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RESUMO 

 
Lima LB. Caracterização dos pacientes portadores de hepatite C antes do 

tratamento com antivirais de ação direta: ênfase no impacto do álcool nos 

sintomas de depressão e ansiedade [dissertação]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

Introdução: Indivíduos com infecção pelo vírus de Hepatite C (HCV) 
frequentemente apresentam uso de álcool, contudo, pacientes com consumo 
moderado ainda são pouco estudados, especialmente, sobre qual o impacto 
desse uso de álcool nos sintomas depressivos e ansiosos. Objetivos: 
Caracterização dos pacientes portadores de HCV e investigação do impacto do 
uso moderado de álcool na presença e intensidade dos sintomas de depressão 
e ansiedade nessa população. Métodos: Foram selecionados 109 indivíduos, 
portadores de HCV, provenientes dos ambulatórios de Hepatologia e Moléstias 
Infecciosas do Hospital das Clínicas da FMUSP, que aguardavam o início do 
tratamento para HCV. Os pacientes foram submetidos à entrevista psiquiátrica, 
análise dos dados clínicolaboratoriais e elastografia hepática transitória não 

invasiva com FibroScan; os sintomas depressivos e ansiosos foram avaliados 
por meio das escalas de BDI e BAI. Os participantes foram divididos em dois 
grupos, de acordo com o consumo de álcool, baseado em pontuação positiva 
na segunda questão do ASSIST (teste de triagem para o uso de álcool, tabaco 
e outras substâncias). O grupo com ASSIST positivo para uso de álcool foi 
comparado ao grupo com ASSIST negativo para uso de álcool, referente aos 
dados sociodemográficos, clínicos, sintomas depressivos e ansiosos. 
Resultados: Nessa amostra, 44% dos participantes encontravam-se na faixa 
etária a partir dos 60 anos, 59% eram do gênero masculino, 59% casados e 
53% completaram o ensino fundamental I. Em relação às características 
relacionadas ao HCV: 82% apresentavam o genótipo tipo 1 e 61% 

apresentavam avaliação da fibrose hepática pelo FibroScan, entre F3 e F4. 
Ao comparar os grupos com ASSIST positivo e negativo para uso de álcool, 
não foram observadas diferenças significativas nos dados sociodemográficos, 
clínicolaboratoriais, sintomas depressivos e ansiosos. Ao associar o uso 
moderado de álcool, bem como sintomas depressivos (BDI) e ansiosos (BAI), 
não foi encontrada diferença estatisticamente significante entre os grupos. 
Conclusão: Nessa amostra, o uso moderado de álcool, em indivíduos 
portadores de HCV não submetidos ao tratamento com antivirais de ação 
direta, não foi associado à maior intensidade de sintomas depressivos e 
ansiosos.  
 
 

Descritores: hepatite C; depressão; transtornos de ansiedade; uso de álcool; 

abuso de álcool; hepacivirus; antivirais. 



  

ABSTRACT 

Lima LB. Characterization of patients with hepatitis C infection before treatment 

with direct-acting antivira emphasis on the impact of alcohol use on depression 

and anxiety symptoms [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Background: Individuals with hepatitis C virus infection (HCV) frequently 

present alcohol use; however, patients with moderate alcohol consumption are 

still poorly studied, especially regarding the impact of this alcohol use on 

depressive and anxiety symptoms in patients with HCV. Aims: Characterization 

of patients with HCV and investigation of the impact of moderate alcohol use on 

the presence and intensity of symptoms of depression and anxiety in this 

population. Methods: We selected 109 individuals with HCV from the 

Hepatology and Infectious Diseases clinics of the Hospital das Clinicas of 

FMUSP, who were waiting to start HCV treatment. Those patients were 

submitted to a psychiatric interview, analysis of clinical and laboratory data and 

non-invasive transient hepatic elastography with FibroScan®; depressive and 

anxiety symptoms were evaluated using the BDI and BAI scales. Participants 

were divided into two groups according to alcohol consumption based on a 

positive score on the second point of the ASSIST (screening test for alcohol, 

tobacco and other substances). The positive ASSIST group for alcohol use was 

compared to the negative ASSIST group for alcohol use, referring to socio-

demographic, clinical data, and depression and anxiety symptoms. Results: In 

this sample, 44% of the participants were above 60 years old, 59% were males, 

59% were married, and 53% completed elementary education I. In relation to 

HCV-related characteristics, 82% were type 1 genotype and 61% presented 

FibroScan® assessment of hepatic fibrosis between F3 and F4. When 

comparing the groups with positive and negative ASSIST for alcohol use, no 

significant differences were observed in sociodemographic, clinical and 

laboratory data or depression and anxiety symptoms. By associating moderate 

use of alcohol and depression (BDI) and anxiety (BAI) symptoms, no 

statistically significant difference was found between the groups. Conclusion: 

In this sample, the moderate use of alcohol in HCV patients not submitted to 

treatment with direct-acting antivirals was not associated with a greater intensity 

of depression and anxiety symptoms. 

Descriptors: hepatitis C; depression; anxiety disorders; alcoholism; alcohol 

abuse; hepacivirus; antivirals. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Álcool 

1.1.1 Farmacocinética do álcool 

O álcool é uma substância psicoativa, depressora do sistema nervoso 

central (SNC), com propriedades que podem causar dependência. O etanol é 

uma molécula que apresenta absorção relativamente lenta pelo estômago e 

absorção mais rápida pelo intestino1. 

 O álcool, por ser solúvel em água, apresenta maior acesso à corrente 

sanguínea e distribuição para a maioria dos órgãos e sistemas do organismo; 

não há ligação do álcool às proteínas plasmáticas2.  

 O órgão que apresenta as maiores concentrações de álcool após seu 

consumo é o fígado, responsável por metabolizar e eliminar o etanol absorvido 

pelo estômago e intestino2. O metabolismo do álcool inicia-se por meio da 

oxidação do etanol pela enzima álcool desidrogenase (ADH), gerando o 

acetaldeído que, por sua vez, é metabolizado pela enzima aldeído 

desidrogenase (ALDH). O sistema de enzimas microssomais oxidativas 

(SEMO) pertence à família dos citocromos e compreendem um sistema 

alternativo de metabolização do álcool no fígado. O SEMO  transforma o álcool 

em acetaldeído pela ação do citocromo P450 2E1 (CYP2E1) presentes nas 

células hepáticas. As enzimas do citocromo P450 2E1 (CYP2E1) e catalase 

também auxiliam à quebra do álcool em acetaldeído3. Contudo, CYP2E1 está 

ativa somente após consumo de grande quantidade de álcool e a catalase 

metaboliza somente uma pequena fração do álcool corporal, tendo ambos uma 

função menor que as demais enzimas citadas. (Figura 1). 
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Figura 1: Metabolismo do álcool 

 

Fonte: Adaptado de Alcohol metabolism: an update. National Institute on Alcohol Abuse and 
Alcoholism (NIAAA)4 

 

 É importante ressaltar que diversos fatores influenciam o metabolismo 

do álcool, tais como idade, estrutura física, vulnerabilidade genética, estado de 

saúde, entre outros4. 

A mesma dose de álcool por unidade de peso corporal pode produzir 

distintas concentrações de álcool no sangue (CAS) em diferentes indivíduos, 

devido às variações nas proporções de gordura e água em seus corpos,  bem 

como ao baixo coeficiente de partição lipídio/água do etanol5. Em relação ao 

envelhecimento, pode haver um declínio na eliminação de álcool, relacionado à 

diminuição da massa hepática e/ou ao teor de água corporal5.  

Outro aspecto importante é a diferença no metabolismo do álcool entre 

homens e mulheres; elas tendem a apresentar uma concentração de álcool no 

sangue (CAS) maior que os homens quando expostas às mesmas doses e são 

mais suscetíveis aos seus efeitos. A CAS é maior nas mulheres, 

principalmente, devido a aspectos fisiológicos como quantidade de água 

corporal, que é menor no sexo feminino. Ademais, as mulheres apresentam 

menor atividade da enzima metabolizadora de álcool, que é a ADH, causando 

uma maior CAS6. 
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1.1.2 Conceito de dose padrão e dependência 

O conceito de dose padrão refere-se à unidade de medida que define a 

quantidade de etanol puro contido nas bebidas alcoólicas. Há divergências 

sobre a dimensão exata de uma unidade padrão. Em geral, variam de 8 a 14 

gramas (g) de etanol puro. A Organização Mundial de Saúde (OMS), por 

exemplo, estabelece que uma dose padrão contém aproximadamente 10 a 12 

gramas de álcool puro, o equivalente a uma lata de cerveja ou chope (330 ml), 

uma taça de vinho (100 ml) ou uma dose de destilado (30 ml)7. Segundo a 

OMS (2014), os padrões de uso de álcool podem ser classificados de acordo 

com a tabela 1: 

Tabela 1. Padrões de uso de álcool 

Classificação 
 

Definição 
 

Número de Doses 
Pré-estabelecido 

Problemas 
funcionalidade 

Moderado 
Beber quantidades 
moderadas que não 
causam prejuízos 

Não há Não 

Social 
Uso de bebidas alcoólicas 
de acordo com costumes 

sociais 
Não há Não 

Beber intenso 
(Heavy drinking) 

Padrão que excede o beber 
moderado 

Não há Sim 

Beber problemático 

Padrão de consumo 
relacionado a problemas 
pessoais, interpessoais e 
comportamento de risco.  

Não há Sim 

Beber pesado 
episódico  

(Heavy episodic 
drinking) 

Padrão de consumo de  5-
6 doses 

≥ 6 doses/ocasião Sim 

Consumo compulsivo 
periódico  

(Binge drinking) 

Padrão de consumo 
intenso, durante período 

prolongado e escolhido de 
modo proposital 

5 doses/ocasião 
homens 

4 doses/ocasião 
mulheres 

Sim 

 

Fonte: Adaptado de Relatório do status global sobre álcool e saúde  

(Global status report on alcohol and health), OMS; 20147. 

 

A dependência é um transtorno crônico, caracterizado pelo uso 
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compulsivo de uma determinada substância, que leva a uma inabilidade de 

controlar o consumo e ao surgimento de uma síndrome de abstinência, durante 

a interrupção do uso. Esse termo também tem sido definido como um conjunto 

de fenômenos comportamentais, cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem 

após o uso repetido de uma substância8. 

Atualmente, existem dois sistemas de classificação para o uso de álcool 

e outras substâncias: a Classificação Internacional de Doenças (CID), 

elaborada pela OMS, e o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 

Mentais (do inglês Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders - 

DSM), elaborado pela Associação Americana de Psiquiatria8,9, atualmente, na 

sua 5a edição9,10.    

O DSM abrange somente os transtornos psiquiátricos e é mais utilizado 

em ambientes de pesquisa. Na versão mais recente (DSM-5), lançada em 

2013, o transtorno por uso de álcool (TUA) é definido como a presença de 

problemas decorrentes do uso do álcool e, pelo menos, dois de 11 critérios, 

ocorrendo, conjuntamente, em um período mínimo de 12 meses8. De acordo 

com essa nova edição (DSM-5), alguns critérios para transtorno por uso de 

álcool foram modificados, entre eles: a eliminação de diagnósticos separados 

para os quadros de abuso e dependência; a combinação dos critérios em um 

único diagnóstico; a eliminação do critério anterior que avaliava a presença de 

problemas legais e a inclusão de fissura (craving) aos critérios8, 9. Além das 

modificações citadas, definiu-se a necessidade de pelo menos dois critérios 

para o diagnóstico e estabeleceu-se um modelo dimensional, com base nas 

medidas de gravidade, de acordo com o número de critérios preenchidos8. A 

tabela 3 demonstra as modificações ocorridas entre o DSM IV, que foi utilizado 

neste projeto, e o DSM 5, em relação ao transtorno por uso de álcool. 
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Tabela 2. Comparação entre os critérios utilizados para o diagnóstico de transtorno por uso de 

álcool entre o DSM IV e o DSM 5 

DSM IV DSM 5 

Critérios de abuso Critérios de dependência 
Transtorno por uso de 

substâncias (TUS) 

Fracasso em cumprir 
obrigações 

Uso maior/mais tempo 
Fracasso em cumprir 

obrigações 

Abandono/redução de 
atividades 

Reduzir/controlar uso 
Abandono/redução de 

atividades 

Risco à integridade 
física 

Problemas 
sociais/interpessoais 

Risco à integridade física 

Problemas legais Problemas físicos/psicológicos Uso maior/mais tempo 

 Tolerância 

 
Dificuldade em 

reduzir/controlar uso 
 

 Abstinência Problemas físicos/psicológicos 

  
Problemas 

sociais/interpessoais 

  
Obtenção, utilização e 

recuperação dos efeitos 

  Tolerância 

  Abstinência 

  Fissura 

Fonte: Adaptado de Manual diagnóstico estatístico para transtornos mentais – 5ª edição 

(Diagnostic and statistical manual for mental disorders, Fifth Edition – DSM 5), 20138,9 

 

A prevalência de TUA na população americana foi de aproximadamente 

14% nos últimos 12 meses e 29% na vida. Foi observada maior prevalência 

nos homens (17,6% e 36,0%, respectivamente) e indivíduos da etnia 

classificada como branca (14,0% e 32,6%, respectivamente)11. 

No Brasil, houve um aumento de 45% para 54% de bebedores 

frequentes (que fazem uso de álcool uma vez por semana ou mais), quando 

comparados os dados do último Levantamento Nacional de Álcool e Drogas 

(LENAD), efetivado em 2012, com o primeiro levantamento, em 200612. Além 

disso, o aumento significativo da forma de consumo binge drinking (ato de 

beber pesado por um período), relacionada a inúmeros desfechos negativos, 

como acidentes, aumentou de 45% para 59% na população de bebedores, 
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além de reforçar o aumento de indivíduos com uso de álcool de forma nociva. A 

prevalência de dependência de álcool, segundo os dados do último 

levantamento, é de 7% da população contra 9%, em 2006 12. 

Segundo o último relatório da OMS de 2014, o transtorno por uso de 

álcool é responsável por aproximadamente três milhões de mortes/ano ou 5,9% 

de todas as mortes (superior às mortes relacionadas ao vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e tuberculose) 7. O transtorno por uso de álcool 

também está relacionado a mais de 200 condições clínicas, entre elas, 

síndrome alcoólica fetal, cirrose hepática de origem alcoólica, pancreatite, 

diversos tipos de cânceres, como o orofaríngeo pancreático e de mama, entre 

outras patologias clínicas 7.  

O uso intenso e contínuo de álcool também predispõe ao aparecimento 

de doenças cardíacas, acidente vascular cerebral, câncer e cirrose hepática, 

afetando os sistemas cardiovascular, gastrointestinal e imunológico13. O 

transtorno por uso de álcool também pode causar amnésia anterógrada, 

déficits cognitivos temporários, distúrbios do sono e neuropatia periférica; além 

disso, diminuição da densidade óssea e da produção de células sanguíneas e 

síndrome alcoólica fetal 13. Ademais, os transtornos por uso de álcool 

complicam a avaliação e o tratamento de outros problemas clínicos e 

psiquiátricos e estão associados a episódios depressivos, ansiedade severa, 

insônia, suicídio e abuso de outras drogas, levando à morbidade e mortalidade 

substanciais 13. 

Outro fator importante a ser considerado é a associação entre o 

transtorno por uso de álcool e os custos sociais e econômicos significativos 

para a sociedade. Dentro dessa perspectiva, podem-se classificar em três 

categorias principais os custos sociais e econômicos atribuíveis ao álcool 7. 

A primeira categoria de custos são os custos econômicos diretos do 

consumo de álcool, cujas estimativas são derivadas, especialmente, de dados 

de registro, ou seja, os registros de instituições, por exemplo, hospitais e o 

próprio sistema de saúde, sistema policial e de justiça criminal, sistemas de 

desemprego e bem-estar social 14,15. Estão incluídos nessa categoria diversos 

tipos de custos, a saber, hospitalizações, atendimento ambulatorial, 

atendimento em enfermagem, medicamentos prescritos ou cuidados de saúde 



26 
 

  

em casa; pode-se incluir, também, nessa categoria, danos causados à 

propriedade por acidentes de veículos e destruição de monumentos. No 

entanto, esses custos diretos do setor saúdem representam apenas 9-24% de 

todos os custos sociais atribuíveis ao álcool16.  

A segunda categoria é a que avalia os custos indiretos relacionados ao 

uso do álcool. Eles estão relacionados, por exemplo, à perda de produtividade 

devido ao absenteísmo, ao desemprego, à diminuição de resultados, ao menor 

potencial de lucro e aos anos de trabalho perdidos por causa da pensão ou 

morte prematura15. Dados do II Levantamento Nacional de Álcool e Drogas 

mostraram que 5%, o equivalente a 5 milhões de pessoas no Brasil, perderam 

o emprego em detrimento do consumo de álcool 12. 

A terceira categoria são os custos intangíveis, relacionados àqueles 

atribuídos à dor e ao sofrimento e, em geral, a uma diminuição da qualidade de 

vida, sendo os mais difíceis de ser mensurados 15.  

Em 2010, os custos para a sociedade americana, por causa dos 

problemas relacionados ao uso de álcool, foram estimados em 250 bilhões de 

dólares ao ano 11. Nos países desenvolvidos, 9,2% de todo o ônus de doenças 

é atribuído ao álcool, superado apenas pelo uso de tabaco e pela hipertensão 

arterial 17. Nos países em desenvolvimento, com padrões de mortalidade 

relativamente baixos, tais como o Brasil, 6,2% de todo o ônus de doenças são 

responsabilidade das bebidas alcoólicas. Já nos países em desenvolvimento, 

com elevados padrões de mortalidade, como alguns países africanos e de 

regiões do sudeste asiático, 1,6% desse ônus é provocado pelo álcool17. 

 Dessa forma, os quadros associados ao transtorno por uso de álcool, 

tais como intoxicação, dependência ou abstinência podem resultar na redução 

dos principais papéis sociais, no rendimento profissional, nos relacionamentos 

e nas amizades13. Tanto o bebedor quanto os outros indivíduos que fazem 

parte do seu círculo social podem ser afetados pelas consequências do 

consumo de álcool, tais como desemprego ou perda de produtividade e 

disfunção na vida familiar, incluindo a violência doméstica. Esta, por sua vez, 

pode resultar em danos à saúde física ou mental, sendo causados pelos efeitos 

do álcool em si, pelas reações a esses efeitos, ou ambos7.  
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1.2 Vírus da hepatite C 

1.2.1 Estrutura do HCV 

 O Vírus da Hepatite C (do inglês Hepatitis C Virus - HCV) pertence ao 

gênero Hepacivirus, família Flaviviridae e foi identificado em 1989, pelos 

pesquisadores Choo e cols18,19.  

 Sua estrutura genômica é composta por uma fita simples de ácido 

ribonucleico (RNA), de polaridade positiva, com aproximadamente 9.400 

nucleotídeos. Existem pelo menos 7 genótipos do vírus designados por 

números e 67 subtipos designados por letras do vírus. O genótipo muda de 

acordo com a região mundial em prevalências distintas20. A figura 2 exemplifica 

a estrutura do HCV.  

 

 Figura 2: Estrutura viral (HCV) 

 

Fonte: Modificado de Morozov e Lagaye, 201821 

 

Os membros da família Flaviviridae compartilham uma série de 

características estruturais e virológicas básicas, sendo envoltos por uma 

bicamada lipídica, na qual duas ou mais proteínas de envelope (E) estão 

ancoradas. O envelope envolve o nucleocapsídeo, que é composto de 

múltiplas cópias de uma pequena proteína básica (núcleo ou C) e que contém 

o genoma viral formado por ácido ribonucleico (RNA). O genoma do RNA do 

HCV contém uma ORF longa (em azul, na figura 3), flanqueada por 5 'e 3' 

NTRs (em vermelho, na figura 3). A ligação de duas cópias de miR-122 (em 

verde, na figura 3), para o 5 'NTRs, é destacada na inserção. A tradução 

mediada por IRES da ORF conduz a uma poliproteína (fundo) que é co- e pós-

traducionalmente processada em dez proteínas virais (Capsídeo [C]; Envelope 



28 
 

  

1 [E1] e Envelope 2 [E2]; Proteína 7 [p7]; proteínas não estruturais [NS2, NS3, 

NS4A, NS4B, NS5A e NS5B])22,23 (figura 3).  

 

Figura 3: Estrutura genômica do vírus da Hepatite C 

 

Fonte: Modificado de Scheel e Rice, 201323 

 

1.2.2 Transmissão viral 

 A transmissão viral ocorre principalmente pelo contato sanguíneo19 e, em 

menor escala, pelas via sexual e transmissão vertical 24,25. Entre os principais 

grupos de risco, encontram-se indivíduos que utilizam drogas injetáveis e que 

realizam o compartilhamento de seringas e agulhas19, 24,26. Outros mecanismos 

de transmissão igualmente importantes são: reutilização de equipamentos 

médicos, sobretudo seringas e agulhas não adequadamente esterilizadas em 

ambientes de assistência à saúde, assim como uso de sangue e seus 

derivados contaminados27,28. A maioria dos portadores de hepatite C 

desconhece o diagnóstico e o tratamento da doença24, 25.  

 

1.2.3 Epidemiologia 

Embora a prevalência mundial da hepatite C tenha diminuído, estima-se 

que cerca de 71 milhões de pessoas estejam infectadas. Ademais, cerca de 
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400 mil pessoas irão a óbito nos próximos anos em decorrência da progressão 

da doença para cirrose e/ou carcinoma hepatocelular (CHC)27,28.  

 Apesar da estimativa da Organização Mundial de Saúde para o número 

de casos no Brasil ser entre 1,4 e 1,7 milhão de pessoas portadoras do HCV, 

essa estimativa é considerada significativamente inferior à realidade19, 22. Dados 

preliminares do Ministério da Saúde do Brasil (2018) mostraram que a hepatite 

C é responsável pela maior parte dos óbitos por hepatites virais no país (75,8% 

dos casos)29. 

1.2.4 Tratamentos  

O principal objetivo do tratamento é a eliminação do HCV, prevenindo a 

progressão da doença para cirrose, CHC e óbito, consequentemente, 

propiciando melhoria da qualidade de vida30.  

O tratamento do HCV está indicado para todos os pacientes com 

diagnóstico de infecção por esse vírus, nas suas formas aguda ou crônica; 

assim, independe do grau de fibrose, de acordo com recomendações 

específicas do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e 

Coinfecções do Ministério da Saúde do Brasil (PCDT)30. 

Os primeiros esquemas terapêuticos, baseados na terapia dupla com 

alfapeginterferona e ribavirina, apresentavam baixas taxas de Resposta 

Virológica Sustentada (RVS) em aproximadamente 60% dos casos31. A falha de 

mais de 30% dos tratamentos contribuiu para a manutenção da população que, 

mesmo tratados, continuaram com a doença em evolução, transmitindo o HCV 

e produzindo novos casos18. Além disso, a terapia dupla tendia a altas taxas de 

abandono motivadas por eventos adversos e pela complexidade e duração dos 

tratamentos32. 

Em 2011, com a incorporação dos primeiros antivirais de ação direta (do 

inglês direct acting antivirals - DAAs), acoplados à terapia dupla, apresentaram 

melhora nas taxas de RVS; contudo, a maioria dos DAAs apresenta ampla 

metabolização hepática e tem a capacidade de influenciar as enzimas do 

citocromo P450 (CYP), evidenciando maior risco de interação 

medicamentosa33.  
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O lançamento de novos antivirais de ação direta livre de interferon, em 

2015, mostrou o avanço na terapia para o HCV com menores reações 

adversas e menor tempo de tratamento33. Atualmente, os DAAs disponíveis no 

mercado farmacêutico são: 

• Inibidor de protease NS3/4A: Inibe a serina protease viral NS3/4A, 

responsável pela liberação das proteínas não estruturais NS3, NS4A, NS4B, 

NS5A e NS5B da poliproteína viral22, 23. 

• Inibidor NS5A: Atua como uma proteína multifuncional essencial com 

atividades-chave na replicação do genoma viral, montagem/liberação e 

modulação de vias de sinalização celular22,23. 

• Inibidor polimerase NS5B: Os inibidores não nucleosídeos NS5B da 

polimerase ligam-se fora do sítio ativo da polimerase NS5B e provocam 

alterações conformacionais que inibem a sua função; esses compostos 

podem ser adicionalmente subclassificados com base no seu local de 

ligação a NS5B e vias de resistência a fármacos22, 23. 

 A tabela 4 mostra os medicamentos disponíveis por classe dos DAAs. 

 
Tabela 3: Medicamentos disponíveis por classe dos DAAs 

Inibidor de Protease NS3/4A Inibidor NS5A Inibidor polimerase NS5B 

Telaprevir, boceprevir, 

grazoprevir, simprevir, 

voxilaprevir, paritaprevir 

(veruprevir) e glecaprevir 

Daclatasvir, 

ledipasvir, ombitasvir, 

velpatasvir, elbasvir e 

pibrentasvir. 

Sofosbuvir e dasabuvir. 

 
Fonte: Bartenschlager et al, 2013; Scheel e Rice, 201323 

 

De acordo com a última atualização do Protocolo Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT), do Ministério da Saúde, em 2017, os tratamentos 

disponíveis são30:  

• Daclatasvir; 

• Simeprevir; 

• Sofosbuvir; 

• Veriprevir/ritonavir/ombitasvir + dasabuvir; 

• Ledipasvir + sofosbuvir; 
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• Elbasvir + grazoprevir; 

• Ribavirina. 

Os tratamentos são realizados entre 12 a 24 semanas, conforme os 

critérios de condições clínicas do paciente. A Resposta Virológica Sustentada 

(RVS) é o endpoint esperado, definido pela não detecção do vírus no soro ou 

no plasma em 12 ou 24 semanas após o término do tratamento30.  

 

1.3 Transtorno Depressivo Maior 

 Depressão é um transtorno mental comum, caracterizado por tristeza 

persistente e perda de interesse em atividades anteriormente prazerosas, 

acompanhadas de uma incapacidade de realizar atividades diárias, durante 

pelo menos duas semanas34. Estima-se que mais de 300 milhões de pessoas 

sofram de depressão, equivalente a 4,4% da população mundial. Dados do 

último relatório da OMS de 2017 indicam que 5,8% da população brasileira 

apresenta o Transtorno Depressivo Maior (TDM)35. 

 O TDM apresenta uma incidência ao longo da vida de 20% nas mulheres 

e 12% em homens, nos Estados Unidos da América (EUA). Dados da OMS 

apontam o TDM como sendo a maior causa de adoecimento e invalidez em 

adolescentes no mundo35. 

 Os critérios para o diagnóstico de TDM, segundo o DSM 5, são8: 

A – Cinco ou mais dos sintomas seguintes presentes por pelo menos duas 

semanas e que representam mudanças no funcionamento prévio do indivíduo; 

pelo menos um dos sintomas é: 1) humor deprimido; 2) perda de interesse ou 

prazer (excluindo-se condições clínicas). 

1 – Humor deprimido, na maioria dos dias, quase todos os dias. 

2 – Acentuada diminuição do prazer ou interesse em todas ou quase todas as 

atividades na maior parte do dia, quase todos os dias. 

3 – Perda ou ganho de peso acentuado, sem estar em dieta. 

4 – Insônia ou hipersônia quase todos os dias. 

5 – Agitação ou retardo psicomotor, quase todos os dias 

6 - Fadiga ou perda de energia, quase todos os dias. 

7 – Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva (ou inadequada), que pode 

até ser delirante, quase todos os dias. 
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8 – Pensamentos de morte recorrentes; ideação suicida recorrente, sem plano 

de ação específico; tentativa de suicídio ou plano específico de cometer 

suicídio. 

B – Os sintomas causam sofrimento, clinicamente significativo.  

C – Os sintomas não são justificados pelos efeitos fisiológicos diretos de uma 

substância. 

D – A ocorrência de episódio depressivo maior não é mais bem explicada por 

transtorno esquizoafetivo, esquizofrenia, transtorno delirante ou outro 

transtorno especificado ou não do espectro esquizofrênico e outro transtorno 

psicótico. 

E – Não houve nenhum episódio de mania ou hipomania anterior. 

 

1.4 Transtorno de Ansiedade Generalizada 

Ansiedade pode ser definida como um sentimento vago e desagradável 

de medo, apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado de 

antecipação de perigo, de algo desconhecido ou estranho36. 

 Segundo o relatório da OMS de 2017, a proporção da população global 

com transtornos de ansiedade, em 2015, está estimada em 3,6%. Tal como 

acontece com a depressão, transtornos de ansiedade são mais comuns entre 

as mulheres do que entre os homens (4,6% em comparação com 2,6% no nível 

global). Na região das Américas, aproximadamente 7,7% da população 

feminina sofre de transtorno de ansiedade (homens, 3,6%)35. 

 O diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada pode ser 

realizado de acordo com os seguintes critérios8: 

A- Ansiedade e preocupação excessivas, ocorrendo na maioria dos dias, por 

pelo menos seis meses, e relacionada a inúmeros eventos ou atividades (p.ex., 

trabalho e desempenho escolar).  

B - A preocupação é difícil de controlar.  

C - A ansiedade e a preocupação estão associadas a três (ou mais) dos 

seguintes sintomas (com pelo menos alguns sintomas, estando presente na 

maioria dos dias, nos últimos seis meses):  

 - Inquietação ou sensação de estar no limite;  
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 - Cansar-se facilmente;  

 - Dificuldade de concentração;  

 - Irritabilidade;  

 - Tensão muscular;  

 - Distúrbios do sono (dificuldade de iniciar ou manter o sono e sensação 

de sono não satisfatório).  

D- Os sintomas físicos, preocupação ou ansiedade causam sofrimento 

clinicamente significante ou incapacidade em atividades sociais, ocupacionais 

ou outras.  

E- O transtorno não pode ser atribuído a: uma condição médica geral, uso de 

substâncias ou outro transtorno mental. 

 

1.5 Relação entre o transtorno por uso de álcool e o vírus da hepatite C 

(HCV) 

O transtorno por uso de álcool e o HCV frequentemente coexistem no 

mesmo paciente. A infecção pelo HCV é detectada em 16% a 40% de 

pacientes que fazem uso pesado de álcool com ou sem doença hepática pré-

existente37, 38. A doença hepática alcoólica e o HCV combinados são as causas 

mais frequentes de hepatopatia crônica no mundo ocidental39. 

Os usuários de álcool e outras drogas apresentam risco aumentado de 

adquirir a infecção causada por esse vírus, devido ao compartilhamento de 

equipamentos para uso de drogas e à adoção de práticas sexuais 

desprotegidas40, 41.  

O transtorno por uso de álcool também é correlacionado com o 

desenvolvimento e/ou agravamento de inúmeras condições hepáticas, como 

esteatose, hepatite e cirrose42. Foi reportado que o risco de cirrose é duas 

vezes maior em mulheres do que em homens com a mesma quantidade de 

ingestão de álcool43. O consumo médio de álcool para produzir lesão hepática 

é de 40 g/dia a 60 g/dia (3 a 5 doses) em homens, e 20 g/dia (< 2 doses) em 

mulheres, com uma dose definida como 354 ml de cerveja, 148 ml de vinho ou 

44 ml de álcool destilado a prova de 80, cada um, contendo cerca de 12g de 

álcool44.  
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 Um estudo longitudinal realizado pelo National Register Steering Group, 

no Reino Unido, acompanhou por dez anos pacientes portadores de HCV que 

faziam uso de álcool. Segundo os dados encontrados, 46% dos sujeitos faziam 

uso de menos que 30g por dia de álcool e 14% acima de 30g/dia. Os fatores 

relacionados ao pior prognóstico, em relação ao HCV, foram: sexo masculino, ≥ 

65 anos e uso de álcool acima de 30g/dia. O consumo de álcool ≥ 30g/dia, por 

mais de 10 anos, foi associado a um aumento de três vezes no risco de 

desenvolvimento de cirrose38, 45.  

O uso pesado de álcool (≥60 gramas) também piora a progressão e o 

desfecho da HCV crônica34, 35. Evidências clínicas demonstram que o 

metabolismo do álcool aumenta a replicação do HCV e modula a resposta do 

vírus ao tratamento, embora tal mecanismo ainda não esteja bem descrito46. 

O consumo de álcool durante o tratamento para o HCV tem sido 

relacionado à diminuição na resposta à terapia antiviral. Os mecanismos 

associados à lesão hepática pelo álcool são multifatoriais e envolvem: a 

diminuição da eliminação do HCV, estresse oxidativo, esteatose hepática, 

aumento de anéis de ferro, aumento de apoptose dos hepatócitos e surgimento 

de "quasi" espécies de HCV47, 48. O álcool atua suprimindo a expressão 

intracelular do IFN-A/B nos hepatócitos e a expressão intracelular dos fatores 

reguladores do IFN (IRF-5 e IRF-7)49. O álcool pode também afetar o resultado 

da terapia por diminuir a adesão à terapia medicamentosa, além das 

interferências nas ações dos medicamentos antivirais, descritas acima49. 

 O álcool é conhecido por neutralizar as respostas imunes em indivíduos 

com HCV, porém, os mecanismos de ação associados ao interferon ainda são 

pouco descritos37. Loguercio e cols (2000) observaram que a resposta de 

pacientes tratados com interferon é inversamente proporcional à quantidade de 

álcool ingerida; em outras palavras, os pacientes com uso de álcool (40 e 

80g/dia) obtiveram piores desfechos (ex. baixa resposta virológica sustentada) 

no tratamento de HCV41. 

A maioria dos estudos sobre a relação do efeito do uso de álcool em 

pacientes com HCV concentraram-se em pessoas com uso de 50g ou mais de 

gramas de álcool/dia. Tais níveis de alcoolemia representam um intenso 
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consumo de álcool e não correspondem à maioria dos pacientes que procuram 

os serviços de saúde para tratamento de HCV50. 

 A relação entre o transtorno por uso de álcool e a RVS tem sido mais 

investigada recentemente. Um estudo observou resultados similares na RVS 

em pacientes com e sem uso de álcool. Costentin et al. (2013) não relataram 

diferenças na RVS ao comparar pacientes com o consumo de álcool: ≥ 60g de 

álcool/dia e ≤40g de álcool/dia51. Estudos de Tsui JI et al. (2006)52, Bruggmann 

et al. (2010)53, Le Lan et al. (2012)54 e Russell et al. (2012)55 já observam taxas 

satisfatórias de RVS em pacientes com história de uso de álcool em 

quantidades semelhantes (40 ≤ e ≥ 60g/dia) às observadas por Costentin e 

colaboradores. Entretanto, poucos estudos têm investigado sobre a relação 

entre gênero e o consumo de quantidades leves a moderadas de álcool, na 

progressão da infecção pelo HCV38.  

Apesar do tratamento para HCV em usuários de substâncias, incluindo o 

uso de álcool,  ser encorajado, estudos reportam que apenas 1 a 6% desses 

indivíduos portadores de HCV realizam tratamento com terapia antiviral40,56. 

Embora as diretrizes atuais não recomendem explicitamente a 

suspensão do tratamento para pessoas com uso de álcool57, na prática clínica, 

muitos centros não oferecem tratamento a menos que exista um período de 

abstinência de seis meses prévios58. Ademais, sujeitos que fazem uso de 

álcool são menos propensos a receber tratamento para o HCV59.   

 

1.6. Sintomas depressivos, ansiosos e HCV 

Estima-se que a prevalência de HCV na população psiquiátrica seja 

significativamente maior do que na população geral60, com prevalência de 17% 

em pacientes com transtornos mentais graves e 1% na população geral 61,62. O 

HCV está associado à presença de outras comorbidades psiquiátricas, além do 

transtorno por uso de álcool. Os sintomas depressivos são aproximadamente 

quatro vezes mais prevalentes em pacientes com HCV do que na população 

geral60, 62,63. 

É comum a existência de transtornos mentais em pacientes com HCV, 

sendo o TDM e o uso de drogas (principalmente o álcool) os mais frequentes e 

clinicamente importantes. Vários fatores estão associados a sintomas 
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depressivos nessa população, incluindo a carga emocional decorrente de 

modificações no estilo de vida64, o estigma associado ao diagnóstico65, 

pertencente a grupos com maior vulnerabilidade a transtornos psiquiátricos, 

como depressão, ansiedade66 e mecanismos biológicos de ação viral.  

A prevalência dos transtornos de humor e ansiedade em pacientes com 

HCV varia de acordo com os estudos e metodologias aplicadas, por exemplo: a 

preponderância de transtornos de ansiedade em pacientes portadores de HCV 

era de 28%67. Em estudo realizado no Egito, que avaliou prevalência desses 

transtornos prévios ao tratamento com interferon, 8,5% dos pacientes 

apresentavam diagnóstico para TDM e 24% para Transtorno de Ansiedade 

Generalizada (TAG)68. Em relação aos sintomas depressivos e ao transtorno 

depressivo maior, em pacientes com HCV, a prevalência varia de 21% a 59% e 

de 6 a 45%, respectivamente61. Essas frequências são independentes das vias 

de transmissão ou da severidade da doença hepática e causam piora 

significativa na qualidade de vida69, 70.  

Batista-Neves e colaboradores (2009), ao avaliar o impacto das 

comorbidades psiquiátricas na qualidade de vida em sujeitos portadores de 

HCV, observaram que metade da amostra selecionada preenchia critério para 

algum transtorno psiquiátrico. Destes, 36% apresentavam dois ou mais 

transtornos psiquiátricos: 29% com abuso ou dependência de álcool e outras 

substâncias, 19% com transtornos de humor e 16% com transtornos de 

ansiedade. É importante ressaltar que 85% dos pacientes com um diagnóstico 

atual não haviam sido diagnosticados previamente. O estudo reportou que 

pacientes com diagnóstico psiquiátrico apresentavam piores pontuações na 

avaliação de qualidade de vida em comparação com outras variáveis, como 

idade, sexo, níveis de aminotransferases e grau de fibrose70. 

Segundo Kraus e colaboradores, em estudo realizado em 2000, de uma 

amostra de 113 pacientes portadores de HCV, encontrou-se que 22,4% 

apresentavam o diagnóstico de depressão e 15,2% de ansiedade, anteriores 

ao tratamento para o vírus, independentemente da via de transmissão e do 

grau de lesão hepática62.  

A presença de sintomas depressivos e ansiosos, anteriores ao início do 

tratamento para o HCV, é um dos mais prevalentes fatores de risco para o 
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desenvolvimento de episódios de depressão e ansiedade, além de poder 

também diminuir a aderência e, com isso, limitar a eficácia do tratamento71. 

Os sintomas depressivos estão relacionados a uma ampla gama de 

condições associadas à infecção pelo HCV e também podem ocorrer como 

consequência direta da infecção61, 72. Diversos fatores estão associados com a 

presença de sintomas depressivos nessa população, como o estresse 

emocional resultante de modificações de estilo de vida após o diagnóstico do 

HCV, o estigma associado ao diagnóstico e mecanismos biológicos de ação 

viral70.  

O quadro clínico é similar ao TDM na população geral com anedonia, 

apatia, humor deprimido, alteração no sono, irritabilidade e ideação suicida73. 

Além do quadro depressivo, a insônia tem sido relatada em até 60% dos casos, 

podendo ser dependente de outras comorbidades psiquiátricas, como 

depressão ou em condições médicas, a saber, anemia e hipotireoidismo74. O 

mecanismo relacionado à depressão e ansiedades induzidas pelo HCV é 

desconhecido, mas pode ser explicado devido à replicação extra-hepática do 

vírus no sistema nervoso central75.  

Efeitos diretos do vírus no cérebro e aumento de marcadores de 

atividades inflamatórias, como a interleucina 1, fator de necrose tumoral e 

baixos níveis de leptina têm sido sugeridos como causas adicionais de 

depressão e fadiga em pacientes com HCV76. Outros mecanismos, propostos 

para explicar a patogênese dos transtornos neuropsiquiátricos na infecção 

crônica pelo HCV, incluem a descompensação das vias metabólicas das 

células infectadas, as alterações nos circuitos neurotransmissores, as doenças 

autoimunes e a inflamação cerebral ou sistêmica76. 

A presença de TDM nesses pacientes está associada à piora dos 

sintomas físicos, comprometimento funcional e cognitivo, suicídio, baixa 

aderência e redução da qualidade de vida77. Poucos estudos relatam 

diretamente o impacto de transtornos ansiosos nesses indivíduos com HCV, 

contudo, os estudos disponíveis indicam que a prevalência de transtornos 

ansiosos e de depressão nesses pacientes são semelhantes78-80. 
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1.7. Sintomas depressivos, ansiosos e transtorno por uso de álcool  

Os transtornos de ansiedade e por uso de álcool são os que mais 

prevalecem na população geral81, 82. A presença combinada de transtorno por 

uso de álcool e outros transtornos mentais apresenta efeitos negativos no 

curso e prognóstico do quadro psiquiátrico, além de maior sobrecarga de 

serviços de saúde83-85. A comorbidade entre transtorno por uso de álcool e 

transtorno depressivo maior ocorre frequentemente de acordo com alguns 

estudos epidemiológicos, com uma prevalência na vida de aproximadamente 

15%86,87.  

Os transtornos do humor, entre eles, o transtorno depressivo maior, têm 

sido relatados como relacionados ao consumo pesado de álcool e a transtornos 

por uso de álcool85, 88.  

Estudo realizado por Lehman LC e Cheung CR para avaliar a relação 

entre TDM, TAG, estresse pós-traumático e problemas relacionados ao uso de 

álcool entre veteranos portadores de HCV, encontraram que, dentre os 

pacientes avaliados no estudo, 81% apresentava história de transtorno por uso 

de álcool89. 

Estudo americano, realizado em 2015, avaliou dados de prevalência de 

transtorno por uso de álcool e sua associação com outros transtornos 

psiquiátricos. Nessa pesquisa, observou-se a associação positiva entre uso de 

álcool nos últimos 12 meses e transtorno depressivo maior, bem como entre o 

uso de álcool na vida e transtorno de ansiedade 90,91.  

O diagnóstico de transtornos atuais de humor ou TAG entre usuários de 

substâncias é complicado pelo fato de que muitos sintomas de intoxicação e 

abstinência de álcool, bem como de outras substâncias, assemelham-se aos 

sintomas de transtornos de ansiedade e ansiedade86. 

Além disso, o álcool, por ser uma substância depressora do sistema 

nervoso central, também pode produzir temporariamente sintomas depressivos, 

especialmente, quando consumido em altas doses ( doses para homens e  4 

doses para mulheres em uma única ocasião)92; tais efeitos tornam-se 

particularmente importantes em indivíduos predispostos ou com diagnóstico de 

TDM93.  



39 
 

  

A quantidade de consumo de álcool segura, sobretudo em pacientes 

com quadros psiquiátricos, ainda não foi especificada e provavelmente é 

determinada por diferenças individuais do paciente89, 94,95. Estudos, como o de 

Holahan, observaram que a influência dos sintomas depressivos sobre o 

consumo de álcool parece ser mais consistente em relação à quantidade de 

álcool consumida por dia ao invés do número de dias de beber pesado94.  

 Como os estudos são feitos utilizando a presença de transtorno por uso 

de álcool, não está claro se a associação entre o uso leve ou moderado 

também estaria relacionada aos sintomas depressivos e ansiosos antes do 

início do tratamento.  

 Ademais, a presença de uso de álcool, em qualquer padrão de consumo, 

faz com que muitos pacientes sejam excluídos do tratamento para HCV; com 

isso, podem apresentar maior prevalência de desenvolvimento de HCC, 

mantendo-se como fontes de contaminação e, consequentemente, dificultando 

a erradicação do vírus. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 HIPÓTESES 



41 
 

  

2 HIPÓTESES 

I - Pacientes com uso de álcool apresentam maior intensidade de sintomas 

depressivos e ansiosos ao serem comparados com os que não apresentam 

uso de álcool (ASSIST negativo). 

 

II - A quantidade de álcool consumida está associada à maior intensidade de 

sintomas depressivos e ansiosos. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

- O objetivo deste estudo foi caracterizar a população portadora de HCV, 

atendida no HC-FMUSP na chegada ao tratamento para com os DAAs, em 

relação aos dados sociodemográficos, clínicolaboratoriais, uso de álcool, 

sintomas depressivos e ansiosos;   

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Identificar a prevalência do uso moderado de álcool em pacientes com HCV 

que chegam ao tratamento; 

 

- Identificar a prevalência e intensidade de sintomas de depressão e ansiedade; 

 

- Investigar a associação entre uso de álcool, intensidade de sintomas de 

depressão e ansiedade entre os pacientes com HCV. 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 MATERIAL E MÉTODO 
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4 MATERIAL E MÉTODO 

4.1 Aspectos Éticos 

O projeto de pesquisa foi encaminhado para os Departamentos de 

Gastroenterologia ICHC e Moléstias Infecciosas e Parasitárias ICHC, obtendo-

se a carta de anuência (anexos A e B).  

Posteriormente, para análise ética institucional, foi submetido à 

avaliação da Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa 

(CAPPesq). A aprovação ocorreu em 23 de fevereiro de 2017, no registro do 

CAAE nº 65133315.7.0000.0068 (anexo C). Posteriormente, para ajuste do 

projeto, após a qualificação, foi atualizado e submetido para nova aprovação e 

continuidade da pesquisa (anexo D). 

Todos os pacientes que aceitaram participar do estudo, receberam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexos E e F); o termo foi lido, 

discutido, a fim de que sanassem todas as dúvidas, sendo, em seguida, 

assinado por todos, antes de qualquer procedimento. 

Os dados obtidos durante a entrevista foram preservados em banco de 

dados eletrônico, de propriedade do pesquisador executante, e todas as 

informações obtidas mantiveram-se em confidencialidade. 

 

4.2 Desenho do estudo 

Trata-se de um estudo transversal, na avaliação de pacientes portadores 

de hepatite C Crônica, candidatos aos tratamentos com os Antivirais de Ação 

Direta, no período de abril de 2017 a julho de 2018. 

O estudo foi realizado nos Departamentos de Gastroenterologia e 

Divisão de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

 

4.3 Caracterização da amostra 

A amostra foi constituída por indivíduos com idade a partir 18 anos, de 

ambos os sexos, atendidos no Serviço Ambulatorial de Gastroenterologia bem 

como no Serviço Ambulatorial de Doenças Infecciosas e Parasitárias, ambos 

do ICHC. Os pacientes elegíveis ao esquema terapêutico com os DAAs foram 
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encaminhados para uma avaliação psiquiátrica pré-tratamento. Os 

instrumentos utilizados no projeto foram aplicados em entrevista única, com 

duração aproximada de 45 minutos, além da análise dos resultados de exames 

laboratoriais e FibroScan recentes. 

 

4.4 Critérios de inclusão 

a) Pacientes a partir de 18 anos; 

b) Pacientes que iniciarão o tratamento com os DAAs nos ambulatórios de 

hepatologia clínica e moléstias infecciosas e parasitárias do HCFMUSP. 

 

4.5 Critérios de exclusão 

a) Pacientes coinfectados com vírus da Hepatite B (VHB) e/ou vírus da 

Imunodeficiência Adquirida (HIV);  

b) Presença de transtorno mental grave, por exemplo, esquizofrenia, transtorno 

afetivo bipolar, demência, dependência de álcool e histórico de traumatismo 

cranioencefálico grave; 

c) Pacientes submetidos a transplante de fígado; 

d) Pacientes com encefalopatia hepática. 
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4.6 Fluxograma de seleção da amostra 

 

Figura 4: Fluxograma de seleção da amostra 

Abreviações: ALT: Alaninaaminotrasferase; AST: Aspartatoaminotrasferase; ASSIST: Teste de triagem de uso de 

álcool, cigarro e outras substâncias; BAI: Inventário de Ansiedade de Beck; BDI: Inventário de Depressão de Beck; 

DAAs: Antivirais de ação direta; GGT: Gama glutamil-transferase; HBV: Vírus da hepatite B; HCV: Vírus da hepatite C; 

HIV: Vírus da Imunodeficiência Humana; K: Potássio; Na: Sódio; PCR HCV: Carga viral do Vírus C; SCID: Entrevista 

clínica estruturada para o DSM-IV; TCE: traumatismo cranioencefálico; TCLE: Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

4.7 Cálculo Amostral  

Considerando como desfecho principal a avaliação dos efeitos do uso de 

álcool em relação aos sintomas de humor, com poder de teste igual a 80%, o 

tamanho mínimo estimado de amostra foi de 136 pacientes, o que resulta em 

um mínimo de 68 pacientes por grupo. A amostra foi dimensionada para que 

diferenças de 5 pontos ou mais entre os grupos com desvio-padrão da escala 

de 8 pontos (valor encontrado na amostra piloto) seja significativo com erro tipo 

I de 5%. 
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Grupo HCV = mínimo de 68 indivíduos  

Grupo HCV+ álcool = mínimo de 68 indivíduos 

 

4.8 Delineamento do estudo 

 A avaliação psiquiátrica e aplicação dos questionários foi realizada em 

única consulta médica, com pacientes em pré-tratamento com DAAs, 

confirmado pelos Serviços com início prévio em menos de um mês. 

 Em relação às condutas de avaliação psiquiátrica, foram realizados 

anamnese e aplicação dos questionários relacionados ao consumo de álcool, 

além de outras drogas, transtornos de ansiedade e depressão.  

Dados clínicos, tais como os resultados de exames laboratoriais e 

FibroScan®, prévios ao tratamento com DAAs, solicitados durante o 

seguimento ambulatorial dos pacientes nos serviços de origem, foram captados 

do sistema intranet hospitalar (HCMED). Também, foi consultado o prontuário 

médico para a análise de algumas informações não relatadas na consulta 

psiquiátrica e que foram julgadas importantes para a avaliação psiquiátrica 

final. 

  

4.9 Das condutas  

4.9.1 Entrevista Psiquiátrica  

Como rotina ambulatorial, o paciente autorizado a receber o tratamento 

com DAAs foi convocado pela Divisão de Farmácia ICHC para orientações de 

adesão farmacêutica, tendo sido reencaminhados ao Serviço de origem para 

últimas orientações de início de tratamento. Nesse momento, o serviço 

direcionou tais pacientes para a avaliação psiquiátrica. 

O paciente foi convidado a participar da pesquisa e realizou-se o 

processo de obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

conforme Boas Práticas Clínicas. Após esclarecimentos sobre a pesquisa, 

rubrica e assinatura do TCLE, iniciou-se o processo da consulta psiquiátrica. 

Em casos de recusa do paciente em participar da pesquisa, foi realizada uma 

consulta de rotina e ele foi reencaminhado para o Serviço de origem.  
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A consulta foi constituída pela entrevista estruturada para o DSM-IV 

(SCID) e preenchimento das escalas de Beck - BDI e BAI, a fim de verificar a 

existência de possíveis sintomas de depressão e ansiedade, bem como da 

realização do teste de triagem de uso de álcool, cigarro e outras substâncias 

(ASSIST) (tabela 5). Além disso, realizou-se a anamnese psiquiátrica completa, 

em que se incluiu a coleta de dados sociodemográficos, história atual e 

pregressa sobre uso de álcool e outras substâncias, principais sintomas 

psiquiátricos, tratamentos já realizados e história familiar. 

 

Tabela 4.  Escalas de autopreenchimento aplicadas 

Escalas Sintomas avaliados 

Teste de triagem de uso de álcool, 
cigarro e outras substâncias (ASSIST) 

Uso de álcool, cigarro e outras drogas 

Escala de Depressão de Beck (BDI) Sintomas de depressão 

Escala de Ansiedade de Beck (BAI) Sintomas de ansiedade 

 

4.9.1.1 Entrevista Clínica estruturada para o DSM-IV(SCID) 

 É uma entrevista estruturada, desenvolvida para a realização dos 

diagnósticos maiores do Eixo I, baseada no DSM-IV (Manual de Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais).  

 Na SCID, o transtorno por uso de álcool é avaliado no módulo E 

(transtorno por uso de substâncias) (anexo G); são investigados os diversos 

padrões de consumo, desde uso na vida, uso atual e critérios para 

dependência96. 

 

4.9.2 Instrumentos de coleta 

4.9.2.1 Teste de triagem de uso de álcool, cigarro e outras substâncias 

(ASSIST) 

 O teste de triagem de uso de álcool, cigarro e outras substâncias (do 

inglês, Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test - ASSIST) 
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foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), traduzido e 

validado no Brasil por Henrique et al. (2004)41,50 (anexo H). 

 Trata-se de um questionário estruturado, que contém oito questões 

sobre o uso de nove classes de substâncias psicoativas (tabaco, álcool, 

maconha, cocaína, estimulantes, sedativos, inalantes, alucinógenos e 

opiáceos). As questões abordam a frequência de uso e problemas relacionados 

às drogas, assim como a relação a períodos da vida, como nos últimos três 

meses, problemas relacionados ao uso, preocupação a respeito do uso por 

parte de terceiros, prejuízo na execução de tarefas esperadas, tentativas 

malsucedidas de interromper ou diminuir o uso, sentimento de compulsão e 

uso de substancias injetáveis. Cada reposta corresponde a um escore de 0 a 4, 

sendo que a soma total pode variar de 0 a 20. Considera-se a faixa de escore 

de 0 a 3, como indicativa de uso ocasional; de 4 a 15, como indicativa de uso 

abusivo, e  16, como sugestivo de dependência97,98. Neste estudo, a ASSIST 

foi considerada positiva para uso moderado de álcool, quando respondida 

afirmativamente na questão 2, e negativa, para as subsequentes. 

 

4.9.2.2 Escalas de Beck 

 Conjunto de quatro inventários, utilizados como medida de autoavaliação 

de depressão, ansiedade, desesperança e tentativa de suicídio, validado para a 

população brasileira. Nesta pesquisa, foi utilizado o inventário de ansiedade 

(BAI) e o de depressão (BDI). 

 

4.9.2.3 Inventário de Depressão de Beck (BDI) 

 O BDI foi desenvolvido originariamente por Beck et al.62 (anexo I). Trata-

se de uma escala de autorrelato, para levantamento da intensidade dos 

sintomas depressivos, composta por 21 itens, que contém quatro alternativas 

em cada um, em ordem crescente do nível de depressão. O paciente deve 

escolher a resposta que melhor se adequar à sua última semana. A soma dos 

escores identifica o nível de depressão. 

 É proposto o seguinte resultado para o grau de depressão: mínimo (de 0 

a 11 pontos); leve (de 12 a 19 pontos); moderado (de 20 a 35 pontos); e grave 
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(de 36 a 63 pontos). No Brasil, o BDI foi traduzido e validado por Gorenstein e 

Andrade (1998)99. 

 

4.9.2.4 Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 

 O BAI é uma escala de sintomas, composta por 21 itens, que evidencia 

quatro alternativas em cada um, em ordem crescente do nível de ansiedade 

(anexo J). A escala classifica a ansiedade em: mínima (de 0 a 9 pontos); leve 

(de 10 a 16 pontos); moderada (de 17 a 29 pontos); e a grave (de 30 a 63 

pontos). A BAI foi destinada a medir a gravidade dos sintomas de ansiedade, 

que foi validada para o português, por Cunha, em 2001100. 

 

4.9.3 Exames laboratoriais e FibroScan 

O acesso aos exames laboratoriais ocorreu por meio do sistema intranet 

hospitalar - Programa HCMED. Foram verificados os exames já realizados pelo 

paciente, conforme solicitação do médico do Serviço de origem, para 

solicitação dos DAAs.  

Os exames analisados foram: volume corpuscular Médio (VCM), 

hemoglobina (Hb), hematócrito (Ht), gama glutamiltransferase (GGT), fosfatase 

alcalina, ureia, creatinina, alanina aminotransferase (ALT), aspartato 

aminotransferase (AST), sódio (Na) e potássio (K). Também, para análise de 

quantificação do vírus, foram utilizados os resultados de genotipagem viral e 

PCR HCV (quantificação do vírus da hepatite C). A tabela 5 descreve os 

exames consultados e as avaliações a que se destinaram no estudo. 

 

Tabela 5: Avaliação laboratorial e genotipagem 

Exames Descrição 

VCM 
Representa o volume médio das hemácias, sendo alterado pelo 
consumo crônico de álcool 

Hb e Ht Avaliação da presença de anemia 

GGT Enzima hepática que avalia função hepática 

FA Enzima hepática; encontra-se elevada nos casos de hepatite 

AST e ALT Biomarcadores indiretos de lesão hepática 
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Ur e Cr Avaliação da função renal 

Na e K Sódio e Potássio – Análise eletrolítica 

PCR HCV Avaliação complementar e acompanhamento 

Genotipagem Caracterização do material genético do vírus 

 

Para a investigação de fibrose, foi utilizado o exame de elastografia 

hepática transitória (FibroScan®), que tem como finalidade avaliar o grau de 

fibrose de maneira não invasiva, por meio de ondas elásticas e ultrassons de 

baixa frequência. O grau de fibrose é avaliado pelo escore de METAVIR, que 

classifica de F0 a F4, de acordo com o grau de fibrose, como descrito na figura 

5; kPa é a unidade de medida utilizada. 

 

Figura 5: Pontos de corte para a estimativa do grau de fibrose em portadores de hepatite 

crônica C 

 

kPa                     7.1                      8.7                    9.5                       12.5                                        

 

 

 

Fonte: Adaptado de sociedade brasileira de hepatologia101 

 

4.10 Análise Estatística 

Os dados foram analisados com base no programa Statistical Package 

for Social Science (SPSS), versão 24 para Windows. Os dados contínuos das 

variáveis foram comparados com a curva de Gauss e determinados como 

paramétricos ou não-paramétricos, por meio do teste de Distância K-S 

(Kolmogorov-Smirnov) e pelo teste de Shapiro-Wilks, representados por média 

e desvio padrão (dados paramétricos) da amostra. 

Quanto aos dados paramétricos, na comparação de dois grupos 

independentes, utilizou-se o teste T Student, com ou sem a correção de Welch, 

dependendo da performance do Teste de Levene, considerando a comparação 

das variâncias. Quando comparados três ou mais grupos independentes, com 

F0/F1             F1/F2                   F2                F3                    F3/F4             __   F4 

14,5 
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variâncias semelhantes, de acordo com o Teste de Bartlet’s, foi utilizado o teste 

de Análise de Variância para medidas não repetidas, com pós-teste de Tukey 

para grupos com coeficiente de variação semelhantes ou teste de Diferença 

Mínima Significante (Teste de Tukey modificado), para grupos com coeficientes 

de variação diferentes. Na comparação de dois tempos, foi utilizado o teste T 

Student pareado; quando comparados três ou mais tempos, o teste utilizado foi 

o de Análise de Variância para medidas repetidas com pós-teste de diferença 

mínima significante. 

Para análise dos dados não paramétricos, na comparação de dois 

grupos independentes, foi utilizado o teste de Mann-Whitney, com a correção 

de Bonferroni; quando comparados três ou mais grupos, foi utilizado o teste de 

Kruskal-Wallis, com a correção de Bonferroni e o pós-teste de contraste de 

Dwass-Steel-Critchlow-Flinger.  

Os dados categóricos foram representados por frequência absoluta (n) e 

relativa (%), sendo que as matrizes de contingência foram analisadas pelo 

teste de Qui-quadrado de Pearson, ou Teste Exato de Fisher, quando 

necessário. As matrizes complexas foram particionadas em matrizes simples 

para melhor determinação de causalidade.  

Foi considerado para o presente estudo um Risco  5% para Erro Tipo 

I e Risco  20% para Erro Tipo II.  

 

4.11 Financiamento 

 Não houve financiamento para esta pesquisa. 
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5 RESULTADOS 

Estavam aguardando o início da medicação 250 pacientes. Destes, 130 

não apresentavam cadastro adequado (impossibilitando o agendamento) e 

cinco não compareceram para a entrevista inicial.  

Dos 115 pacientes que compareceram para a entrevista inicial, dois 

recusaram participação na pesquisa; assim, 113 concordaram em participar, 

após explicação do estudo, leitura e assinatura do TCLE.  Quatro foram 

excluídos: um por apresentar diagnóstico prévio de esquizofrenia; dois por 

apresentar transtorno afetivo bipolar; e um por óbito antes da avaliação. Assim, 

para a análise final, foram incluídos 109 pacientes.  

 

Figura 6: Fluxograma da obtenção da amostra final do estudo 

 
 

 

Grupo 1:  

Sem uso moderado de álcool 
N=63 

N = 63 participantes 

 

Grupo 2 
Com uso moderado de álcool 

N=46 
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5.1 Características sociodemográficas da amostra 

Sobre as características da amostra (tabela 6), observou-se que 59% 

dos participantes eram homens, em sua maioria casados (59%), com 60 anos 

ou mais (44%) e com escolaridade de até quatro anos (53%). 

 

Tabela 6: Caracterização da amostra total (n=109 pacientes) e segundo o gênero masculino 

(n= 60 pacientes) e feminino (n= 49 pacientes) 

 
Masculino 

n (%) 
Feminino 

n (%) 
Total 
n (%) 

Número de participantes (%) 60 (59,0) 49 (41,0) 109 (100) 

Faixa etária 

<39 anos 5 (8,3) 3 (6,1) 8 (7,0) 

40-49 anos 15 (25,0) 10 (20,4) 25 (23,0) 

50-59 anos 13 (21,7) 14 (28,6) 27 (25,0) 

60-69 anos 19 (31,7) 19 (38,8) 38 (35,0) 

70-79 anos 8 (13,3) 3 (6,1) 11 (10,0) 

Estado Civil 

Casado 42 (70,0) 23 (47,0) 65 (60,0) 

Divorciado 5 (8,3) 9 (18,4) 14 (13,0) 

Solteiro 11 (18,4) 8 (16,2) 19 (17,0) 

Viúvo 2 (3,3) 9 (18,4) 11 (10,0) 

Ensino fundamental I completo 

Não 24 (40,0) 24 (49,0) 48 (47,0) 

Sim 36 (60,0) 25 (51,0) 61 (53,0) 

      Obs: * teste estatístico: qui-quadrado 
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5.2 Características clínicas da amostra 

Em relação à análise das características relacionadas ao HCV, 

demonstradas na tabela 07, observou-se o genótipo 1 como sendo o mais 

prevalente (81% dos pacientes), seguido pelo genótipo 3 (16% dos pacientes).  

Quanto ao grau de fibrose hepática, estimada pelo método de 

FibroScan, 61% dos pacientes encontravam-se entre as classificações F3 e 

F4 (Tabela 7).  

 

Tabela 7: Caracterização da amostra de acordo com características virais como genótipo e 

grau de fibrose hepática estimado pelo FibroScan 

 
Masculino 

n (%) 
Feminino 

n (%) 
Total 
n (%) 

Número de participantes (%) 60 (59,0) 49 (41,0) 109 (100) 

FibroScan 

F1 10 (17,0) 9 (18,4) 19 (17,0) 

F2 15 (25,0) 8 (16,3) 23 (22,0) 

F3 16 (27,0) 18 (36,7) 34 (31,0) 

F4 19 (31,0) 14 (28,6) 33 (30,0) 

Genótipo 

1 48 (80,0) 40 (81,6) 89 (81,0) 

2 1 (1,7) 1 (2,0) 2 (2,0) 

3 11 (18,30 8 (16,4) 19 (17,0) 

      Obs: * teste estatístico: qui-quadrado 

 Na tabela 8, são apresentados os dados clínicos, obtidos pela análise 

dos exames laboratoriais, que avaliaram função e lesão hepática (ALT, AST, 

FA, GGT, BT e frações), função renal (Ur e Cr) e alterações hematológicas (Hb, 

Ht, Plaquetas e VCM). Não foram identificadas alterações em nenhum dos 

parâmetros avaliados. 
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Tabela 8: Avaliação laboratorial da amostra 

Exame 

Masculino Feminino 

Valor de 
Referência 

Média  + DP 
Valor de 

Referência 
Média + DP 

ALT (U/L) <41 35,00 +  <31 31,00 + 

AST (U/L) <37 32,83 + <31 30,33 + 

FA (U/L) 40-129 81,50 + 
 

35-104 
83,33 + 

GGT (U/L) 8-61 47,83 + 5-36 27,33 + 

BT (mg/dL) 0,2-1,0 1,15 + 0,2-1,0 1,09 + 

BD (mg/dL) 0,1-0,3 0,68 + 0,1-0,3 0,63 + 

BI (mg/dL) 0,2-0,7 0,47 + 0,2-0,7 0,49 + 

Cr (mg/dL) 0,7-1,4 1,87 + 0,7-1,4 1,90 + 

Plaquetas 
(mm3) 

140.000 - 
400.000 

159.000 + 
140.000 - 
450.000 

190.000 + 

Hb (g/dL) 13,5-17,5 14,03 + 12,0-16,0 12,83 + 

Ht (%) 41-53 41,03 + 36-46 39,13 + 

VCM (fL) 80-100 90,06 + 80-100 90,00 + 

Na (mmol/dL) 135-145 139,60 + 135-145 139,59 + 

Ur (mg/dL) 20-40 43,71 + 20-40 43,91 + 

K (mmol/dL) 3-5,5 4,54 + 3-5,5 4,54 + 

ALB (g/dL) 3,5-5,2 4,45 + 3,4-4,9 4,33 + 

 

Abreviações: ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato aminotransferase; FA: fosfatase 
alcalina; GGT: gama glutamiltransferase; BT: bilirrubinas totais; BD: bilirrubina direta; BI: 
bilirrubina indireta; Cr: creatinina; DP: Desvio Padrão; Plaq: plaquetas; Hb: hemoglobina; Ht: 
hematócrito; VCM: volume corpuscular médio; Na: sódio; K: potássio; ALB: albumina. H: 
homem, M: mulher 
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5.3 Caracterização do uso de álcool da amostra 

A caracterização do padrão de consumo de álcool pela amostra foi 

realizada pela questão 2 do teste ASSIST. A questão 02 do teste ASSIST 

caracteriza o padrão de consumo de álcool (tabela 09). Do total de 109 

pacientes entrevistados, 46 apontaram como questão 02 o resultado de 

ASSIST positivo, enquanto 63 deles não fizeram uso de álcool, no mínimo, nos 

últimos 3 meses, resultando em ASSIST negativo. Com relação aos pacientes 

resultantes de ASSIST positivo para uso de álcool, 9 (8,25%) fizeram uso de 1-

2 vezes nos últimos 3 meses, 18 (16,51%) uso semanal e 19 (17,43%) uso 

mensal de álcool.   

 

Tabela 9: Caracterização do uso de álcool na amostra com ASSIST de acordo com o número 

de doses na amostra total (n= 109 pacientes) e segundo o gênero masculino (n= 55 pacientes) 

e feminino (n= 54 pacientes) 

Frequência de 
uso de álcool 

Masculino  
n=55 (%) 

Feminino 
n=54 (%) 

Total 
n (%) 

 
P valor 

Nunca 30 (54,54) 33 (61,11) 63 (57,79)  

1 – 2 vezes 2 (3,63) 7 (12,96) 9 (8,25)  

Semanal 9 (16,36) 9 (16,68) 18 (16,51) 0,066 

Mensal 14 (25,45) 5 (9,25) 19 (17,43)  

Diário 0 (0) 0 (0) 0 (0)  

Legenda: ASSIST: Teste de triagem de uso de álcool, cigarro e outras substâncias 

      Obs: * teste estatístico:  qui-quadrado 

 

 

 Ao avaliar o resultado do questionário ASSIST, estratificando-se os 

dados em função do gênero dos participantes, observou-se que 63 (57,8%) 

indivíduos não pontuaram positivamente a escala, sendo o gênero feminino 

com 50,8%. Dentre aqueles que pontuaram positivamente a escala (46 

indivíduos; 42,2%), observou-se predominância de indivíduos do gênero 

masculino (63,1%); entretanto, não se observou diferença estatisticamente 

significativa ao se comparar tais grupos (p = 0,151) (tabela 10). 
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Tabela 10: Comparação entre os gêneros masculino e feminino em relação ao ASSIST 

negativo (n= 63 pacientes) e ASSIST positivo (n= 46 pacientes) 

Uso moderado de 
álcool 

Positivo 
n=46 (%) 

Negativo 
n=63 (%) 

P valor* 

Feminino 17 (36,96) 32 (50,80) 
0,151 

Masculino 29 (63,04) 31 (49,20) 

Legenda: ASSIST: Teste de triagem de uso de álcool, cigarro e outras substâncias 

      Obs: * teste estatístico: qui-quadrado 

 

5.4 Caracterização dos sintomas depressivos e ansiosos da amostra 

 Em relação aos sintomas depressivos e ansiosos, estratificando-se os 

dados da amostra, em função do gênero (tabela 11), identificou-se que o 

gênero feminino apresentou maior pontuação do que o gênero masculino, tanto 

para os sintomas depressivos (11,33 pontos vs. 7,67 pontos; p= 0,024), quanto 

para os sintomas ansiosos (8,33 pontos vs. 4,00 pontos; p= 0,003). 

 

Tabela 11: Caracterização dos sintomas depressivos e ansiosos de acordo com o gênero 

masculino (n= 60 pacientes) e feminino (n= 49 pacientes) 

 Masculino 
n= 60 

Feminino 
n=49 

 

P valor* 

 Media + DP Media + DP 

BDI 7,67  + 8,00 11,33  + 8,07 0,024 

BAI 4,00  + 8,08 8,33  + 8,00 0,003 

      Legenda: BDI: inventário de Beck depressão, BAI: inventário de Beck de ansiedade, DP: desvio padrão 

            Obs: * teste estatístico: Mann Whitney 

 

 

5.5 Caracterização sociodemográfica da amostra estratificada de acordo 

com o uso de álcool (ASSIST) 

 Na tabela 12, são apresentados os resultados das comparações dos 

parâmetros sociodemográficos e características virais, ao estratificar os 
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participantes em funções do resultado do questionário ASSIST. No entanto, 

não foram observadas diferenças estatisticamente significativas, quando 

comparadas as faixas etárias, gênero, estado civil e genótipo do HCV, em 

função dos resultados do questionário ASSIST.   

Tabela 12: Comparação dos dados sociodemográficos da amostra entre os grupos com uso de 

álcool positivo e negativo 

      Obs: * teste estatístico:  qui-quadrado 

Uso moderado de 
álcool 

Positivo 
n= 46 (%) 

Negativo 
n=63 (%) 

P valor* 

Faixa etária 

< 39 anos 5 (10,86) 3 (4,76) 

0,688 

40 a 59 anos 12 (26,08) 13 (20,63) 

50 a 59 anos 11 (23,93) 17 (27,00) 

60 a 69 anos 14 (30,45) 24 (38,09) 

70 a 79 anos 4 (8,69) 6 (6,34) 

Gênero 

Feminino 17 (36,95) 32 (50,80) 
0,151 

Masculino 29 (63,05) 31 (49,20) 

Estado civil 

Casado 27 (58,70) 38 (60,31) 

0,959 
Divorciado 6 (13,04) 8 (12,70) 

Solteiro 8 (17,40) 12 (19,05) 

Viúvo 5 (10,86) 5 (7,94) 

Genótipo 

1a 22 (47,82) 29 (46,03) 

0,568 
1b 18 (39,13) 20 (31,74) 

2 1 (2,17) 1 (1,58) 

3 5 (10,88) 13 (20,62) 
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5.6 Comparaçao entre os graus de fibrose hepatica atreves do Fibroscan 

em relaçao ao uso de alcool 

 Em relaçao a comparaçao  do grau de fibrose hepatica avaliada através 

do FibroScan (Tabela 13) entre os grupos com e sem uso moderado de 

alcool encontrou-se que em ambos os grupos houve predominancia da 

classificaçao compreendida entre F1 a F3, não houve diferenca estatistica 

entre os grupos. 

Tabela 13: Comparaçao do grau de fibrose hepatica atraves do Fibroscan entre os grupos com 

uso moderado de alcool positivo e negativo 

 

F1 a F4: medidas de fibrose hepática pelo método FibroScan 
 Obs: * teste estatístico: qui-quadrado 

 

5.7 Caracterização clínica e tabagismo da amostra estratificada com uso 

de álcool positivo ou negativo (ASSIST) 

A associação entre uso de álcool, tabaco e as principais comorbidades 

encontradas na amostra (hipertensão artéria sistêmica, hipotireoidismo e 

doença renal crônica) são apresentadas na tabela 14. No grupo, com uso de 

álcool positivo, observou-se maior prevalência de tabagistas (68,4% vs. 31,6%; 

p = 0,011). No entanto, a presença das comorbidades clínicas foi mais 

associada ao grupo com uso de álcool negativo (HAS: 67,3% vs. 32,7%; p 

0,043 / Hipotireoidismo: 92,9% vs. 7,1%; p 0,043 / Doença renal crônica: 88,9% 

vs. 11,1%; p = 0,003). 

 

 

Uso moderado de álcool 
Positivo Negativo 

P valor* 
n (%) n (%) 

Número de participantes 46 63 - 

F1 – F3 35 (76,0) 42 (67,0) 
0,582 

F4 11 (24,0) 37 (33,0) 
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Tabela 14: Associação entre o uso de álcool, tabagismo e comorbidades mais frequentes na 

amostra 

      Obs: * teste estatístico:  qui-quadrado 

 

5.8 Caracterização clínica da amostra estratificada com uso de álcool 

positivo ou negativo (ASSIST) 

Na tabela 15, são apresentadas as associações entre os principais 

dados clínicos laboratoriais e uso de álcool a partir da estratificação da amostra 

em dois grupos, em relação ao uso de álcool (ASSIST negativo e positivo). 

Entre tais grupos, observou-se que a única variável clínica, com diferença 

estatisticamente significativa, foi a hemoglobina (Hb) (p = 0,020). 

 

Tabela 15: Caracterização da amostra pelos dados da análise laboratorial entre os grupos com 

uso de álcool negativo e positivo 

Exames 
Valor de 

referência 

Uso moderado de álcool 
 

P valor *     Positivo 
n=46 

(média) 
+ DP 

Negativo 
n=63 

(média) 
+ DP 

ALB (g/dL) 
H: 3,5-5,2 

M: 3,4-4,9 

4,31 

4,26 

+ 

+ 

4,30 

4,31 

+ 

+ 
0,496 

ALT (U/L) 
H: <41 

M: <31 

33,83 

26,00 

+ 

+ 

26,67 

47,67 

+ 

+ 
0,142 

Uso moderado de álcool 
Positivo Negativo 

P valor* 
n (%) n (%) 

Número de participantes 46 63 - 

Tabagismo 13 (68,4) 6 (31,6) 0,011 

Hipertensão arterial sistêmica 18 (32,7) 37 (67,3) 0,043 

Hipotireoidismo 1 (7,1) 13 (92,9) 0,004 

Doença renal crônica 2 (11,1) 16 (88,9) 0,003 
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AST (U/L) 
H: <37 

M: < 31 

42,25 

42,91 

+ 

+ 

42,91 

41,94 

+ 

+ 
0,523 

BD (mg/dL) 
H: 0,1-0,3 

M: 0,1-0,3 
0,31 

+ 

+ 
0,30 

+ 

+ 
0,830 

BI (mg/dL) 
H: 0,2-0,7 

M: 0,2-0,7 
0,32 

+ 

+ 
0,30 

+ 

+ 
0,839 

BT (mg/dL) 
H: 0,2-1,0 

M: 0,2-1,0 

0,88 

0,61 

+ 

+ 

0,89 

0,65 

+ 

+ 
0,663 

Cr (mg/dL) 
H: 0,7-1,4 

M: 0,7-1,4 
0,91 

+ 

+ 
0,95 

+ 

+ 
0,672 

FA (U/L) 
H: 40-129 

M: 35-10 

88,36 

89,30 

+ 

+ 

89,51 

88,51 

+ 

+ 
0,619 

GGT (U/L) 
H: 8-61 

M: 5-36 

74,59 

81,18 

+ 

+ 

76,58 

75,72 

+ 

+ 
0,460 

Hb (g/dL) 
H: 13,5-17,5 

M: 12,0-16,0 

13,20 

13,02 

+ 

+ 

13,15 

13,21 

+ 

+ 
0,020 

Ht (%) 
H: 41-53 

M: 36-46 

40,85 

38,67 

+ 

+ 

40,74 

40,92 

+ 

+ 
0,093 

K (mmol/dL) 
H: 3-5,5 

M: 3-5,5 
4,37 

+ 

+ 
4,47 

+ 

+ 
0,380 

Na(mmol/dL) 
H: 135-145 

M: 135-145 
140,00 

+ 

+ 
139,67 

+ 

+ 
0,364 

Plaq (mm3) 

H:140.000-

400.000 

M:140.000-

450.000 

177.759 

184.438 

+ 

+ 

178.796 

181.811 

+ 

+ 
0,142 

Ur (mg/dL) 
H: 20-40 

M: 20-40 
33,00 

+ 

+ 
39,00 

+ 

+ 
0,251 

VCM (fL) 
H: 80-100 

M: 80-100 
90,68 

+ 

+ 
89,57 

+ 

+ 
0,343 

 
Abreviações: ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartatoaminotransferase; FA: fosfatase 
alcalina; GGT: gama glutamiltransferase; BT: bilirrubinas totais; BD: bilirrubina direta; BI: 
bilirrubina indireta; Cr: creatinina; Plaq: plaquetas; Hb: hemoglobina; Ht: hematócrito; VCM: 
volume corpuscular médio; Na: sódio; K: potássio; ALB: albumina. H: homem, M: mulher. 

      Obs: * teste estatístic: Mann Whitney 
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5.9 Uso de álcool, sintomas depressivos e ansiosos e gênero   

 Ao comparar a intensidade dos sintomas depressivos e ansiosos, de 

acordo com a ASSIST (positivo vs. negativo para uso de álcool) e gênero 

(tabela 16), não foram observadas diferenças estatisticamente significativas. 

Observou-se que o grupo de homens, que não pontuaram para uso de álcool 

pelo ASSIST, apresentou maior pontuação na BAI do que o mesmo grupo com 

ASSIST positivo (2,67 vs. 5,00, p = 0,069). 

 

 

Tabela 16: Associação entre uso de álcool e sintomas depressivos e ansiosos de acordo com 

gênero 

Uso moderado de Álcool 
Positivo 
(n=46) 

 Negativo 
(n=63) 

 
P valor* 

 Média DP Média DP  

Inventário de Beck depressão (BDI) 

Feminino 10,67  (9,76) 11,67  (9,30) 0,880 

Masculino 7,00  (5,83) 8,50  (6,31) 0,378 

Inventário de Beck de ansiedade (BAI) 

Feminino 9,67  (11,06) 8,00  (7,77) 0,642 

Masculino 2,67  (5,26) 5,00  (7,44) 0,069 

      Obs: * teste estatístico: Mann Whitney 

 

Ao avaliar a comparação entre sintomas depressivos e ansiosos de 

graus moderados e severos (de acordo com as escalas BDI e BAI), 

estratificando-se os grupos em função do consumo de álcool/dia (<12g e 12g 

de álcool/dia), não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos analisados (tabela17). 
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Tabela 17: Associação entre uso de álcool e sintomas depressivos e ansiosos (moderados e 

severos) de acordo com o consumo de álcool (<12g e 12g de álcool/dia) 

 

 ASSIST 
negativo 

<12g 
álcool/dia 

12g 
álcool/dia P valor* 

 n (%) n (%) n (%) 

Número de participantes 63 (57,8) 30 (27,5) 16 (14,7) - 

Depressão moderada 

Não 52 (55,9) 26 (28,0) 15 (16,1) 
0,729 

Sim 08 (61,5) 04 (30,8) 01 (7,7) 

Depressão Severa 

Não 59 (56,7) 29 (27,9) 16 (15,4) 
0,718 

Sim 01 (50,0) 01 (50,0) 0 (0,0) 

Ansiedade moderada 

Não 55 (57,3) 26 (27,1) 15 (15,6) 
0,667 

Sim 05 (50,0) 04 (40,0) 01 (10,0) 

Ansiedade severa 

Não 59 (56,7) 29 (27,9) 16 (15,4) 
0,718 

Sim 01 (50,0) 01 (50,0) 0 (0,0) 

      Obs: * teste estatístico: qui-quadrado 
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6 DISCUSSÃO 

 Este estudo objetivou caracterizar uma amostra de pacientes portadores 

de HCV, em relação às características sociodemográficas, clínicolaboratoriais e 

uso moderado de álcool, além de investigar a associação entre o uso 

moderado de álcool e a gravidade de sintomas depressivos e ansiosos. 

Não foi possível observar diferenças clínicas ou laboratoriais entre os 

pacientes usuários de álcool e os abstêmios. Isso sugere que o uso moderado 

de álcool, por pacientes portadores de HCV, não estaria relacionado a um pior 

panorama clínico e encoraja o tratamento do vírus nesses pacientes.  

 As características sociodemográficas encontradas nessa amostra 

mantêm a distribuição reportada no último Relatório Global de Hepatite da 

OMS (2017)27  e em uma série histórica, realizada pela FMUSP, com a 

predominância do gênero masculino, idade entre 45 a 60 anos18 e estado civil 

casado70,103. 

 Neste estudo, observou-se que 47% da amostra apresentava ensino 

fundamental I incompleto, refletindo os dados encontrados no último Boletim de 

Hepatites Virais (2018) e no estudo desenvolvido por Sá e cols (2013)102, que 

evidencia uma baixa escolaridade dos pacientes. Segundo Portela AS e cols 

(2010), quanto menor o grau de conhecimento dos pacientes, maior a 

probabilidade de que eles errem doses, horários das medicações, etc., o que 

poderia interferir de maneira negativa no tratamento113.  

Em relação à genotipagem, a referida amostra encontrou uma 

predominância do genótipo 1, seguido do 3, dados igualmente observados 

anteriormente por outros estudos104,30. 

Ao se analisar o uso de outras substâncias, como tabaco e cannabis, 

percebeu-se uma recorrência no grupo com uso de álcool presente; esses 

dados também foram encontrados em um levantamento realizado entre 1999 a 

2014, nos EUA107. 

 Na amostra deste estudo, a presença de outras comorbidades clínicas, 

como hipertensão arterial sistêmica, doença renal crônica e hipotireoidismo, 

mostrou-se mais prevalente nos pacientes que não faziam uso de álcool, 

corroborando o que é evidenciado pela literatura 108,109.  
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 Niederau e cols (2012), ao avaliar 7658 pacientes portadores de HCV, 

encontraram que, em 48% dos casos, os médicos recusavam-se a tratar os 

que apresentassem uso de álcool105. A quantidade de álcool consumida, bem 

como o método utilizado para sua avaliação, não foi mencionada no artigo, o 

que dificulta a comparação com a amostra deste estudo.  

Segundo Ronzani e Furtado (2010), o estigma associado ao uso de 

álcool, carregado de conotações morais, pode influenciar a tomada de decisões 

clínicas114.  

 É possível que esse comportamento por parte dos médicos esteja 

relacionado ao fato de que o álcool age de forme sinérgica com o HCV, na 

deterioração da função hepática, o que diminui a aderência ao tratamento115. 

Uma revisão sobre questões neuropsiquiátricas e psicossociais, em 

pacientes com HCV, realizada por Modabbernia e cols (2013), bem como 

outros artigos, encontraram evidências de que tal população está apta a 

receber tratamento para o HCV de maneira segura, desde que acompanhada 

por uma equipe multidisciplinar66, 116  

Em 2012, o Consenso Europeu de Especialistas publicou uma linha de 

conduta para o acompanhamento de transtornos mentais associados ao 

tratamento do HCV com Interferon. Esse consenso determina que seja 

realizada uma completa avaliação por equipe de saúde mental, com enfoque 

nos diversos transtornos mentais, incluindo o uso de álcool, antes do início do 

tratamento, de forma que avaliações periódicas sejam realizadas durante e 

após o término da terapia. Foi concluído que pacientes com alterações 

psiquiátricas e abuso de álcool, geralmente, apresentam resultados 

semelhantes aos demais117.  

Embora o consenso tenha focado no uso de interferon, essas condutas e 

conclusões, em relação ao acompanhamento dos pacientes por uma equipe de 

saúde mental, podem provavelmente ser extrapoladas para os tratamentos 

atuais de HCV.  

Ao analisar o impacto do uso de álcool em relação ao HCV, a maioria 

dos estudos na literatura foca os sujeitos que fazem uso de mais de 50g/dia de 

álcool38,51, quantidade superior àquela consumida pela população deste estudo, 

o que dificulta a comparação entre os grupos. Apesar do consumo pesado de 
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álcool ter sido relacionado a pior desfecho hepático66, tais resultados não 

podem ser extrapolados para este estudo, por se tratar de uma avaliação 

transversal dos pacientes e avaliar outro padrão de consumo de álcool.  

Vieira-Castro e Oliveira (2017), em seu estudo com sujeitos portadores 

de HCV em uso de álcool, dividiu a amostra de acordo com a quantidade 

consumida: <12g de álcool na vida, 12-59g/dia e  60g/dia106. Os sujeitos com 

padrão de uso moderado de álcool não apresentaram maior prevalência de 

sintomas depressivos em relação ao grupo abstêmio. Em nosso estudo, 

também não foi encontrada diferença significativa entre os grupos com ou sem 

uso moderado de álcool, em relação aos sintomas depressivos e ansiosos.  

 Sintomas depressivos e ansiosos, por vezes, são subestimados na 

população com HCV, durante a avaliação de rotina. Navinés e cols (2012), ao 

avaliarem 500 pacientes com HCV, observaram que 18,2% apresentavam 

algum transtorno depressivo, dos quais 5,4% evidenciavam transtorno 

depressivo maior e 7,4% transtorno de ansiedade generalizada, o que 

corrobora a necessidade de uma avaliação cuidadosa de tais sintomas71. 

Segundo Carta e cols (2012), o transtorno depressivo maior ocorre com 

frequência nos pacientes com HCV, independentemente do uso de álcool, 

sugerindo uma associação específica entre a infecção pelo vírus e o 

desenvolvimento de depressão118.  

Leutscher PD e cols (2010) observaram que a aplicação de escalas de 

autopreenchimento, como BDI e BAI, podem auxiliar na detecção de 

transtornos de humor, precocemente, o que levaria a intervenções antecipadas 

na população com HCV e diminuiria a taxa de abandono110; no entanto, alguns 

estudos encontraram resultados inconclusivos ao utilizar tais escalas para 

avaliação de sintomas depressivos e ansiosos70,111.  

Segundo Kohlsdorf e Costa Júnior (2009), o autorrelato está sujeito a 

limitações de memória e atenção, o que poderia interferir no preenchimento 

das escalas. Ademais, pode não corresponder exatamente ao comportamento 

real, por razões como dificuldade de compreensão, receio de o comportamento 

não ser socialmente aceito e fatores emocionais externos119.  

A relação entre o uso pesado de álcool e a presença de sintomas 

depressivos é bem estabelecida na literatura112. No entanto, existem poucos 
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dados, quando se compara o uso moderado de álcool e sintomas depressivos 

em pacientes com HCV. Neste estudo, a associação entre uso moderado de 

álcool e sintomas depressivos e ansiosos não se mostrou significativa entre os 

pacientes.  

Isso enfatiza que, possivelmente, o papel das vias inflamatórias, por 

meio do aumento de interleucina 1 e fator de necrose tumoral, associados à 

diminuição dos níveis de leptina, além da ação direta do HCV no SNC76, 

estejam mais diretamente relacionados aos sintomas neuropsiquiátricos do que 

ao consumo moderado de álcool. Sintomas depressivos em tais pacientes 

também podem ser explicados por alterações nos circuitos de 

neurotransmissores como a serotonina. 

 Ao se estratificar os sintomas depressivos e ansiosos da amostra deste 

estudo, de acordo com o gênero e sem a influência do uso de álcool, observou-

se uma predominância desses sintomas nas mulheres. Dados da literatura 

enfatizam uma maior prevalência de sintomas depressivos e ansiosos em 

mulheres, devido a fatores como alterações hormonais e níveis de estrogênio 

nas diversas fases da vida120.  

Machado e cols (2014)103, ao analisarem a presença de sintomas 

depressivos em uma amostra de 82 pacientes abstêmios, portadores de HCV, 

não encontraram diferença significativa entre os gêneros. No entanto, naquele 

estudo, os pacientes estavam em tratamento para HCV com interferon e 

ribavirina, de maneira que apresentam associação com sintomas depressivos e 

podem ter influenciado a prevalência de tais sintomas, o que dificulta a 

comparação com os dados encontrados no presente estudo. 

Em relação aos sintomas ansiosos, o grupo do gênero feminino que 

fazia uso de álcool apresentou uma média superior em relação ao grupo 

abstêmio para os mesmos sintomas; a comparação de tal associação com 

dados da literatura atual torna-se um desafio, pois poucos estudos abordam a 

presença de sintomas de ansiedade isoladamente. 

Por fim, em relação ao desfecho final do tratamento para HCV, que é a 

negativação viral, observou-se que os pacientes que fizeram uso moderado de 

álcool previamente e durante o uso dos DAAS apresentaram altas taxas de 

resposta virológica sustentada (>90%), tal qual os pacientes abstêmios52. 
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Apesar deste estudo não ter avaliado pacientes durante o tratamento, tal 

resultado encoraja que os pacientes recebam o tratamento para o HCV, 

mesmo que na vigência de uso moderado de álcool. 

Com isso, considerando o desenvolvimento deste projeto, teve-se a 

oportunidade de avaliar o impacto do uso moderado de álcool nos sintomas 

depressivos e ansiosos, nos pacientes portadores do HCV, que serão 

submetidos à terapia antiviral.  

Os resultados deste projeto poderão ampliar o conhecimento sobre o 

tema, além de propiciar o desenvolvimento de estratégias diagnósticas e 

terapêuticas adequadas a essa população. 
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7 ASPECTOS POSITIVOS DO ESTUDO 

Este é um dos poucos estudos existentes em que há a integração de 

uso moderado de álcool, sintomas depressivos, ansiosos e avaliação clínica 

global em uma mesma perspectiva, uma vez que o que se observa é a 

exclusão de pacientes de tratamento para HCV ou o não acompanhamento de 

sintomas que poderiam proporcionar piora da qualidade de vida, levando até ao 

abandono do tratamento antiviral e, com isso, à manutenção da infecção por 

HCV. A elaboração de um protocolo de pesquisa, composto, em sua maioria, 

por escalas de autopreenchimento, torna a replicação das avaliações mais 

factível com o cenário atual de pesquisa, em que há escassez de pessoas 

altamente qualificadas, bem como necessidade de uma padronização dos 

protocolos existentes nos diversos serviços. 

A integração de diversas áreas no cuidado com o paciente permitiu 

oferecer aos sujeitos uma visão mais ampla e integrativa dos cuidados, sendo, 

com isso, ofertado cuidado físico, psíquico e social, além de contribuir à adesão 

ao acompanhamento. 

 A exclusão de comorbidades psiquiátricas, como esquizofrenia e 

transtorno afetivo bipolar, bem como afecções neurológicas, a saber, o TCE 

grave, possibilitaram diminuir os vieses de confusão, como alterações de 

humor e cognição, próprios dos transtornos. Em relação ao efeito do uso 

moderado de álcool nesses indivíduos, nos quadros de humor e ansiedade, 

permite-se ampliar o conhecimento sobre os temas, dessa forma, identificando 

mais precocemente aqueles que necessitavam de uma avaliação psicológica.  

  



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 LIMITAÇÕES 
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8 LIMITAÇÕES 

 Apesar das forças despendidas e da integração entre os institutos 

envolvidos, não há padronização nos dados contidos nos prontuários, o que 

dificulta a coleta de dados. O estudo foi realizado com pacientes provenientes 

de dois ambulatórios distintos, que, por apresentarem um modo de organização 

próprio, tornavam a convocação dos sujeitos um desafio.  

 Além disso, em alguns pacientes, o intervalo entre a avaliação do estudo 

e o início do uso dos DAAs, devido a trâmites na liberação dos medicamentos, 

era muito longo, o que tornava uma nova avaliação imprescindível para maior 

fidedignidade dos dados. Tal intervalo entre a avaliação e o uso dos antivirais 

levou a uma piora dos sintomas depressivos e ansiosos, em detrimento de 

questões sociais, como a manutenção de uma doença infectocontagiosa e o 

risco de desenvolvimento de cirrose e HCC. 

 Outra limitação encontrada durante o estudo foi a não obtenção da 

amostra final o que poderia ocasionar vieses importantes nos resultados e com 

isso prejudicar a ampliação dos resultados obtidos para a prática clínica. 
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9 PERSPECTIVAS 

  Há, ainda, a perspectiva de manter o acompanhamento dos pacientes 

após o tratamento com os DAAs, de maneira a atingir a amostra prevista no 

início e avaliar, posteriormente, o impacto das medicações nos sintomas 

depressivos, ansiosos, verificando a associação com o uso de álcool. 

  Com isso levando a uma ampliação dos conhecimentos existentes e a 

não exclusão de pacientes que poderiam se beneficiar com o tratamento para 

HCV mesmo em uso moderado de álcool. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 CONCLUSÃO 



80 
 

  

10 CONCLUSÃO 

  O presente estudo procurou caracterizar a população portadora de HCV, 

atendida nos ambulatórios de hepatologia e moléstias infecciosas no HC-

FMUSP, em relação às suas características sociodemográficas, 

clínicolaboratoriais, uso de álcool, sintomas depressivos e ansiosos. Ademais, 

buscou-se avaliar a prevalência do uso moderado de álcool e enfatizar a 

relação do uso moderado de álcool nos sintomas depressivos e ansiosos. 

  Não foi encontrada associação significativa entre o uso moderado de 

álcool e pior panorama clínicolaboratorial entre os grupos de pacientes com 

HCV, o que sugere que tal padrão de consumo não deveria ser considerado 

um fator de exclusão para o tratamento do HCV; no entanto, mais estudos 

são necessários para a confirmação dos dados encontrados neste estudo. 

Ademais, a presença de pacientes que estão fazendo uso moderado de 

álcool, apesar da orientação de interrupção do uso, levanta a necessidade de 

uma revisão na maneira como a avaliação do uso de álcool, bem como de 

outras substâncias, é realizada durante o acompanhamento dos sujeitos. 

  A associação entre o uso moderado de álcool, sintomas depressivos e 

ansiosos, mesmo quando estratificados por quantidade de álcool consumida 

por dia, não esteve associada à maior gravidade de sintomas. 

  Entretanto, por se tratar de um estudo transversal, para maiores 

aferições em relação ao impacto do uso moderado de álcool nessa 

população, torna-se necessário um acompanhamento longitudinal, pelo 

menos ao longo do tratamento para o HCV. 

  Os resultados obtidos ampliam o conhecimento sobre o HCV e sua 

relação sobre um padrão de consumo de álcool, o que é ainda pouco 

abordado na literatura. 
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11 ANEXOS 

Anexo  A - Carta de anuência da disciplina Gastroenterologia 
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Anexo  B - Carta de anuência da disciplina de Moléstias Infecciosas 
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Anexo  C - Aprovação da Comissão de Ética para análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) 

 



86 
 

  

 

 



87 
 

  

 



88 
 

  

 
Anexo  D - Aprovação da Comissão de Ética para análise de Projetos de 

Pesquisa (CAPPesq) – Emenda 1 
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Anexo  E - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (versão 1.0) 
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Anexo  F - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (versão 2.0) 
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Anexo  G - Entrevista Clínica Estruturada para o DSM-IV (SCID) - Módulo E 

(Transtornos do uso do álcool) 
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Anexo  H - Teste de triagem de uso de álcool, cigarro e outras substâncias 

(ASSIST) 
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Anexo  I - Inventário de Depressão de Beck (BDI) 
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Anexo  J - Inventário de Ansiedade de Beck (BAI) 
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