000; Petit et al., 2001).  

Fatores de risco específicos para o desenvolvimento de resistência à insulina 

em pacientes com hepatite C crônica não estão ainda esclarecidos. Além da 

influência dos níveis séricos de RNA-HCV na resistência à insulina, discutido 

anteriormente, outros fatores também foram associados, tais como: a síndrome      

metabólica, fibrose hepática, genótipos do VHC e esteatose hepática. 

2.1.  Síndrome metabólica 
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Utilizando dados do NHANES-III (The Trend National Health Nutritional 

and Examination Survey, conduzido pelo National Center for Health Statistics of the 

Centers for Disease Control and Prevention); os autores avaliaram a prevalência de 

hepatite C, síndrome metabólica e marcadores de inflamação em 10.383 pessoas.  

Desses, 2,3% eram VHC positivos (n = 239), 16,7% tinham síndrome metabólica (n 

= 1734) e 39 pessoas apresentavam VHC e síndrome metabólica. A prevalência de 

síndrome metabólica não variou significativamente pelo status de VHC das pessoas. 

A análise multivariada indicou que a síndrome metabólica estava associada à 

resistência à insulina, mas não associada à infecção pelo VHC. Nível de HOMA-IR 

mostrou-se associado ao status de VHC. Outros preditores independentes do nível de 

HOMA-IR foram: etnia (caucasianos sob maior risco), idade (> 40 anos), uso de 

contraceptivos oral e artrite.  

A síndrome metabólica é a consequência clínica mais comum da resistência à 

insulina. Costuma ser mais associada com o risco para doenças cardiovasculares 

(Hanouneh, 2008). Em estudo populacional nos EUA- NHANES III (National 

Health and Nutrition Examination Survey)- após o controle das variáveis de confusão 

na análise multivariada a síndrome metabólica não foi associada ao status de 

infecção pelo VHC, mas sim aos altos níveis de HOMA-IR (p=0,02) (Shaheen, 

2007). Nos indivíduos com síndrome metabólica foram encontradas altas taxas de 

resistência à insulina, e, portanto, apresentam maior risco de desenvolvimento de 

diabetes. Há diferentes critérios para o diagnóstico da síndrome metabólica. Neste 

estudo, foram utilizados os critérios do ATP III(Adult Treatment Panel III): 

necessário apresentar três ou mais dos seguintes critérios: 1) circunferência 

abdominal >102 cm para homens e > 88 cm para mulheres; 2) hipertrigliceridemia > 

150 mg/dL; 3) LDL baixo ( < 40mg/dL em homens e < 50 mg/dL em mulheres); 4) 

Pressão arterial elevada: ≥130/85 mm Hg; 5) glicemia de jejum elevada ( >110 

mg/dL) (Shaheen, 2007). 

A prevalência da síndrome metabólica em pacientes com hepatite C crônica 

com genótipo 1 (31%) é maior do que a prevalência nos pacientes que apresentam 

outros genótipos (12%). Também foi associada com a presença de esteatose na 
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biópsia hepática. Neste estudo, a esteatose foi encontrada em 73,6% dos pacientes 

com hepatite C e síndrome metabólica, mas apenas em 45,5% dos pacientes com 

hepatite C sem síndrome metabólica. Contudo, não foi encontrada associação entre 

esteatose e fibrose avançada (Hanouneh, 2008). 

A alta prevalência de síndrome metabólica em pacientes com hepatite C 

crônica do genótipo 1 parece sugerir um papel específico em induzir alterações 

metabólicas. A esteatose associada ao genótipo 1 seria um marcador de 

anormalidades metabólicas, incluindo obesidade, hiperlipidemia ou diabetes melitus. 

Para esta alteração tem sido cunhado o termo “gordura metabólica” (Lonardo, 2006). 

Por outro lado, a esteatose encontrada em pacientes portadores do genótipo 3 estaria 

mais relacionada com a viremia do VHC do que com as alterações metabólicas, e por 

isso denominada “gordura viral” (Adinolfi, 2001; Lonardo, 2006).  

Atualmente, a resistência à insulina tem sido associada a complicações e 

fracasso da terapia antiviral para o tratamento da hepatite C crônica (Romero-Gomez 

et al.,2005; D´Souza et al.,2005). A taxa de resposta viral sustentada chega a ser 

quase duas vezes maior em pacientes sem evidência de resistência à insulina se 

comparada a pacientes resistentes à insulina. 

Estudos relatam que o core e o NS5A estão presentes nas vesículas dos 

lipídios e podem levar à esteatose por acúmulo de gordura no interior dos 

hepatócitos. Isto ocorre devido à hiperinsulinemia compensatória, causada pela 

resistência insulínica, através da, vai levar o hepatócito ao acúmulo de gordura em 

seu interior (Giannini et al.,2003). 

Uma em cada quatro pessoas apresenta a síndrome metabólica. Algumas 

podem ainda desenvolver o diabetes tipo 2. Aproximadamente 90% dos diabéticos 

também apresentam resistência à insulina, que seria fator fundamental na origem do 

diabetes. Porém, a probabilidade da resistência à insulina surgir aumenta quando 

também há glicemia de jejum alterada (glicemia entre 100 e 126 mg/dL) ou na 
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intolerância à glicose (glicemia entre 140 e 200 aos 120 minutos após sobrecarga de 

75 g de glicose por via oral) (Godoy-Matos, 2005). 

2.2. Fibrose hepática 

Pacientes cirróticos apresentam caracteristicamente metabolismo da glicose 

alterado: 60 a 80% não são tolerantes a glicose e 10% a 15% desenvolvem diabetes 

mellitus (Megyesi et al., 1969, Conn et al., 1969). O desenvolvimento do diabetes 

que se segue à cirrose hepática parece também ser relativamente rápido; no período 

de cinco ano, aproximadamente 15% a 20% dos pacientes cirróticos, desenvolveram 

franca hiperglicemia (Gentile et al., 1993). Nos pacientes com infecção pelo vírus da 

hepatite C, fibrose nos seus variados graus contribui também para a presença ou para 

intensificar a resistência à insulina como descrito por vários autores (Hui et al., 2003; 

Moucari et al., 2008; Fartoux et al. 2005). 

2.3. Esteatose hepática e genótipo do vírus da hepatite C 

Enquanto a infecção pelo genótipo 3 foi intimamente associado com mecanismo 

direto de esteatogênese hepática, outros genótipos foram associados à esteatose 

através de fatores de risco para NAFLD (Negro F, 2002), especificamente resistência 

à insulina (Camma et al., 2006). Esse fato foi ilustrado por Fartoux et al.  que 

mostraram que HOMA IR foi maior em pacientes com infecção pelo genótipo 1 

comparado com aqueles com infecção pelo genótipo 3 (Fartoux et al., 2005). 

O tecido hepático é rico em receptores de insulina. O fígado controla a produção de 

glicose hepática, reposição dos estoques de glicogênio, biossíntese aumentada de 

triglicérides e diminuição da produção e secreção de VLDL e de apolipoproteina B 

(Capeau, 2008). Em estado de resistência à insulina, a esteatose hepática é causada 

principalmente pelo influxo aumentado de ácidos graxos para o fígado, devido ao 

aumento da lipólise periférica e lipogênese hepática (Cornier et al., 2008). Além 
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disso, hiperinsulinemia causa ativação direta de SERBP-1c, causando lipogênese 

(Cornier et al., 2008).  

Vários modelos de camundongos transgênicos fornecem percepções sobre a 

patogênese da esteatose induzida pelo VHC. Dois modelos de camundongos 

transgênicos que expressam todo o genoma do VHC genótipo 1b no fígado 

desenvolveu esteatose com ou sem inflamação em idade avançada (Lerat et al., 2002; 

Alonzi et al., 2004). Em camundongos que expressam proteína do core do VHC 

genótipo 1b, a resistência à insulina se desenvolveu antes do desenvolvimento da 

esteatose, sugerindo que a resistência à insulina é uma causa mais do que uma 

consequência da esteatose (Shintani et al., 2004; Moriya et al., 1997).  Tem sido 

demonstrado que o VHC interfere com a montagem e a secreção de VLDL pelo 

direccionamento da proteína de transferência de triglicérides microsomal (MTP) 

nestes camundongos (Perlemuter et al., 2002; Miyamoto et al., 2007). Outro estudo 

propôs acúmulo de lípides através da regulação do elemento de ligação regulador do 

esterol proteína 1c (Su et al., 2002). 

 

3. Mecanismos Envolvidos 

O desenvolvimento de RI e DM envolve mecanismos sistêmicos altamente 

complexos que ainda não foram totalmente desvendados. Numerosas vias 

moleculares têm sido implicadas. A interação de vários fatores virais e do hospedeiro 

na indução da RI é o cenário mais aceito. As possíveis vias moleculares através das 

quais o VHC pode interferir, contribuindo com a indução da RI são descritas a 

seguir.  

3.1. Citocinas proinflamatórias e adipocinas 
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 Os adipócitos e os hepatócitos estão próximos às células imunes, 

dentre elas as células de Kupffer, macrófagos, linfócitos e células dendríticas, 

sujeitos, portanto ao impacto da resposta imunológica. Esta interação pode ser de 

grande importância quando há inflamação, como na síndrome metabólica 

(Hotamisligil et al., 2006). É aceito que a inflamação crônica tenha um papel 

significativo na RI associada com VHC, devido aos níveis aumentados de 

interleucina1 (IL-1), do fator de crescimento de células T (TGF-β), fator de necrose 

tumoral (TNF-α), de seus receptores solúveis (sTNFR1 e sTNFR2), IL-6, IL-8, 

leptina e resistina, e níveis reduzidos de adiponectina (Sheik et al., 2008). 

A expressão da proteína do core do VHC genótipo 1b em camundongos 

transgênicos induz RI hepática (Shintani et al., 2004). Quando alimentados com dieta 

rica em gorduras, estes camundongos desenvolvem diabetes franca e esteatose 

hepática, que é associada com altos níveis circulantes de TNF-α.  A RI é revertida 

com a administração de anticorpos contra TNF-α, embora o mecanismo deste efeito 

não tenha sido claramente elucidado. Outro estudo (Mc Guiness et al., 2000) 

comparando a expressão de citocinas pró inflamatórias em 10 amostras de tecido 

hepático VHC positivo com 6 de tecido hepático normal VHC negativo encontrou 

que a expressão intrahepática da IL-8 foi significativamente aumentada nos pacientes 

VHC crônicos versus controles (p=0,02) com um aumento concordante na expressão 

em IFN-γ e TNF-α (p=0,002 e 0,02, respectivamente). Adicionalmente, houve um 

aumento no número de macrófagos intrahepáticos com infecção persistente de VHC, 

o que é também consistente com o estado de inflamação crônica vista em pacientes 

com hepatite C crônica. 

O papel da RI induzida por TNF-α na hepatite C crônica tem sido 

amplamente estudada. Mostrou-se que o TNF-α induz a RI na VHC crônica pelo 

comprometimento da sinalização de insulina através da fosforilação da serina de 

IRS-1 e IRS-2, assim diminuindo a expressão de genes (GLUT2/GLUT4), 

prevenindo a captação de glicose para dentro dos hepatócitos e adipócitos e 

promovendo o estado de hiperinsulinemia e hiperglicemia (Ohmura et al., 2007). 
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Embora a hipótese de inflamação crônica como um indutor de RI na VHC 

crônica parece ser simples e aceitável, existem relatos conflitantes a respeito do papel 

da inflamação induzida puramente pelo vírus no desenvolvimento da RI na VHC 

crônica. Em um estudo italiano (Durante-Mangoni et al., 2006) com 161 pacientes 

com VHC crônica, os níveis séricos de TNF-α foram positivamente correlacionados 

com graus de esteatose e valores de HOMA-IR, considerando que níveis séricos de 

adiponectina foram inversamente correlacionados com graus de esteatose, níveis 

séricos de TNF-α e valores de HOMA-IR. Os resultados encontrados foram 

independentes de gênero dos pacientes e do genótipo de VHC. Em contraste, um 

grande estudo prospectivo australiano com 154 homens infectados com VHC sem 

diabetes e 75 controles pareados não infectados mostrou níveis séricos mais altos de 

TNF-α e IL-6 em pacientes infectados por VHC do que em controles, mas os dados 

não se correlacionaram com RI.  Os níveis séricos de leptina e adiponectina foram 

independentemente associados com RI, sendo a relação com a adiponectina 

inversamente proporcional, mas não com a infecção por VHC em si. Os autores 

concluíram que a RI induzida pelo vírus na hepatite C crônica pode ser um efeito 

citocina independente na modulação da sensibilidade à insulina (Cua et al., 2007).  

O vírus da hepatite C poderia também induzir a RI através do 

desencadeamento da produção de citocinas inflamatórias. No modelo de 

camundongo transgênico, a expressão especifica da proteína do core do VHC no 

fígado leva à RI através da via dependente de PA28γ, como demonstrado no modelo 

knockout (Miyamoto et al., 2007). Entretanto, também a administração de um 

inibidor de TNF-α foi capaz de restaurar a sensibilidade à insulina, e em particular de 

reverter a fosforilação de serina de IRS-1. Na hepatite C crônica, os níveis de TNF-α 

circulante estão aumentados. Entretanto, correlações entre TNF-α e/ou outras 

citocinas inflamatórias e/ou adipocinas e RI têm sido difíceis de estabelecer e os 

dados são escassos. Em um estudo muito bem controlado, níveis séricos de TNF-α e 

IL-6 foram dosados em 154 pacientes masculinos não diabéticos infectados pelo 

VHC e comparados com 75 controles pareados não infectados (Cua et al., 2007). 

Nenhuma correlação foi encontrada com RI. Níveis circulantes de adipocinas e 

adiponectina foram independentemente associados com RI, mas não com a presença 
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de VHC. Deste modo, foi concluído que a RI associada ao VHC parece não ser 

mediada por adipocinas ou citocinas pró-inflamatórias. 

3.2. Efeitos diretos do VHC na modulação da sinalização de insulina 

Atenção significativa está atualmente sendo dada para a maneira pela qual o 

VHC poderia induzir RI diretamente, através de efeitos virais específicos. O genoma 

do VHC é composto por genes estruturais (core, E1, e E2) e não estruturais (NS2-

NS5B), cada qual tendo sido implicado no desenvolvimento de RI. 

Dados experimentais sugerem uma interferência direta do VHC com a via de 

sinalização da insulina. Em um estudo inicial com 42 pacientes com hepatite C 

crônica não diabéticos e não obesos, e 10 indivíduos não infectados pelo vírus da 

hepatite C pareados por idade e IMC foram extraídas amostras de fígado fresco que 

foram incubadas ex vivo com insulina e avaliadas quanto à integridade da via de 

sinalização de insulina (Aytug et al., 2004). Este trabalho encontrou uma redução da 

fosforilação da tirosina de IRS-1, associação diminuída de IRS-1 com seu efetor 

posterior PI3K, mas expressão aumentada da proteína de IRS-1 no tecido hepático 

infectado com VHC, sugerindo uma interação pós receptores entre produtos do VHC 

e a via de sinalização de insulina. Entretanto, em outro estudo (Banerjee et al., 2008), 

a detecção imunohistoquímica de IRS-1 nas amostras de tecido hepático infectado 

por VHC mostra uma coloração de membrana diminuída, que foi restaurada após 

terapia bem sucedida com antivirais. Assim, se o IRS-1 está aumentado ou diminuído 

no tecido hepático de pacientes com hepatite C crônica ainda deve ser esclarecido. 

3.3. Proteína do core do VHC 

Dados recentes (Kawaguchi et al., 2004) sugerem que a proteína do core do 

VHC reduz os níveis das proteínas IRS-1 e IRS-2 e inibe a sinalização de insulina, 

embora mecanismos diferentes tenham sido responsáveis por essa supressão. Não 

está completamente esclarecido se a alteração da sinalização resulta das mudanças na 
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expressão de IRS, na degradação ou na alteração de atividade. Em nível molecular, o 

estresse oxidativo, a diminuição da expressão do Receptor Ativado por 

Proliferadores de Peroxissoma (PPAR), o aumento dos níveis de supressão da 

molécula supressora da sinalização de citocinas (SOCS) e do proteasoma ativador 

28γ (PA28γ), e ativação da via mTOR são mecanismos propostos para indução de 

RI, todos os quais podendo ocorrer de uma maneira genótipo específica(Aytug et al., 

2003). 

Durante a replicação do VHC, a proteína do core promove uma disfunção do 

retículo endoplasmático e da mitocôndria através da facilitação da captação de cálcio 

para dentro da mitocôndria e induz a alteração da permeabilidade mitocondrial. 

Seguindo o acúmulo do cálcio, existe uma estimulação de transporte de elétrons, que 

aumenta a produção de espécies de oxigênio reativas (ROS). Interessantemente, tem 

sido demonstrado que o clareamento da infecção pelo VHC melhora a resistência à 

insulina e restabelece a expressão hepática de IRS-1 e IRS-2. É possível que a 

proteína do core do VHC estimule um aumento nos níveis de SOCS-3, o que leva à 

ligação da ubiquitina, pequena proteína, às proteínas para degradação. Um estudo 

clínico (Persico et al., 2007) também têm mostrado que o nível de SOCS-3 e 

polimorfismos do gene da SOCS-3 foram preditores de resposta ao tratamento com 

IFN. 

As alterações genótipo específicas na sinalização da insulina no pós-receptor 

que poderiam ajudar a explicar a associação clínica dos genótipos 1 e 4 com RI não 

tem sido claramente elucidadas. Não se sabe se isto é baseado em diferenças 

conhecidas na resposta ao tratamento entre estes grupos ou nas interações entre 

proteínas virais e as vias de sinalização do hospedeiro genótipo específicas. 

Evidência recente (Pazienza et al., 2007) mostra que enquanto a proteína do 

core dos genótipos 3a e 1b reduz os níveis da proteína IRS-1 e inibe a sinalização da 

insulina, provavelmente por diferentes mecanismos. Especificamente, a proteína do 

core do genótipo 3a parece causar degradação de IRS-1 via diminuição da expressão 

de PPARγ e aumento da expressão da proteína SOCS-7. Em contraste, a proteína do 
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core do genótipo 1b reduziria a expressão de IRS-1 através de um aumento na 

fosforilação de IRS-1 dos resíduos de serina inibitórios (636/639), assim como a 

ativação de mTOR. 

A PA28γ é um indutor de atividade proteassomal tardia que pode 

desempenhar um papel importante na RI induzida por VHC. Trabalho recente 

(Miyamoto et al., 2007) com camundongo transgênico para a proteína do core do 

VHC (HCVcpTg) e knockout PA28γ (-/-) mostrou que a via PA28γ-dependente foi 

necessária para a supressão da fosforilação da tirosina de IRS-1 mediada pela 

proteína do core do VHC, a supressão da expressão de IRS-2 e a ativação do 

promotor de TNF-α.Também foi demonstrado que a PA28γ poderia ser crucial no 

desenvolvimento de esteatose e hepatocarcinoma. 

A insulina regula a expressão de genes de enzimas chaves no metabolismo de 

glicose e lipídios através da modulação de atividade de específicos reguladores 

transcripcionais, FoxO1 e FoxA2, através da via de sinalização PI3K/Akt no fígado. 

FoxO1 e FoxA2 podem ter um novo papel na RI induzida por VHC. Em um recente 

estudo (Banerjee et al., 2010), a proteína do core do VHC, isoladamente ou em 

conjunto com outras proteínas virais, comprometeram a translocação de FoxO1 

induzida por insulina do núcleo para o citoplasma e subsequentemente reduziram 

significativamente o acúmulo de FoxA2 no núcleo. 

Outros mecanismos moleculares desencadeados pelo VHC podem incluir o 

aumento do estresse do retículo endoplasmático (RE) e a ativação da quinase c-Jun 

N-terminal. O trabalho de Bernsmeier e colaboradores (2008) surgiu a partir da 

observação de que a proteína fosfatase 2A (PP2A) tem sua expressão aumentada no 

fígado de pacientes com hepatite C crônica. In vitro, HCV e HBV levam à expressão 

exacerbada de PP2A, induzindo o estresse do reticulo endoplasmático. Usando 

células que permitem a expressão exacerbada de todas as proteínas do VHC, foi 

demonstrado que a PP2A inibe a sinalização de insulina por defosforilação de Akt na 

posição serina 473. O comprometimento da sinalização de insulina foi confirmado 

em tecido hepático de camundongos transgênicos e de humanos, embora os autores 



36 
 

não tenham conseguido estabelecer uma correlação entre o nível intrahepático de 

PP2A e a resistência à insulina.  

3.4. VHC NS5A 

O fator nuclear-κB (NF-κB) e a proteína 2A fosfatase (PP2A) são duas 

moléculas que também podem ser importantes na RI induzida por VHC. O NS5A do 

VHC estimula a NF-κB, que leva a um aumento das citocinas inflamatórias TNF-α, 

IL-6 e IL-8 através da produção mitocondrial de ROS e a ligação ao receptor Toll-

like 4 (TLR-4) encontrado na membrana plasmática de hepatócitos e células B 

(Tardif et al., 2002). 

O aumento da expressão de PP2A pode ser tanto diretamente por NS5A 

quanto pelo estresse aumentado no reticulo endoplasmático. Tem sido demonstrado 

que a PP2A atua como mediador da RI associada ao VHC por defosforilação, 

inativando assim a Akt. (Bernsmeier et al., 2008). Além do mais, a PP2A tem 

também atuado inibindo a sinalização do IFN, e este tem sido proposto como um dos 

links potenciais entre RI e a resistência ao IFN. (Duong et al., 2004) O reticulo 

endoplasmático induzido por NS3 e o estresse oxidativo podem também ativar o NF-

κB e aumentar o risco de inflamação, RI e hepatocarcinoma de uma maneira similar 

ao NS5A (Bureau et al., 2001). 

 

4. Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissoma (PPAR) induzida por 

VHC 

As PPARs pertencem à superfamília de receptores nucleares e necessitam de 

heterodimerização com o receptor X para retinóides (RXR) para funcionamento. O 

heterodímero PPAR-RXR, quando unido a ácidos graxos insaturados, eicosanóides, 

lipoproteína oxidada de baixa densidade e lipoproteína de muito baixa densidade 
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altera sua conformação e se liga ao DNA resultando em transcrição de genes (Eslam 

et al., 2011a) 

As PPARα/γ junto com seus parceiros obrigatórios RXR são os três principais 

receptores nucleares que se expressam no fígado e estão envolvidos no controle do 

metabolismo da glicose e de lipídios, nas respostas inflamatórias e na diferenciação e 

proliferação celular (Eslam et al., 2011a) 

A expressão de PPARα parece estar comprometida na infecção pelo VHC. A 

expressão do gene de PPARα no fígado foi reduzida em 86% quando comparada aos 

controles; e a expressão de seu alvo no gene CPT1A foi coordenadamente reduzida a 

85%. De Gottardi (2006) e colaboradores mostraram que a expressão de PPARγ foi 

significativamente mais baixa no genótipo 3 quando comparada ao genótipo 1 da 

infecção por VHC. Neste estudo, não houve relação significante entre os níveis de 

PPAR mRNA e a atividade hepática ou fibrose. No seguimento do estudo, o 

tratamento do genótipo 3a com células que expressam o core com o agonista de 

PPARγ rosiglitazone melhorou a sinalização da insulina. A adiponectina é outra 

importante citocina que interage com PPARα para regular o conteúdo hepático de 

triglicérides. Este acúmulo hepático de TG está associado com a perda de receptores 

de adiponectina no fígado junto com a redução da adiponectina circulante, o que 

contribui para a RI sistêmica e várias outras alterações metabólicas (Haluzik et al., 

2004). Estudos futuros são necessários para definir o papel do tratamento de 

adiponectina em humanos. 

 

TRATAMENTO DA RESISTÊNCIA À INSULINA 

Como a RI e o diabetes tipo 2 estão associados a desfechos adversos na 

hepatite C crônica, o uso de agentes sensibilizadores de insulina poderia, 
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teoricamente, reduzir a sua incidência. No entanto, as evidências são limitadas para 

apoiar esta prática. 

Em pacientes com hepatite C genótipo 1 CHC e RI, a metformina co-

administrada com interferon peguilado e ribavirina reduziu a RI significativamente, 

mas não melhorou a taxa de RVS (Romero-Gomez et al., 2009). No entanto, em 

outro centro de pesquisa,  noventa e oito pacientes com genótipo 1 CHC e IR foram 

randomizados para o grupo de tratamento (n = 49) eo grupo controle (n = 49). Os 

pacientes do grupo controle receberam peginterferon alfa-2a e ribavirina, e os 

pacientes no grupo de tratamento receberam metformina além de peginterferon alfa-

2a e ribavirina. A taxa de resposta virológica sustentada do grupo de tratamento foi 

significativamente mais elevada do que a do grupo de controles (59,2%, 29/49 vs 

38,8%, 19/49; Chi-quadrado = 4,083, p = 0,043). O índice de HOMA-IR dos 

pacientes no grupo de tratamento foi menor que a dos pacientes no grupo de 

controles, nas semanas 12, 24, e 48 do período de tratamento, e na semana 24 do 

acompanhamento (Jian-Wu et al.2012). 

Pioglitazona, uma tiazolidinediona, em combinação com interferon peguilado 

e ribavirina, em obesos, não diabéticos, sem tratamento prévio com hepatite C 

genótipo1 melhorou as respostas cinéticas virais durante as primeiras 4 semanas de 

tratamento , mas não a taxa de RVS (Conjeevaram et al., 2008). 

Em vista destes resultados, o uso de agentes sensibilizadores de insulina, para 

melhorar a resposta ao tratamento antiviral, ainda não são recomendados 

rotineiramente. 

1. Implicações Clínicas 

1.1. Incidência aumentada de diabetes mellitus tipo 2 
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Uma implicação clínica importante da resistência à insulina na hepatite C é a 

forte associação entre RI e o desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (Negro e 

Alaei, 2008). Um estudo de meta-análise confirmou que o HCV está associado ao 

risco aumentado de DMT2 quando comparado com controles não infectados e 

pacientes com infecção crônica pelo vírus da hepatite B, independente da presença de 

cirrose (White et al., 2008). 

Um estudo de meta-análise de 3.068 pacientes recrutados em 10 centros de cinco 

países sugere que a esteatose e o diabetes são fatores independentes de fibrogênese 

em pacientes com infecção pelo genótipo 1 (Leandro et al., 2006). 

1.2. Progressão da fibrose hepática 

Vários trabalhos têm sugerido que a RI pode contribuir para a progressão da 

fibrose (Hui et a., 2003; Romero-Gomez et al., 2005; Fartoux et al., 2005). A 

condição de RI pode estimular diretamente a proliferação de células estreladas 

hepáticas (HSCs), promovendo a síntese de colágénio I, ou acúmulo de lípides 

induzido pela RI e a geração de ROS pode activar HSCs, iniciando a progressão da 

fibrose para cirrose (Paradis et al., 2001). 

Fibrose significativa também foi associada com RI, independente de 

esteatose, em infecções pelos genótipos 1 e 4 (Moucari et al., 2008). 

1.3. Hepatocarcinogênese   

Pessoas com diabetes apresentam maior risco de desenvolver HCC (Gao et 

al., 2009). Em um grande estudo, de base populacional, 23 820 residentes em Taiwan 

e acompanhados por cerca de 14 anos (Chen et al., 2008), diabetes foi associado ao 

HCC, especialmente aqueles indivíduos com infecção pelo HCV, com risco menor 

do que portadores do vírus da hepatite B ou de pessoas não infectadas. Evidências 
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recentes sugerem que esteatose e diabetes pode também aumentar significativamente 

o risco de HCC (Tazawa et al., 2002; Ohata et al., 2003).  

Em estudo com camundongos transgênicos, observou-se que a proteína do 

core do HCV induz ao HCC, fornecendo uma evidência experimental para a 

contribuição da proteína do core no desenvolvimento de HCC em humanos infecção 

pelo HCV (Moriya et al., 1998).  

  Estudo mais recente confirmaram o papel oncogênico do HCV e associaram 

clinicamente as substituições do aminoácido 70 e/ou 92 na região do core do HCV-

1b ao HCC (Akuta et al., 2007; Akuta et al., 2008). 

 RI é reconhecida como fator de risco independente para o desenvolvimento 

de HCC (El-Serag et al., 2007) e o desenvolvimento de HCC relacionado ao diabetes 

sugere que a RI exerce um efeito direto na hepatocarcinogenese, embora os 

mecanismos exatos para esse efeito permaneçam obscuros.  A RI causa acúmulo de 

lipides, que resulta em mudanças nos níveis séricos de adipocitocina, incluindo 

redução de adiponectina, que possui efeitos supressivos na hepatocarcinogênese. O 

acúmulo de lípides no fígado aumenta também o stress oxidativo, que pode ser 

responsável pelo desenvolvimento do HCC( El-Serag, 2007).  

Hiperinsulinemia e niveis aumentados de fatores de crescimento da insulina 

mostraram promover proliferação celular (Yang  et al., 2001; Kroy et al., 2010) e IL-

6. Uma outra possibilidade é que a insulina tem um efeito mitogênico, através da 

ativação de uma via de proteinaquinase ativada por mitógeno, sugerindo que a 

insulina pode estar diretamente associada à hepatocarcinogênese (Kawaguchi et al., 

2010). Contudo, as citocinas e mecanismos específicos que promovem a neoplasia 

durante a RI não está completamente definida (El-Zayadi et al., 2012) 
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1.4. Impacto da resistência à insulina na resposta virológica sustentada  

Em várias publicações, observou-se que a resistência à insulina basal 

apresenta um impacto negativo no desfecho do tratamento em pacientes com hepatite 

C crônica. Alguns desses trabalhos são descritos a seguir.  

Em estudo realizado por D’Souza et al., os fatores associados à resposta 

virológica não sustentada em 59 pacientes que receberam tratamento antiviral 

(peginterferon-alfa associado à ribavirina) foram etnia asiática, níveis elevados de 

insulina de jejum e de HOMA-IR.   (D’Souza et al., 2005).  

Em outro estudo, 159 pacientes com hepatite C crônica foram tratados com 

interferon associado à ribavirina. Em pacientes com genótipo 1 e resistência à 

insulina (HOMA-IR >2) observou-se RVS em 33% dos pacientes enquanto que nos 

pacientes com genótipo 1 sem resistência à insulina RVS foi observada em 60.5% 

(Romero-Gomez et al., 2005). 

Poustchi e colaboradores (2008) acompanharam clinicamente 59 pacientes 

com infecção pelo HCV genótipo 2 ou 3. Eles observaram que pacientes com 

HOMA-IR <2 apresentavam probabilidade 6 vezes maior de conseguirem RVS do 

que pacientes com HOMA-IR ≥ 2 (Poustchi et al., 2008). 

Finalmente, em estudo realizado por  Bortoletto et al. (2010), 62 pacientes 

tratados com peg-interferon/ribavirina foram avaliados em relação aos níveis de 

RNA-HCV antes de iniciar tratamento, 24hora, 1,2,4 e 12 semanas após início de 

tratamento. RVS soi avaliada 24 semanas após término de tratamento.  Queda nos 

níveis séricos de RNA-HCV observada após a primeira dose de peg-interferon foi 

significantemente menor em pacientes com HOMA ≥3 comparado com aqueles com 

HOMA <3. Uma correlação inversa foi observada entre níveis séricos de insulina 

basal e queda de RNA-HCV nas primeiras 24 horas.  
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A diferença na cinética viral inicial entre pacientes com HOMA ≥ 3 ou <3 

resultou em diferença significativa na porcentagem de pacientes que alcançaram 

resposta rápida (semana 4) e RVS. Níveis basais de insulina foi a principal variável 

preditora de resposta ao peginterferon nas primeiras 24 horas (Bortoleto et al., 2010).    
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JUSTIFICATIVA 

 

Evidências recentes obtidas pela combinação do uso do clamp euglicêmico-

hiperinsulinêmico, infusão de marcadores e calorimetria indireta mostram que a 

infecção por VHC está associada com um componente periférico da resistência à 

insulina (Milner et al., 2010). Uma vez que o VHC infecta primariamente o fígado, 

estes resultados levantam a questão da relação entre o fígado e os tecidos extra-

hepáticos envolvidos na homeostase da glicose, como o músculo esquelético ou o 

tecido adiposo. Atualmente, a maior parte da resistência à insulina extra-hepática 

parece se originar de músculos, visto que o tecido adiposo retém a sensibilidade à 

insulina quando a lipólise é medida no momento do clamp euglicêmico-

hiperinsulinêmico. Os medidores circulantes destes efeitos são atualmente 

desconhecidos. 

Baseado em vários estudos que demonstram a presença de resistência à 

insulina em indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C em frequências maiores 

que na população geral ou outras hepatopatias e por sua importância na interferência 

da resposta ao tratamento antiviral, na indução da progressão de fibrose hepática e na 

falta de maiores dados no nosso país sobre a real situação dessa doença nos pacientes 

VHC positivos, vimos através dessa pesquisa avaliar melhor a frequência da 

resistência à insulina em pessoas infectadas pelo VHC, em acompanhamento em 

ambulatório especializado na cidade de São Paulo. 
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OBJETIVOS 

 

1. Descrever a distribuição dos pacientes com infecção crônica pelo vírus da 

hepatite C não diabéticos em um serviço de atendimento especializado, 

segundo características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais. 

 

2.  Avaliar a frequência de resistência à insulina nesses mesmos pacientes. 

 
 

3. Avaliar os fatores associados à resistência à insulina em pacientes infectados 

com o vírus da hepatite C não diabéticos. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo fez parte de um projeto de pesquisa mais amplo, cujo objetivo 

principal foi o de avaliar as manifestações extra-hepáticas do vírus da Hepatite C. 

Para esse projeto foram coletados dados demográficos, epidemiológicos, clínicos, 

laboratoriais e de avaliação histopatológica de fragmento hepático. Para o presente 

estudo, foram analisados os dados demográficos, epidemiológicos, a avaliação 

histopatológica de fragmento hepático e parte dos dados clínicos e laboratoriais, 

como descritos abaixo. 

Realizamos um estudo transversal prospectivo com a inclusão de 202 

pacientes.  Pacientes elegíveis eram adultos, com teste positivo para HCV-RNA, que 

foram atendidos no Ambulatório de Hepatites da Clínica de Moléstias Infecciosas do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(Cidade de São Paulo), um centro de atendimento terciário, no período de 

01/01/2004 a 31/12/2008. Os pacientes foram avaliados através de uma entrevista e 

de exames laboratoriais de sangue, no período de março de 2010 a fevereiro de 2012.  

 

1. SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES DO ESTUDO  

Através do fichário nosológico do Serviço de Arquivo Médico e Estatística 

(SAME) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo (HCFMUSP) tivemos acesso a uma lista contendo o nome e o número de 

registro no HC dos pacientes atendidos no período de 01/01/2004 a 31/12/2008. Esta 

lista inicial era constituída de 730 nomes. 
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Com o auxílio da base de dados do Grupo que realiza o atendimento do 

Ambulatório de Hepatites (GH-MIP) obtivemos uma segunda lista, contendo os 

nomes e o RGHC dos pacientes com pesquisa sérica positiva para RNA-HCV.  Essa 

segunda lista era constituída de 310 nomes.  

Obedecendo aos critérios de inclusão e de exclusão, citados abaixo, 

obtivemos uma terceira lista com 202 nomes de pacientes, que foram convidados a 

participar da pesquisa, mediante esclarecimento sobre os objetivos e procedimentos 

do estudo a ser conduzido pelos investigadores.  

1.1. Critérios de inclusão:  

- Pacientes atendidos no Ambulatório de Hepatites da Divisão de Clínicas de 

Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da FMUSP, no período 

de 01/01/03 a 31.12.08.   

- Idade ≥ 18 anos; 

- Infecção pelo vírus da hepatite C; 

- Estudo anatomo-patológico de fragmento hepático, disponibilizado no terminal 

informatizado da Divisão de Anatomia Patológica do HCFMUSP 

Definição de Infecção pelo vírus da hepatite C:  

- Presença de anticorpo anti-HCV pesquisado pelo método imune enzimático 

(ELISA); e  

- Presença de RNA-HCV medido por nested PCR (reação em cadeia da 

polimerase tipo nested). 
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1.2. Critérios de exclusão:  

- Condições que possam causar hepatopatias importantes, exceto o uso de álcool (ex. 

infecção pelo vírus da hepatite B, infecção pelo HTLV) 

- Infecção pelo HIV; 

- Imunodeficiências e/ou as condições causadoras de imunossupressão (neoplasias, 

transplantados, uso de imunossupressores). 

- Portador de diabetes melitus; 

Definição de diabetes melitus 

Neste estudo, consideramos diabético os pacientes que referiam utilização de 

medicamentos para diabetes e/ou apresentassem glicemia de jejum em níveis ≥ 

126 mg/dL. 
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Figura2- Fluxograma de seleção da amostra 

 

2. ENTREVISTA 

Os questionários foram auto aplicados, com auxílio de 3 investigadores 

executantes, em local reservado e com uso de formulário padronizado (Anexo X). 
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As informações coletadas foram as enumeradas a seguir: 

2.1. sexo, idade e patologia concomitante à infecção pelo VHC; 

2.2. antecedente de possível exposição ao VHC:  transfusão de sangue;  ter 

feito uso de droga injetável; ter feito uso de droga inalatória; ter sido submetido a 

tatuagem; ter sido submetido à acupuntura; ter feito uso de “piercing”; ter tido 

parceiro sexual sabidamente com infecção pelo HCV;  ter vivido no mesmo 

domicílio com pessoa sabidamente infectado pelo HCV; ter exercido profissão 

que obrigasse a contato com sangue. 

2.3. Hábitos: fazer uso e/ou ter história de abuso de álcool; consumo de 

cigarros quantificados em maços-ano. 

 Definição de etilismo social: ingestão de álcool, em quantidades de leve a 

moderada, no máximo três vezes por semana. 

 Definição de etilismo importante: ingestão de álcool, independente da 

quantidade, por mais de três vezes por semana.  

2.4. Dados antropomórficos: Peso e Altura.   

  

3. COLETA DE SANGUE:   

Amostras de sangue dos pacientes foram obtidas e armazenadas em um tubo seco 

(10 mL) através de punção venosa, após jejum de 8 a 12 horas. Esse material 

utilizado para realização de genotipagem de HCV e dosagem de níveis séricos de 

RNA-HCV.  
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4. EXAMES LABORATORIAIS 

4.1. Exames de rotina para atendimento de pacientes com infecção pelo vírus da 

hepatite C:  

Hemograma, glicemia de jejum, dosagem de insulina de jejum, transaminases 

(ALT/AST), Gama glutamil transferase (GGT),fosfatase alcalina, bilirrubinas totais e 

frações (BTF), eletroforese de proteínas, colesterol total e frações, triglicerídeos,  

amilase,   anti-HIV,  anti-HBV e anti-HTLV. 

Realizados na Divisão de Laboratório Central do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da FMUSP. 

4.2.  Testes de Biologia Molecular  

 Níveis séricos de HCV-RNA foram medidos com o teste AMPLICOR HCV 

MONITOR 2.0 (Roche Diagnostic Systems, Branchburg, NJ, USA) e genótipos 

foram detectados com VERSANT® HCV Genotype 2.0 (LiPA) (Imunogenetics, 

Ghent, Belgium). .  

Realizados no Laboratório de Investigação Médica em Hepatologia por vírus 

do Hospital das Clínicas da FMUSP. 

5. CÁLCULO DE HOMA 

Baseados nos dados da insulinemia e a glicemia de jejum foi calculado o 

índice HOMA dos participantes e foi considerado resistente à insulina o paciente que 

apresentou HOMA ≥ 3,0, tomando como base estudos brasileiros (Mello V et al., 

2006; Oliveira A et al., 2009; Souza et al., 2011; Oliveira L et al., 2012).  

Na literatura, o HOMA foi validado com o clamp euglicêmico-

hiperinsulinemico por vários autores para uso em estudos epidemiológicos 
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principalmente, e não há um valor de corte definido (Bonora et al., 2000; Katsuki et 

al., 2001; Ikeda et al., 2001; Oliveira E et al., 2005).  

HOMA= insulinemia de jejum (µU/mL) X glicemia de jejum (mmol/L)/22,5 

 

6. ESTUDO ANÁTOMO-PATOLÓGICO FRAGMENTO HEPÁTICO 

As biópsias hepáticas, por via percutânea, foram realizadas utilizando-se a 

agulha de Menghini. Os espécimes foram fixados em formalina a 10% e os “cortes” 

foram submetidos à coloração com hematoxilina-eosina. Os fragmentos foram 

avaliados conforme critérios estabelecidos pelo “Consenso Nacional sobre a 

Classificação das Hepatites Crônicas” (Gayoto, 2000]. O tecido hepático disponível 

foi avaliado através da análise da arquitetura hepática, do infiltrado inflamatório em 

área portal, da atividade inflamatória em área periportal e da atividade 

parenquimatosa. Esses quatro itens de avaliação foram graduados de 0 a 4, em ordem 

crescente de alteração observada. A presença de marcadores etiológicos sugestivos de 

infecção pelo HCV e a presença de pigmentos no tecido hepático também foram 

avaliados.    

 

7. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

Para avaliar a associação de fatores selecionados (sexo, idade, antecedentes 

epidemiológicos, ingestão de álcool, tabagismo, IMC, genótipo do vírus da hepatite 

C, níveis séricos de RNA HCV, de colesterol, de triglicérides, fibrose hepática, 

esteatose, siderose) e resistência à insulina (HOMA-IR), foram calculados “odds 

ratios” (OR) e intervalos de confiança de 95% (IC 95%) como estimativas de riscos 

relativos, considerando a resistência à insulina como variável dependente e as 

variáveis selecionadas como variáveis independentes. As variáveis contínuas foram 

agrupadas em duas categorias ou mais.  A avaliação inicial incluiu análise univariada 
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e estratificada, usando o pacote de programa estatístico SPSS. Variáveis com 

potencial de confusão com os fatores de interesse foram examinadas, utilizando a 

análise de regressão logística não condicional.  Os testes utilizados foram bicaudados 

e a associação foi considerada significante quando p ≤ 0.05.  

Os mesmo procedimentos foram utilizados para avaliar a associação de fatores 

selecionados e fibrose hepática.  

 

8. ASPECTOS ÉTICOS 

Foram incluídos no estudo somente os pacientes que assinaram o termo de 

consentimento, após esclarecimento sobre a pesquisa (objetivos, metodologia, sigilo e 

riscos).     
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RESULTADOS 

 

No período de 01 de março de 2010 a 28 de fevereiro de 2012, 202 pacientes 

do Ambulatório de Hepatites da Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do 

HCFMUSP com diagnóstico de hepatite C crônica foram analisados quanto às 

características epidemiológicas e clínico-laboratoriais, com especial ênfase naquelas 

referentes à resistência à insulina.  

 

1. Características gerais dos pacientes incluídos no estudo. 

 

Dos pacientes incluídos no estudo, 87 (43,1%) eram do sexo masculino e 115 

(56,9%) do sexo feminino. A idade dos pacientes selecionados variou de 25 a 77 

anos (média = 49,65 anos; mediana =52; moda = 34 anos). A distribuição dos 

pacientes em relação ao sexo, faixa etária e escolaridade é mostrada na tabela 3. 
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Tabela 3. Distribuição dos pacientes incluídos no estudo por sexo, faixa etária e 
escolaridade. 

 
Característica 

N % 

Sexo   
        Masculino 87 43,1 
        Feminino 115 56,9 
Idade (anos)   
        18-30 14 6,9 
        31-40 40 19,8 
        41-50 43 21,3 
        51-60 63 31,2 
        >60 42 20,8 
Escolaridade (anos de 
estudo) 

  

0-4 35 17,3 
5-8  52 25,7 
9-11 63 31,2 
≥ 12 52 25,7 

 

Cerca de 56% dos pacientes frequentou escola formal (ensino médio ou 

universitário) por mais de 8 anos.  

Em relação às vias de transmissão do vírus da hepatite C, a sua distribuição é 

apresentada na tabela 2. Dos pacientes incluídos, 74 (38,7%) não referiram nenhum 

fator de risco potencial para aquisição do vírus da hepatite C.  
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Tabela 4.  Distribuição dos pacientes segundo fatores de risco potencial para 
aquisição do vírus da hepatite C. 

Fator de risco N % 
Transfusão de sangue   

Não 119 58,9 
Sim 83 41,1 
   

Uso de droga injetável   
Não 191 94,6 
Sim 11 5,4 
   

Uso de droga inalatória   
Não 179 88,6 
Sim 23 11,4 
   

Tatuagem   
Não 178 88,1 
Sim 24 11,9 
   

Acupuntura   
Não 158 78,2 
Sim 44 21,8 
   

Piercing   
Não 195 96,5 
Sim 7 3,5 
   

Profissional de saúde   
Não 177 87,6 
Sim 25 12,4 
   

 

Os fatores de risco mais frequentes foram transfusão de sangue e acupuntura.  

Sessenta e dois pacientes (30,7%) eram hipertensos e 176 (87,1%) faziam uso 

de medicamentos para hipotireoidismo. 

A distribuição dos pacientes em relação ao consumo de álcool e tabagismo é 

mostrada na tabela 5. 
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Tabela 5. Distribuição dos pacientes em relação à ingestão de álcool e 
tabagismo. 

 n % 

Ingestão de álcool   

     Não bebe 123  60,9 

     Bebe ≤ 2x/semana 58 28,7 

     Bebe ≥ 3x/semana 21 10,4 

Tabagismo   

     Não fuma 92 45,5 

     Fuma < 15 maços.ano 48 23,7 

     Fuma ≥ 15 maços.ano 62 30,7 

 

Em relação à ingestão de bebida alcoólica, cento e vinte três (60,9%) não 

referiram o seu uso no passado e apenas 21 (10,4%) relataram uso importante 

(frequência de três ou mais vezes por semana) atualmente. 
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Tabela 6. Distribuição dos pacientes, segundo índice de massa corpórea (IMC).  

IMC1 N % 
18-24,9 

 
42 20,8 

25-29,9 
 

48 23,8 

≥ 30 18 8,9 
   

1ignorado: 94 

Podemos observar na tabela 6 que apenas 18 pacientes (8,9%) apresentaram 

obesidade (IMC ≥ 30).  
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As características dos exames bioquímicos dos pacientes são mostradas na tabela 7.  

Tabela 7. Características bioquímicas dos pacientes incluídos no estudo.  

 Média DP Mediana 

Glicemia 79,1 13,72 77,0 

ALT 59,57 43,54 46,0 

AST 48,04 36,11 36,0 

GGT 78,49 93,23 47,0 

BT 0,17 0,5 0,0 

Albumina 3,53 0,53 4,0 

Colesterol 173,16 38,30 174 

HDL 55,36 17,18 55,0 

LDL 97,74 34,31 95 

Triglicérides 100,68 47,84 91,0 

Insulina 11,55 5,159 11,0 
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Quando avaliamos a carga viral e genótipo do VHC, observamos que 77,2% 

dos pacientes foi infectado pelo genótipo 1 e 46% apresentou altos níveis de RNA-

HCV (46%) (Tabela 8).  

Tabela 8. Distribuição dos pacientes, segundo características do vírus da 
hepatite C.   

Característica Nº % 
Carga Viral1   

 
≤ 850.000 UI/ml 74 36,6 

 
> 850.000 UI/ml 93 46,0 

Genótipo   
1 156 77,2 
2 6 3,0 
3 37 18,3 
5 3 1,5 

1ignorado: 35 
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Quanto às características anatomopatológicas estudadas, a tabela 9 mostra sua 

distribuição nessa população, mostrando apenas 33 (16,3%) pacientes com fibrose 

avançada (F3 e 4) e presença de esteatose em 95 (47%) pacientes.  

Tabela 9. Distribuição por características anatomopatológicas de 202 pacientes 
VHC+ incluídos no estudo 

 N % 
Alteração arquitetural   

Grau 0 39 19,3 
Grau 1 81 40,1 
Grau 2 49 24,3 
Grau 3 22 10,9 
Grau 4 11 5,4 

Infiltrado infl. portal   
Grau 0 1 0,5 
Grau 1 29 14,4 
Grau 2 114 56,4 
Grau 3 56 27,7 
Grau 4 2 1,0 

Atividade infl. periportal   
Grau 0 16 7,9 
Grau 1 29 14,4 
Grau 2 78 38,6 
Grau 3 72 35,6 
Grau 4 7 3,5 

Atividade parenquimatosa   
Grau 0 3 1,5 
Grau 1 71 35,1 
Grau 2 101 50,0 
Grau 3 25 12,4 
Grau 4 2 1,0 

Esteatose   
Ausente  107 53 
Grau 1 71 35,1 
Grau 2 20 9,9 
Grau 3 4 2,0 

Siderose 
         Ausente 
Grau 1 
Grau 2 
Grau 3 

 
151 
7 
44 
0 

 
74,8 
3,5 
21,8 
0 
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1.1. Resistência à insulina (Homeostasis model assessment of insulin resistance - 

HOMA-IR) 

Encontramos 25,74% dos pacientes (n=52) com resistência à insulina 

(HOMA-IR ≥ 3). Entre os pacientes infectados pelo VHC genótipo 1 (n= 156), 

encontramos 41 pacientes (26,3%) com resistência à insulina; entre os pacientes com 

genótipo 3 (n=37), encontramos 10 pacientes (27,0%) com HOMA-IR ≥ 3.  

    

1.2. Fatores associados à resistência à insulina. 

A avaliação inicial testando a associação das variáveis exploratórias 

selecionadas com a resistência à insulina (HOMA ≥ 3) está representada nas tabelas 

de 10 a 13.  
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Tabela 10. Distribuição dos 202 pacientes VHC+ com HOMA < 3 e HOMA ≥ 3 

 HOMA< 3 HOMA ≥ 3 p 

Sexo    

Masculino 59 28  

Feminino 91 24 0,069 

Idade (anos)    

≤ 50 73 24  

>50 77 28 0,755 

Ingesta de 

álcool 

   

Não 91 32  

Sim 59 20 0,912 

Tabagismo 

     Não 

     Sim 

 

104 

46 

 

36 

16        

 

 

0,989 

IMC T=108    

< 25 36 6  

≥ 25 43 23 0,019 

Tratamento 

prévio 

   

Não 92 22  

Sim 58 30 0,017 

    

 

Pacientes com resistência à insulina apresentam mais frequentemente IMC ≥ 

25 e história de tratamento antiviral prévio.  
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Tabela 11. Distribuição dos pacientes com HOMA < 3 e HOMA ≥ 3, em 
relação à ALT, GGT, peptídeo C, triglicérides, colesterol total 

 HOMA< 3 HOMA ≥ 3 p 

ALT    

≤ LSN 75 15  

> LSN 75 37 0,008 

AST    

≤ LSN 96 22  

> LSN 54 30 0,006 

GGT    

≤ LSN 105 18  

> LSN 45 34 0,000 

Colesterol 

total 

   

< 200 111 44  

≥ 200 39 8 0,118 

Triglicérides    

< 200 135 43  

≥ 200 15 9 0,160 

 

Pacientes com diagnóstico de resistência à insulina apresentaram, com maior 

frequência, níveis séricos de ALT, AST e GGT maiores que o limite superior normal. 
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Tabela 12. Distribuição dos pacientes com HOMA- IR, em relação ao IMC, 
carga viral, genótipo 

 
HOMA 

p 
< 3 ≥ 3 

Carga Viral1    

≤ 850.000 59 15  

>850.000 62 31 0,061 

Genótipo    

Não 1 35 11  

1 115 41 0,747 

1ignorado: 35 
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Tabela 13. Distribuição dos pacientes com HOMA- IR, em relação à alteração 
estrutural, atividade periportal, esteatose e siderose. 

 
HOMA 

p 
< 3 ≥ 3 

Alteração 

estrutural 

   

0-1 131 38  

2-4 19 14 0,017 

Atividade 

periportal 

   

0-1 100 23  

2-4 50 29 0,004 

Esteatose    

ausente 88 19  

presente 62 33 0,006 

Siderose 

      ausente 

     presente 

 

113 

37 

 

38 

14                      

 

 

0,747 

 

Pacientes com HOMA-IR ≥ 3 apresentaram fibrose e atividade periportal 

mais intensos que aqueles com HOMA-IR < 3. Esteatose hepática também foi mais 

comum em pacientes com diagnóstico de resistência à insulina.   
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Foram selecionadas cinco variáveis (IMC, fibrose hepática, atividade 

necroinflamatória, tratamento prévio e esteatose hepática) para a construção do 

modelo de Regressão logística. Esta técnica foi utilizada para avaliar a associação 

entre a resistência à insulina (variável dependente) e as variáveis selecionadas.  

Como 94 pacientes apresentaram valor ignorado em pelo menos uma das 

variáveis selecionadas para serem testadas na construção do modelo de regressão 

logística, 108 pacientes permaneceram para essa etapa da análise. 

A tabela 14 mostra os OR associados às variáveis que permaneceram no 

modelo final de regressão logística 
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Tabela 14. Análise multivariada para fatores associados à resistência à insulina.  

 Análise univariada Análise multivariada 

 p p Odds ratio1 IC 95% 

IMC ≥ 25 0,019 0,009 4,308 1,438 – 12,910 

Tratamento 

prévio 

0,017 0,702   

Alteração 

estrutural (2-4) 

0,017 0,939   

Atividade 

periportal (2-4) 

0,004 0,890   

Esteatose 0,006 0,023 3,136 1,168 – 8,417 

1ajustado por sexo e idade e todas as variáveis da tabela. 

 

Índice de massa corpórea ≥ 25 kg/m2 e esteatose hepática foram fatores 

independentes associados à resistência à insulina. 

2. Fatores associados à fibrose hepática. 

Para a construção do modelo de regressão logística na investigação de fatores 

associados à fibrose hepática (variável dependente), foram selecionadas duas 

variáveis: atividade necroinflamatória e esteatose hepática (variáveis independentes).  

Duzentos e dois pacientes permaneceram para essa etapa da análise.  

A tabela 15 mostra os OR associados às variáveis que permaneceram no 

modelo final de regressão logística 
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Tabela 15.  Análise univariada e multivariada para fatores associados à fibrose 
hepática em pacientes com hepatite C crônica. 

 Análise univariada Análise multivariada 

 p p Odds ratio1 IC 95% 

Atividade 

periportal (2-4) 

0,000 0,001 8,885 2,548 – 30,979 

Esteatose 0,000 0,001 3,044 1,571 – 5,901 

1ajustado por sexo e idade e todas as variáveis da tabela. 

 

Atividade necroinflamatória e esteatose hepática foram fatores independentes 

associados à fibrose hepática. 
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DISCUSSÃO 

 

 Esta dissertação teve como principal motivação estudar a frequência de 

resistência à insulina em pacientes infectados com o vírus da hepatite C, em 

ambulatório especializado na cidade de São Paulo. Acreditamos que é um tema que 

vem ganhando importância e ainda há poucos estudos na literatura sobre o assunto, 

principalmente na literatura nacional, com características epidemiológicas próprias 

de nossa população. 

 O nosso estudo também se propôs a estudar os fatores que poderiam estar 

associados com a resistência à insulina em nossa população. 

 

1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DOS PACIENTES 

A nossa casuística foi composta por 114 pacientes virgens de tratamento e por 

88 pacientes já tratados previamente, mas que não obtiveram uma resposta viral 

sustentada (RVS) seja por serem não respondedores ou respondedores parciais.  

Encontramos em nossa casuística uma frequência de 25,7% de resistência à 

insulina, valor muito próximo de outros estudos, como um francês e brasileiro 

(Moucari et al., 2008: Souza et al., 2011). Moucari e colaboradores (2008) em estudo 

prospectivo com 462 pacientes não diabéticos com hepatite C crônica encontraram 

32,4% de pacientes resistentes a insulina, e o outro estudo em Minas Gerais (Souza 

et al., 2011) que avaliou a frequência de resistência à insulina em 82 pacientes com 

hepatite C crônica  não-diabéticos, encontrando 27% de resistentes à insulina.  
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 A maioria dos pacientes incluídos no estudo são maiores de 50 anos (52%), 

sugerindo que podem ter adquirido a infecção antes dos recursos de diagnóstico, em 

1992. Em 1993, a Portaria 1376/93 tornou obrigatória também a inclusão de testes 

para anticorpos contra o VHC na triagem, reduzindo a transmissão de hepatite C por 

transfusão de sangue e hemoderivados (Valente et al., 2005).   

 A via de infecção mais frequente para a aquisição do vírus da hepatite C em 

nossa população foi a transfusão sanguínea (41,1%), evidenciando que a transmissão 

foi anterior ao início do uso de testes para detecção do vírus na doação de sangue.  

A distribuição dos genótipos de nossa casuística é coerente com a distribuição 

dos subtipos brasileiros, com predominância do genótipo 1 (77,2%), seguido pelo 

genótipo 3, com 18,3% ( Campiotto et al., 2005).  

A média de idade da nossa população foi igual a 49,7 anos, em concordância 

com  a casuística de Souza e colaboradores (2011)  com média igual a 50,7 anos e 

com a encontrada por Oliveira AC e colaboradores (2009)  de 48,9 anos.   

Em relação à carga viral, em quase metade de nossa casuística (46%) foi 

encontrada uma alta viremia (RNA HCV > 850.000), indicando doença ativa com 

replicação viral.  

 

2. FATORES ASSOCIADOS À RESISTÊNCIA À INSULINA 

2.1.  Encontramos associação entre a resistência à insulina e o IMC>25. 

O IMC, especialmente se associado com a esteatose hepática e a resistência à 

insulina, é uma fator preditor negativo de resposta ao tratamento com interferon 
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peguilado e ribavirina (Eslam et al., 2011), pois as respostas em pacientes obesos e 

diabéticos não são muito boas (Fried et al., 2008).  

Há fortes evidencias de que o sobrepeso está associado com diabetes e 

resistência à insulina, independente de gênero (Colditz et al.,1995; Chan et al., 1994). 

O mecanismo pelo qual o sobrepeso induz à resistência à insulina ainda precisa ser 

mais elucidado, mas sabe-se que o tecido adiposo atua como órgão endócrino e 

secreta um complexo conjunto de proteínas que regulam a sensibilidade à insulina 

(Jazet et al., 2003; Kadowaki et al., 2003). E o papel do sobrepeso tem sido ilustrado 

em estudos clínicos que demonstram que a perda de peso está acompanhada por uma 

melhora na sensibilidade à insulina.  

 

O IMC/obesidade também interfere no resultado do tratamento. Em estudo 

retrospectivo na Grécia em que foi possível avaliar o IMC de 134 pacientes, a 

maioria (63,4%) apresentava IMC normal, enquanto 29,1% estavam com sobrepeso 

(IMC>25) e 7,5% eram obesos. Os pacientes que não responderam ao tratamento 

apresentaram o IMC maior (24,6±4,5 vs. 23,1± 3,8 kg/m2, p=0,035  (Savvoula et al., 

2012). Inversamente, a perda de pelo menos 10% do peso corporal leva a melhores 

resultados para o tratamento da hepatite C (Pattullo et al., 2010; Bressler et al., 

2003). Além disso, com a perda de peso também há a melhora da resistência à 

insulina, levando a melhores respostas ao tratamento de hepatite C ( Hickman et al., 

2004).  Outros estudos sugerem que a resistência à insulina ocorreria em estágios 

iniciais da infecção pelo VHC, e que o IMC e a severidade da fibrose hepática estão 

independentemente relacionados ao HOMA (Petit et al., 2001; Lam et al., 2010). 

 

2.2. Encontramos associação significante positiva entre resistência à insulina e 

esteatose hepática.  

Em nossa casuística, a esteatose esteve presente em 47% de nossa população. 

A esteatose hepática é uma característica histológica comum da hepatite C crônica e 

também está associada à obesidade, sobretudo abdominal, alto consumo de álcool, 
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diabetes tipo 2 e dislipidemia, que podem contribuir também com a esteatose no 

paciente com hepatite C crônica (Monto et al., 2002). Fartoux e colaboradores (2005) 

demonstraram que a resistência à insulina seria mais a causa do que a consequência 

da esteatose e fibrose hepáticas no genótipo 1, apesar da esteatose ser mais severa em 

pacientes infectados com o genótipo 3. Neste estudo, a análise multivariada 

demonstrou que a RI foi um fator de risco para esteatose, em pacientes infectados 

com o genótipo1, independente do IMC. 

2.3. Não encontramos associação entre resistência à insulina e carga viral. 

Essa associação foi encontrada por um estudo francês (Moucari et al., 2008) 

em pacientes infectados com genótipos 1 e 4 e por outro estudo em Taiwan em que 

Hsu  e colaboradores (2007) estudaram os efeitos dos fatores virais, metabólicos e do 

hospedeiro na resistência à insulina em 162 pacientes com hepatite C crônica. Neste 

estudo utilizaram o HOMA-IR ≥ 2,4 para o diagnóstico de RI e encontraram na 

análise multivariada uma relação dose-resposta entre o nível de carga viral (HCV 

RNA) e a presença de RI, a qual foi positivamente correlacionada com o IMC, 

triglicérides, carga viral (HCV RNA) e ALT. Possíveis explicações para nossos 

diferentes achados seria o HOMA-IR utilizado com um valor maior em nosso estudo 

(3,0) e a distribuição genotípica, com metade de genótipo 1 e apenas 1,85% de 

genotipo3. Outros fatores que também poderiam ter influenciado o resultado são o 

gênero, que neste estudo apresentou quase 70% de homens, o IMC, o grau de fibrose 

e esteatose hepáticas (não mostrados nesse estudo) e os níveis de adipocinas e 

citocinas. 

Em concordância com nossos resultados, Huang e colaboradores (2011) 

também não encontraram associação entre a RI e a carga viral do VHC. Neste estudo 

taiwanês os pesquisadores avaliaram 156 pacientes com hepatite C crônica de 

genótipos 1 e 2 com o objetivo de verificar a associação entre resistência à insulina, 

síndrome metabólica e carga viral do VHC. De 120 pacientes analisados, 47 (39,2%) 

tiveram HOMA>2,5 e 42(35%) síndrome metabólica. A RI foi associada com 

IMC>30 (p<0,0001), circunferência abdominal (p<0,0001) e altos níveis de 
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triglicérides (p=0,025). Na análise multivariada, a carga viral de HCV RNA não 

apresentou diferença significativa entre os pacientes resistentes e não resistentes à 

insulina (p=0,761) e com ou sem síndrome metabólica (p=0,292).  

Outro estudo que não encontrou associação entre a resistência à insulina e a 

viremia do VHC foi conduzido na Grécia. Neste estudo, Tsochatzis e colaboradores 

(2009) avaliaram 275 pacientes com hepatite C crônica virgens de tratamento e não 

diabéticos, e encontraram 37% de resistência à insulina (HOMA>3,0), sendo que foi 

mais prevalente no genótipo não-3 do que no genótipo 3. Os pacientes com genótipo 

3 foram significativamente mais jovens e apresentaram IMC mais baixo do que os 

pacientes infectados com outros genótipos. A carga viral (RNA HCV) foi medida em 

244 e 81 (27%) pacientes apresentaram carga viral alta. A RI (HOMA>3) foi 

associada com o aumento da idade (p=0,003), IMC (p<0,001) e presença de esteatose 

moderada a severa (p=0,04), fibrose avançada (p=0,026) e os altos níveis de ALT 

(p=0,001), AST (p=0,001), GGT (p<0,001) e fosfatase alcalina (p<0,001), porém não 

foi encontrada associação entre HOMA>3 e carga viral (HCV RNA).  

Não encontramos associação entre a resistência à insulina e fibrose hepática, 

muito embora a maioria dos estudos os relacione. Vários estudos que avaliaram a 

resistência à insulina em pacientes com hepatite C crônica têm observado que a RI 

pode ocorrer precocemente no curso da doença (Hui et al., 2003; Fartoux et al., 2005; 

Muzzi et al., 2005; Moucari et al., 2008). Um estudo na França (Fartoux et al., 2005) 

avaliou a relação entre RI, esteatose e fibrose de acordo com o genótipo em 141 

pacientes não diabéticos com hepatite C crônica sem cirrose. No genótipo 1, 

encontraram valores maiores para o índice HOMA, porém no genótipo 3 a fibrose e 

esteatose foram mais severas. Neste estudo, foi demonstrado que em pacientes 

infectados com o genótipo 1 a resistência à insulina atuaria como fator causal de 

fibrose e esteatose hepática e que o aumento da insulina circulante seria um fator de 

risco para fibrose através da esteatose induzida por resistência à insulina. A 

esteatose, no genótipo 1, foi associada ao IMC enquanto no genótipo 3 foi associada 

à carga viral; e também foi associada à fibrose, independente do genótipo do vírus. 
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Não encontramos associação entre RI e tabagismo.Há várias evidencias de 

que o tabagismo aumenta o risco de diabetes. Embora os tabagistas tenham uma 

média menor de IMC em relação aos não tabagistas, o tabagismo parece influenciar o 

padrão de distribuição de gordura, pois apresentaram maiores índices de 

circunferência abdominal em estudo transversal de base populacional com 21.828 

britânicos (Canoy et al., 2005).  O tabagismo levou a aumento de resistência à 

insulina em homens jovens em estudo (Attval et al., 1993). O tabagismo reduziu a 

captação de glicose mediada por insulina entre 10 a 40% em indivíduos que eram 

tabagistas comparados com não tabagistas (Facchini et al., 1992) 

  Outro estudo evidenciou a associação entre tabagismo pesado e a severidade 

da fibrose em pacientes com hepatite C crônica, mas não em pacientes com hepatite 

B crônica. Também foi associado com a esteatose, o que explicaria a via causal com 

relação à fibrose hepática (Tsochatzis et al., 2009).  

Provavelmente nossos dados não tiveram poder suficiente para analisar essa 

variável. 

  Na análise univariada houve associação entre RI e fibrose hepática, com p 

significante (p= 0,017), porém no modelo final não foi demonstrada tal associação. 

Estudos relacionam a RI com a progressão da fibrose hepática nos pacientes com 

hepatite C crônica (Hui et al., 2003; Fartoux et al., 2005; Moucari et al., 2008). 

Talvez o fator fibrose hepática que apresentou associação na análise univariada ao 

ser colocada no modelo final tenha perdido força frente a outros fatores que neste 

caso teriam sido mais salientes e importantes. Os fatores que poderiam explicar o 

nosso resultado seria a nossa casuística, composta principalmente por pacientes do 

sexo feminino, a constituição de nossa população brasileira, com etnias diferentes e 

miscigenadas, ou também o valor do HOMA utilizado, que ainda não foi 

padronizado para nenhuma população.  

Não foi possível analisar a associação da resistência à insulina com os 

diferentes genótipos do vírus da hepatite C devido à pequena porcentagem de outros 
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genótipos que não o 1. Com relação ao genótipo 1, não houve associação com a 

resistência à insulina.  

 

3. FATORES ASSOCIADOS À FIBROSE HEPÁTICA 

Na análise multivariada, encontramos associação entre a fibrose e esteatose 

hepáticas. Em três estudos (Adinolfi et al., 2001; Hourigan et al., 1999; Monto et al., 

2002) foi demonstrada a influência da esteatose na progressão da fibrose em 

pacientes com hepatite C crônica. Adinolfi e colaboradores (2001) avaliaram 180 

pacientes com relação ao índice de atividade histológica, grau de fibrose e esteatose, 

IMC, distribuição de gordura corporal, genótipo do VHC, e carga viral de RNA 

HCV. Foi encontrada uma correlação entre o grau de fibrose e esteatose (p<0,001) e 

idade (p<0,001) e observado na infecção com o genótipo 3 uma maior prevalência de 

esteatose. Após o ajuste por idade, a associação entre fibrose e esteatose permaneceu 

significativa. 

 Encontramos associação entre fibrose hepática e atividade necroinflamatória. 

Estes achados histológicos também foram avaliados por Asselah e colaboradores 

(2003) em estudo com 290 pacientes com hepatite C crônica, sendo 49% dos 

pacientes do sexo masculino, e com uma frequência de 46,6% de esteatose em sua 

casuística. Após a análise multivariada encontraram associação entre fibrose hepática 

e genótipo 3, IMC > 30kg/m²  e atividade necroinflamatória. Há controvérsia entre a 

associação entre a progressão da fibrose e o grau de atividade necroinflamatória. 

Poynard e colaboradores (1997) não encontraram correlação entre estes dois achados 

histológicos. Como a atividade necroinflamatoria é um processo dinâmico, é possível 

que apresente variações ao longo do tempo e a biópsia reflete a severidade da 

necrose e inflamação em um dado ponto no tempo.  
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4. TRATAMENTO ANTIVIRAL PRÉVIO 

Na nossa casuística, quase metade dos pacientes já tinham sido tratados 

previamente com interferon convencional ou peguilado. É sabido que durante o 

tratamento podem ocorrer alterações no metabolismo da glicose como efeitos 

adversos desse tratamento antiviral (Mello et al., 2006). Há relatos de efeitos de 

longo prazo do interferon, como pneumonite, tireoidite e diabetes melitus (Imano et 

al., 1998; Fabris et al., 1992). Koivisto e colaboradores (1989) relataram que o 

interferon estimula a secreção de hormônios contrarreguladores (cortisol, hormônio 

do crescimento e glucagon), o que causaria a RI em indivíduos hígidos. O diabetes 

tipo 1 após uso de interferon seria provocado pela destruição auto-imune de células 

beta pancreáticas através dos efeitos imunológicos dessa droga (Waguri et al., 1994; 

Fabris et al, 1992). Um estudo japonês (Imano et al., 1998) demonstrou a redução da 

sensibilidade à insulina em tecidos esplâncnicos (38%) e periféricos (16%) através 

do clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico após duas semanas de administração de 

interferon em 14 pacientes com sorologia positiva para o VHC, elevação de ALT > 

1,5 LSN, com achados histológicos compatíveis com hepatite ativa , com teste de 

tolerância  à glicose normal e ausência de historia familiar de diabetes. O mecanismo 

ainda é desconhecido, mas sabe-se que o interferon induz a produção de citocinas, 

incluindo o TNF-α., que pode estar envolvido na causa da RI periférica e hepática. 

 Por outro lado, (há discordância quanto) também há estudos que relatam que 

após o uso do interferon como tratamento antiviral para o VHC, pacientes que 

apresentavam alteração do HOMA-IR quando infectados com o VHC e após o 

tratamento evoluem para níveis normais de HOMA-IR. Há porém discordância 

quanto ao valor preditivo de uma boa resposta ao tratamento, como mostra estudo 

realizado por Fattovich e colaboradores (2011) que não encontrou associação entre 

RVS e HOMA-IR. 
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5. HOMA-IR 

O HOMA-IR é o índice mais comumente utilizado para o diagnostico de 

resistência à insulina na hepatite C crônica em estudos epidemiológicos devido à sua 

fácil e prática utilização, além de ser financeiramente mais acessível. O teste 

considerado padrão-ouro para medir a RI é clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico, 

porém é de elevado custo, tecnicamente difícil e trabalhoso, além de incômodo para 

o paciente, pois requer repetidas amostras de sangue e infusão de insulina; logo não é 

possível o seu uso em larga escala devido a essas limitações. Outros testes além do 

HOMA-IR têm sido propostos, como o QUICKI, insulinemia e glicemia de jejum, 

razão entre glicemia e a insulinemia de jejum, teste de tolerância oral à glicose com 

resposta total integrada entre glicemia e insulinemia, índice de Matsuda e de 

Stumvoll (Eslam et al., 2011b).  

Por ainda não ser um teste padronizado, há discussões em curso sobre o valor 

de numérico de corte, o “cutt-off ” , para diagnostico de RI. O valor de HOMA-IR 

igual a 1 está relacionado à sensibilidade à  insulina, mas os valores que definiriam a 

RI podem variar de acordo de uma população para outra de acordo com a 

constituição étnica e com o IMC ( Kim et al., 2004). Estes fatores contribuem, em 

parte, também para a heterogeneidade nos valores de corte do HOMA-IR.   

 

6. ESTUDO TRANSVERSAL 

O estudo transversal impõe algumas limitações que às vezes podem 

comprometer a qualidade da pesquisa, como o erro de recordação em relação às 

questões retrospectivas, e em geral, as pessoas que respondem ou aceitam participar 

de um estudo (respondentes) têm características diferentes daqueles que não aceitam 

participar (não-respondentes). No nosso estudo, tivemos mais mulheres que se 

dispuseram a participar da pesquisa, talvez por terem uma maior preocupação com a 

saúde ou por maior disponibilidade de tempo quando são do lar. Outro aspecto 

seriam os pacientes que têm maior dificuldade de acesso ao ambulatório, por 
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morarem muito distante e/ou não apresentarem  condições financeiras para poder 

arcar com os custos do transporte de ida e volta ao nosso serviço.  

Os indivíduos que não sobrevivem e os emigrantes apresentam menor 

probabilidade de ser incluídos na amostra, levando ao viés de seleção, que ocorre 

quando certos indivíduos têm mais chance de serem selecionados em uma amostra.  

Na nossa casuística, os pacientes que foram a óbito provavelmente apresentavam um 

quadro mais grave, e isso pode ter levado a um viés de seleção. 

Neste tipo de estudo, não há como falar em causalidade, nem é esse o nosso 

propósito. No nosso trabalho, não pudemos determinar a idade à época da infecção e 

o início das alterações no metabolismo da glicose. Como se trata de um estudo 

transversal, podemos falar em associação de variáveis, no nosso  estudo , as variáveis 

que estariam associadas à RI na nossa população de pacientes não diabéticos com 

hepatite C. 

Outro ponto importante é com relação às questões retrospectivas do 

questionário, que aumentam muito a habilidade de responder questões analíticas, mas 

podem levar a erros de recordação. Apesar de todas as limitações do estudo 

transversal, acreditamos que a nossa pesquisa, que consistia de coleta de sangue e 

questionário, cumpriu o objetivo com relação aos dados obtidos.  

A resistência à insulina e o diabetes podem gerar consequências clínicas 

muito significativas na hepatite C crônica, tais como a rápida progressão da 

fibrogênese (Hui et al., 2003; Moucari et al., 2008; Hickman et al., 2003; Muzzi et 

al., 2005; Bugianesi et al., 2006; D’Souza et al, 2005 ), o aumento da incidência de 

carcinoma hepatocelular (Wideroff et al., 1997; Davila et al., 2005; Veldt et al, 2008; 

Kawamura et al., 2010)  e a redução da resposta virológica ao interferon (Khatab et 

al.,2010; D’Souza et al., 2005; Romero-Gómez et al., 2005; Poustchi et al., 2008). 

Logo, desvendar os mecanismos envolvidos na resistência à insulina em indivíduos 

infectados pelo vírus da hepatite C toma uma relevância ímpar. Os estudos que 

abordaram a questão utilizaram medidas empíricas, tais como intervenções no estilo 
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de vida e sensibilizadores de insulina já em uso em diabéticos e indivíduos com 

resistência à insulina sem infecção pelo VHC. Um estudo (Hickman, 2005) que 

propunha mudanças no estilo de vida obteve bons resultados quanto à redução do 

grau de fibrose hepática e aos níveis de resistência à insulina em um pequeno grupo 

de pacientes com hepatite C crônica, porém os efeitos sobre a resposta à terapia 

antiviral não foram avaliados. 

São necessários mais estudos que possam aprimorar nosso conhecimento 

sobre a abordagem da RI nos pacientes com hepatite C crônica, tratados e não 

tratados. Um estudo prospectivo, com uma coorte de pacientes com hepatite C 

crônica, com controles de peso, alimentação e atividade física e seguimento com 

HOMA-IR poderia ser uma alternativa para melhor conhecermos esta população. 

  



80 
 

CONCLUSÕES 

 

1. Encontramos 25,74% dos pacientes (n=52) com resistência à insulina (HOMA-IR 

≥ 3). Entre os pacientes infectados pelo VHC genótipo 1 (n= 156), encontramos 

41 pacientes (26,3%) com resistência à insulina; entre os pacientes com genótipo 

3 (n=37), encontramos 10 pacientes (27,0%) com HOMA-IR ≥ 3.  

 

2. Encontramos associação positiva entre índice de massa corpórea maior ou igual a 

25kg/m2, presença de esteatose hepática e presença de resistência à insulina. 

 

3. Atividade necroinflamatória e esteatose hepática foram fatores independentes 

associados à fibrose hepática. 
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ANEXO A 

 
MANIFESTAÇÕES EXTRA-HEPÁTICAS ASSOCIADAS AO VÍRUS DA 

HEPATITE C 
 
IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE 
 
1. NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE:  ___ ___ ___ ___  
2. DATA DA ENTREVISTA: _____ / _____ / __________ 
3. NOME:  
___________________________________________________________________ 
4. RGHC:  ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 
5. SEXO:  1. masculino 2. feminino     
   
6. DATA DE NASCIMENTO:  _____ / _____ / __________ 
7. IDADE: ______ anos       
  
 
ENDEREÇO 
 
8. Logradouro (Avenida, Rua): ____________________________________________ 
9. Bairro: ________________________________________________________________ 
10. Cidade: ______________________________________________________________ 
11. CEP: _________________________________________________________________ 
12. Tel.: _________________________________________________________________ 
13. Tel. Celular: _________________________________________________________ 
14.  e-mail: _______________________________________________________________ 
AQUISIÇÃO DO VÍRUS 
 
15.  Data do primeiro anti-HCV positivo (diagnóstico): ____/____/____  
16.   O senhor ou senhora teve ou tem alguma atividade no seu trabalho que o coloca em 

contato com sangue? 
1. sim  2. não  9. ignorado    
    

Se não, passe para o item 18. 
17. Qual o tipo de atividade?        
 1. Banco de sangue 

2. Contato com doentes 
3. Farmácia 
4. Faz / fez necrópsia 
5. Laboratório 
6. Outro: __________________________________ 
 

18.  Já recebeu transfusão de sangue ou plasma (sangue na veia)?            
1. sim  2. não  9. ignorado 

Se não, passe para o item 20. 
 
19. Em que ano (ou anos)? ________________________  
                       
20.  Já usou ou usa droga inalada (cheirada)?    
 1. sim  2. não  9. ignorado 
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Se não, passe para o item 23. 
 
21. Em que ano usou pela primeira vez?  _____________  
22. Em que ano usou pela última vez? __________________ 
23.  Já usou ou usa droga injetável?      

  
1. sim  2. não  9. ignorado     
  

Se não, passe para o item 26 
 
24.  Em que ano usou droga injetável pela primeira vez?   

______________  
25. Em que ano usou pela última vez? __________________ 
26. O senhor fez diálise?       
    

1. sim  2. não  9. ignorado 
Se não, passe para o item 29 
 
27. Em que ano fez diálise pela primeira vez? ________________________________ 
28. Em que ano fez diálise pela última vez? ____________________________________ 
29.  Já teve hepatite?         
  

1. sim  2. não  9. ignorado    
    

Se não, passe para o item 32 
30. Em que ano teve hepatite?  ______________   
31. O senhor sabe o tipo?      
 1. A 

2. B 
3. C 
4. Outro: ____________________ 
9. não sabe o tipo 

32.  Já foi internado em hospital?                                      
1. sim  2. não  9. ignorado  
 

Se não, passe para o item 35. 
 
33. Quando (ano) o senhor foi internado?      
34. Qual foi o motivo de sua internação? _____________________________________ 
35.  Já fez tratamento dentário?        
 1. sim  2. não  9. não sabe 
Se não, passe para o item 37 
 
36. Já fez cirurgia dentária? (ex. canal, implante) 
 1. sim  2. não  9. ignorado 
37.  Já foi operado?        
  

1. sim  2. não  9. ignorado 
Se não, passe para o item 43 
 
38. De que o senhor foi operado? _____________________________________________ 
39. Então, quantas vezes o senhor foi operado? ___________________   
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Se mais de uma vez, passe para o item 41 
 
40. Em que ano foi operado?  _______________  
41. Em que ano foi operado pela primeira vez? 
_____________________ 
42. Em que ano foi operado pela última vez? _______________________  
43. O senhor já fez tratamento com acupuntura?     
  

1. sim  2. não  9. ignorado 
Se não, passe para o item 45 
44. Em que ano o senhor fez tratamento com acupuntura pela primeira vez?   ___________ 
 
 
45. O senhor já fez tatuagem?       
  

1. sim  2. não  9. ignorado 
Se não, passe para o item 47 
 
46. Em que ano fez tatuagem pela primeira vez?  ________________
   
47. Furou a orelha para usar brincos? 
 1. sim  2. não  9. ignorado 
Se não, passe para o item 49 
48. Em que ano, na primeira vez? _________________________ 
49. Usa ou já usou piercing? 
 1. sim  2. não  9. ignorado 
Se não, passe para o item 51 
50. Em que ano (na primeira vez)? ________________________ 
 
51. Alguém de sua família teve ou tem hepatite?... 

1. sim   2. não  9. ignorado 
Se não, passe para o item 54. 
 
52. Em que ano esse familiar teve hepatite? _________________
  
53. Qual o tipo de hepatite?       
 1. A 

2. B 
3. C 
4. Outro: ____________________ 
9. não sabe o tipo 
 

54. O senhor já teve ou tem parceiro com hepatite?     
1. sim   2. não  9. ignorado 

Se não passe para o item 57. 
 
55. Em que ano vocês se relacionaram pela primeira vez?  ___ ___ 
___ ___   
 
56.  Sabe que tipo de hepatite?       

1. A 
2. B 
3. C 
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4. Outro: ____________________ 
9. não sabe o tipo 

 
Preenchimento feito pelo coordenador       
Exposição potencial: 
Ano:           
    
57.  Ingere bebida alcoólica?       
 1. sim   2. não  9. ignorado 
Se não, passe para o item 60.  
58. Que tipo de bebida alcoólica (a mais comum) __________________________ 
59.  Quantas vezes por semana?  ________     
   
Preenchimento feito pelo coordenador       
Grau de etilismo:  
           
 
60. Fuma ou já fumou cigarros? 
 1. sim  2. não  
Se não, passe para o item 63 
61. Em que ano começou a fumar? ___________________ 
62. Em que ano fumou pela última vez? ___________________ 
Preenchimento feito pelo coordenador       
Exposição ao tabagismo: 
            
 
DADOS CLÍNICOS 
 
63. O senhor já ficou doente alguma vez? (necessitou de cuidados médicos)  
  1.sim   2. não  9. ignorado 
 
64. Se sim, qual  (ou quais) doenças? ________________________________________ 

 
65.  Está com algum problema de saúde no momento ou faz acompanhamento médico, além 
deste exame de hepatite? 
 1. sim   2. não  9. ignorado    
   
 
66.  O senhor se sente cansado ultimamente?       
  1. sim   2. não  9. não sabe   
   
67.  Tem disposição para o trabalho?        
 1. sim   2. não  9. não sabe 
 
68.  Tem disposição para o lazer?  
 1. sim   2. não  9. não sabe 
 
69. Tem dores nas juntas (articulações)?      
 1. sim   2. não  9. não sabe 
Se não, passe para o item 71. 
 
70. Em quais juntas (articulações)? ____________________________________ 
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71. Tem dores musculares?        
 1. sim   2. não  9. não sabe 

 
72. Tem dificuldade para levantar-se da cadeira?     

1. sim   2. não  9. não sabe 
 

73. Tem dificuldade para pegar objetos em prateleiras ou para estender  
roupa em um varal?  

1. sim   2. não  9. não sabe    
   

  
74. Seus dedos das mãos mudam de cor no frio?      

 1. sim   2. não  9. não sabe 
Se não, passe para o item 76 
 
75. De que cor ficam seus dedos no frio?  _____________________ 
 
76. Já teve manchas constituídas de pequenos pontinhos vermelhos nas pernas? 

1. sim   2. não  9. não sabe    
   
 

77.  Tem formigamentos ou dormências nas pernas ou pés?   
  

1.sim   2. não  9. não sabe 
 

78. Enxerga bem?        
  
 1. sim  2. não  9. ignorado 
 
79. Necessita usar óculos de grau?      
  
 1. sim  2. não  9. ignorado 
 
80. Nos últimos 3 meses, o senhor sentiu os olhos secos?   
   

1. sim   2. não  9. não sabe 
 

 
81. Nos últimos 3 meses, teve sensação de areia nos olhos?    

1. sim   2. não  9. não sabe 
 

82.  Nos últimos 3 meses, necessitou usar colírio mais de 3 vezes ao dia?  
1. sim   2. não  9. não sabe 
 

83. Nos últimos 3 meses, sentiu a boca seca com freqüência?    
1. sim   2. não  9. não sabe 
 

84. Notou se as glândulas parótidas aumentaram? Como na caxumba?   
 1. sim   2. não  9. não sabe 
 

85. Tem dificuldade para engolir ou necessita de água para engolir melhor os alimentos?
 1. sim   2. não  9. não sabe 
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86.  O senhor já sentiu dores no peito?       

1. sim   2. não  9. não sabe 
Se não, passe para o item 88. 
 
87. Essas dores pioram quando respira fundo?     
  

1. sim   2. não  9. não sabe 
 

88. O senhor já teve trombose (entupimento de veias)?    
1. sim   2. não  9. não sabe 
 

89. Já teve derrame (AVC)?        
 1. sim   2. não  9. não sabe 
 

90. O senhor já teve infarto?         
1. sim   2. não  9. não sabe 
 

Se paciente do sexo masculino, passe para o item 92  
 
91. A senhora já teve aborto espontâneo?      

1. sim   2. não  9. não sabe 
 

 92. Dorme bem?        
  

1. sim   2. não  9. não sabe 
 

 93. Acorda descansado?        
  

1. sim   2. não  9. não sabe 
 

  
94. Tem aftas na boca?          

 1. sim   2. não  9. não sabe 
 

95. Tem feridas (úlceras) na região genital?      
1. sim   2. não  9. não sabe 
 

96.  Sente coceiras na pele? 
1. sim   2. não  9. não sabe     
 

97.  Costuma ter manchas/ feridas ou qualquer outro tipo de alteração na 
pele? 

 1. sim   2. não  9. não sabe      
 
Se sexo masculino, passe para o ítem 100 
 
98.   A senhora faz reposição hormonal? 

1. sim   2. não  9. não sabe    
   
99.  Qual medicamento usa para reposição hormonal? ____________________________ 
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100.  Toma medicamentos para pressão alta?  
1. sim   2. não  9. não sabe     

Se não, passe para o ítem 100 
 
101.  Qual ou quais medicamentos usa para pressão alta? ___________________________ 
 
102.  Toma medicamentos para Diabetes? 

1. sim   2. não  9. não sabe     
Se não, passe para o ítem 102 
 
103.  Qual ou quais medicamentos usa para Diabetes?  
_______________________________ 
 
104.  Toma medicamento para tireóide? 

 1. sim   2. não  9. não sabe     
Se não, passe para o ítem 103 
105.  Qual medicamento usa para tireóide? ________________________________ 
 
106.  Toma medicamentos para controlar o colesterol  e/ou triglicérides? 

 1. sim   2. não  9. não sabe   
   

Se não, encerre a entrevista 
 
107.  Qual ou quais medicamentos usa para colesterol e/ou triglicérides? 

___________________________ 
 
 

 Preenchimento feito pelo coordenador       
Pedido de consultas:   
_________________________________________________________________ 
           
 
EXAME FÍSICO 
 
108.  Peso _______________ Kg 
 
109.  Altura ______________ metros 
 
110.  PA ______x________  
 
Obs:  

Data: _____ /_____ / ___________ 
 

Entrevistador: 
__________________________________________________ 

Preenchimento feito pelo coordenador       
Observações: 
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ANEXO B 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

_______________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME: .:............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ........................................................................ CIDADE  ............................................................. 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2. RESPONSÁVEL LEGAL ......................................................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ....................................................................................Nº ................... APTO: ....................... 

BAIRRO: .......................................................................... CIDADE: ........................................................... 

CEP: ....................................... TELEFONE: DDD (............)......................................................... 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA : Resistência à insulina em pacientes infectados pelo Vírus 

da Hepatite C . 

PESQUISADOR: Fátima Mitiko Tengan. 

CARGO/FUNÇÃO: Docente FMUSP    INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 

43440 

UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO x  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

  

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 12 meses. 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Este projeto visa estudar a relação entre o vírus da hepatite C e a resistência à 
insulina, ou seja, quando a pessoa produz insulina mas ela não funciona adequadamente. A 
insulina é uma substância que regula o açúcar no corpo. Estudos mostram que a resistência 
à insulina aparece mais em indivíduos portadores do vírus da hepatite C. Esta resistência à 
insulina pode causar o diabetes do adulto. O diabetes pode trazer várias complicações, 
como as renais (insuficiência renal), oculares( catarata, cegueira), de cicatrização(feridas 
que não fecham),  da gordura no sangue (derrame, infarto).   

Com este estudo pretendemos ver a relação entre o diabetes e o vírus da hepatite C 
e se as alterações que ocorrem no fígado também seriam causadas pelo diabetes. 

Aceitando participar deste projeto, o(a) senhor(a) será entrevistado(a)  e 
coletaremos 1 tubo de sangue(10ml), além dos exames já usuais para o seu 
acompanhamento e/ou tratamento. A entrevista será feita através de questionário que 
abordará questões sobre as vias de infecção(contágio), hábitos, histórico pessoal e familiar.  

O tecido hepático disponível será avaliado através da análise da arquitetura 
hepática, do infiltrado inflamatório em área portal, da atividade inflamatória em área 
periportal e da atividade parenquimatosa. Esses quatro itens de avaliação serão graduados 
de 0 a 4, em ordem crescente de alteração observada. 

A punção venosa pode causar leve desconforto no local, e raramente pode levar a 
aparecimento de mancha roxa ao redor da picada, causada pelo extravasamento de 
pequena quantidade de sangue. 

  O(a) senhor(a) é livre para responder ou não às perguntas realizadas. Sinta-se à 
vontade para “pular” alguma(s) pergunta(s) que por acaso não queira responder e poder 
desistir de sua participação a qualquer momento. O seu atendimento não será prejudicado 
caso o (a) senhor(a) desista de sua participação. 

Somente no final do estudo poderemos concluir  a presença de algum benefício com os 
resultados.No momento, não há  benefício direto para o participante.  

Em qualquer etapa do estudo, o(a) senhor(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. Fátima 
Mitiko Tengan, que pode ser encontrada no endereço do LIM 47 localizado à Av. Dr. Enéas 
Carvalho de Aguiar,470 sala 12, Cerqueira César. Telefone: 3085-1601. Se o(a) senhor(a) tiver 
alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética 
em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 
18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26–E-mail:cappesq@hcnet.usp.br 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as de outros 
participantes, não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. O(a) senhor(a) terá 
acesso às informações sobre os resultados da pesquisa que sejam do conhecimento dos 
pesquisadores. 

Não há despesas pessoais para o(a) senhor(a) em qualquer fase do estudo, 
incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação. 

Em caso de dano pessoal diretamente causado pelos procedimentos ou 
tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o(a) senhor(a) terá direito à 
assistência médica na instituição.  
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 
DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 
foram lidas para mim, descrevendo o estudo” RESISTÊNCIA À INSULINA EM PACIENTES 
INFECTADOS PELO VÍRUS DA HEPATITE C”. 

Eu discuti com a Dra. Fátima Mitiko Tengan sobre a minha decisão em participar 
neste estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 
procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 
participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 
quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 
meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste Serviço. 

 

Assinatura do paciente   -------------------------------------------------         Data: 

 

Assinatura da testemunha ------------------------------------------------       Data: 

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores 
de deficiência auditiva ou visual. 

 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 
deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo                   Data         /       /        
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