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RESUMO 

 

 

Machado SM. Segurança e efetividade do tratamento da hepatite C crônica 

baseado em esquemas que incluem sofosbuvir em pacientes coinfectados pelo 

HIV, fora de estudos clínicos, em diferentes centros de referência no Brasil 

[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2020. 

 

Introdução: A coinfecção com o vírus da hepatite C (VHC) é frequente nos 

pacientes que vivem com HIV/aids, sendo importante causa de 

morbimortalidade nessa população. Os antivirais de ação direta (DAAs) 

representam importante avanço na terapia do VHC, com impacto na sobrevida 

destes pacientes. Entretanto, na literatura ainda permanece controverso se a 

imunossupressão ou outras características próprias dessa população 

poderiam, de alguma forma, influenciar as taxas de sucesso terapêutico 

observadas. Além disso, dados relativos à resposta virológica sustentada 

(RVS) nessa população em nosso país são bastante escassos. Objetivos: 

Neste grupo de pacientes: 1) Avaliar a segurança e eficácia dos DAAs; 2) 

Avaliar a frequência de substituições de resistência nos genes NS5A e NS5B 

do VHC; 3)Identificar fatores preditores de falha ao tratamento, no contexto de 

vida real. Métodos: Estudo observacional e retrospectivo, no qual foram 

incluídos pacientes com coinfecção VHC-HIV procedentes de dez centros de 

referência, tratados com esquemas baseados em sofosbuvir, seguindo as 

recomendações do protocolo clínico nacional. A RVS foi determinada por 

exame obtido 12 semanas após término do tratamento. Analisamos variáveis 

demográficas, clínicas e laboratoriais. As possíveis associações entre as 

variáveis e RVS foram estudadas em análise bivariada, seguida por análise 

multivariada. Resultados: Foram incluídos 643 pacientes, a maioria do sexo 

masculino (74,7%) e com mediana de idade de 50 anos. Dentre os pacientes 

incluídos, mais de 80% apresentava genótipo 1 e 238 pacientes (42,2%) 

apresentavam cirrose hepática. A mediana de células CD4+ foi de 617 cél/mm3 

e 551 pacientes (90%) apresentavam-se com carga viral do HIV indetectável. 

Aproximadamente 60% dos pacientes apresentavam alguma comorbidade e 

faziam uso de medicações não relacionadas ao tratamento da infecção pelo 

HIV à época do tratamento. Dentre os pacientes analisados, a frequência de 

polimorfismos no gene NS5A associados à resistência clinicamente relevante 

ao daclatasvir foi observada em 2% dos casos. Não foram identificadas 

variantes relevantes no gene NS5B. A taxa global de RVS foi de 92,8% (IC 

95% 90,9 – 94,8) e 96% (IC 95% 94,4-97,5%) nas análises por intenção de 

tratamento (ITT) e por intenção de tratamento modificada (ITT-m), 

respectivamente. No modelo final da regressão logística, em ambas as 

análises, por ITT e por ITT-m, o uso de medicamentos que apresentam 

interação com os DAAs (especificamente anticonvulsivantes) se associou de 



 

 

forma significativa à falha de tratamento (p=0,004 e p=0,001, respectivamente). 

Na análise por ITT, também se associou à falha terapêutica a ausência de 

terapia prévia com IFN (p=0,04), enquanto que na análise por ITT modificada 

as variáveis sexo feminino e idade foram fatores preditivos de não-RVS 

(p=0,046 e p=0,038, respectivamente). Conclusão: Nessa coorte de vida real, 

os DAAs estiveram associados à alta taxa de RVS (96%). Nossos dados 

sugerem que o uso de concomitante de medicações anticonvulsivantes e DAAs 

diminui as chances de se obter RVS. 

 

Descritores: Antivirais de ação direta; Efetividade; Segurança; Tratamento; 

Hepatite C; Hepatite C-HIV coinfecção. 
 
 



ABSTRACT 

 

 

Machado SM. Safety and effectiveness of sofosbuvir-based regimens for the 

treatment of chronic hepatitis C in real-world HIV-coinfected patients: a 

multicentric study [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 

São Paulo”; 2020. 

 

Background: Coinfection with hepatitis C virus (HCV) is frequent in patients 

living with HIV/aids and represents an important cause of morbidity and 

mortality in this population. Direct-acting antivirals (DAAs) represent an advance 

in HCV therapy, with an impact on survival. Several studies report the 

effectiveness of DAAs therapy, however, questions regarding aspects of HIV 

immunosuppression and factors that may affect the response in these 

individuals still pose challenges. In addition, we do not have, to date, data on 

the sustained virological response (SVR) among coinfected patients in our 

country. Objectives: The aims of our study was to evaluate the safety and 

efficacy of HCV DAAs, the frequency of resistance substitutions in the HCV 

NS5A and NS5B genes and identify predictors of treatment failure, under 

current clinical practice. Methods: Retrospective multicenter study of HCV-HIV 

coinfected patients treated with sofosbuvir-based regimens at 10 reference 

centers in Brazil. The primary outcome was SVR 12 weeks after DAA 

completion. Clinical and virological data were collected. The possible 

associations between variables and SVR were studied by bivariate analysis, 

followed by multivariate analysis. Results: Among 643 HCV-HIV patients 

analyzed, 480 (74.7%) were male, median CD4+ T cell count was 617 

cells/mm3, 551 patients (90%) had an undetectable HIV viral load. HCV 

genotype 1 was detected in 80.2%. Cirrhosis was present among 238 (42.2%) 

of the included patients. About 60% of the included patients had some type of 

clinical comorbidity and were using some medication to treat theses 

comorbidities during the treatment of hepatitis C. The frequency of NS5A 

polymorphisms associated with clinically relevant resistance to daclatasvir was 

2%; no relevant NS5B variants were identified. The SVR rate was 92.8% (95% 

CI 90.9 - 94.8) in an intention to treat (ITT) analysis and 96% (95% CI 94.4-

97.5%) in a modified ITT (m-ITT) analysis. By multivariate analysis, in both 

analyzes, by ITT and by m-ITT, the use of drugs with drug-drug interaction with 

DAAs (specifically anticonvulsants drugs) was significantly associated with 

treatment failure (p = 0.004 and p = 0.001, respectively). In the ITT analysis, the 

absence of previous IFN therapy was also associated with therapeutic failure (p 

= 0.04), whereas in the analysis by m-ITT the variables female gender 

(p=0.046) and age (p=0.038) were predictive factors for non-SVR. Conclusion: 

In this real life cohort, DAAs were associated with a high SVR rate (96%). Our 



 

 

data suggest that the use of concurrent anticonvulsant drugs and DAAs 

decreases the chances of achieving SVR. 

 

Descriptors: Direct acting antivirals; Effectiveness; Safety; Hepatitis C 

treatment; Hepatitis C-HIV co-infection. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Epidemiologia global da hepatite C e da coinfecção VHC-HIV 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, atualmente, 71 

milhões de indivíduos estejam cronicamente infectados pelo vírus da hepatite C 

(VHC) e que 37 milhões sejam portadores da infecção pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV)1,2. 

Uma vez que as infecções pelo VHC e pelo HIV compartilham as mesmas 

vias de transmissão, a coinfecção é frequente e representa uma das mais 

importantes causas de morbidade e mortalidade na população infectada pelo 

HIV, em diferentes regiões do mundo, com elevado impacto na saúde pública 

global3,4. 

A transmissão do VHC ocorre principalmente por via parenteral, por meio 

do contato com sangue contaminado no uso compartilhado de materiais 

perfurocortantes, uso de drogas injetáveis, em terapias com equipamento 

contaminado, exposição ocupacional e transfusões de sangue e seus 

derivados de doadores não testados1,5-7. Uma menor proporção de casos 

ocorre por transmissão por via sexual e vertical1,6,7. Entretanto, ao longo dos 

anos e conforme a região estudada, ocorrem variações significativas na 

importância de cada um desses fatores na transmissão dessa infecção1,5-7. 

Globalmente, ambas as prevalências, a da monoinfecção pelo VHC e a 

da infecção HIV, variam amplamente conforme a área geográfica e a 

população estudada1,2,8,9.  

Quanto à monoinfecção pelo VHC, a prevalência global de sorologia 

positiva para o VHC (anti-VHC) é de 1,6%1,9,10. A maioria dessas infecções 

ocorre em adultos e taxas mais elevadas são encontradas em indivíduos 

usuários de drogas injetáveis (UDI) e com infecção pelo HIV1,9-11. 

Regionalmente, as maiores prevalências são encontradas na Ásia Central e 

Oriental, Norte da África e o Oriente Médio (> 3,5%), seguidas pela Europa 

Oriental e Ocidental (1,5% a 3,5%), enquanto que nas Américas, a prevalência 
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está em torno de 1%9-11. Já a prevalência de indivíduos virêmicos para hepatite 

C, isto é, com RNA viral detectável, no mundo, é estimada em 1,1% (variando 

de 0,9 a 1,4%), correspondendo, portanto, a cerca de 80 milhões de pessoas 

(valores entre 64 e 103 milhões de pessoas)10. Segundo a OMS, no ano de 

2015 foram registradas um milhão e 750 mil novas infecções, as quais foram 

adquiridas, em sua maioria, pelo uso de drogas injetáveis1. 

Embora a frequência de novos casos de hepatite C tenha diminuído nas 

duas últimas décadas, como consequência principalmente da adoção de 

práticas transfusionais e de procedimentos médico-hospitalares mais seguros, 

a carga cumulativa da doença, derivada das infecções adquiridas nos últimos 

50 anos, é substancial e vem aumentando1,12,13. Assim, o número de mortes 

por ano devido a doenças relacionadas ao VHC continua aumentando12-16. 

Atualmente são estimadas 350 mil mortes anuais no mundo relacionadas à 

hepatite C e seus desfechos, como cirrose hepática, hipertensão portal e 

carcinoma hepatocelular1,9,17. 

Quanto à epidemiologia da coinfecção VHC-HIV, também encontramos 

diferenças geográficas em sua prevalência estimada ao redor do mundo, assim 

como heterogeneidade conforme os grupos populacionais estudados1,18. 

Recente revisão publicada em 2016 por Platt L. e colaboradores evidenciou 

que a prevalência da coinfecção na população geral de indivíduos vivendo com 

HIV é de 25 a 30%, sendo as maiores taxas no Leste Europeu e em países da 

Ásia Central8. Na Europa, 24% dos pacientes envolvidos no estudo EuroSida 

apresentaram sorologia positiva para hepatite C19. Esse mesmo estudo avaliou 

subgrupos específicos de pessoas vivendo com HIV e encontrou taxas de 

coinfecção em heterossexuais e mulheres grávidas em torno de 4%, enquanto 

que a prevalência do VHC em homens que fazem sexo com homens (HSH) foi 

de 6,4%. Taxas de 82,4% de coinfecção foram descritas no subgrupo de 

indivíduos UDI8. Dessa forma, estima-se que haja risco aumentado para 

aquisição do VHC de 5 a 8 vezes maior naqueles infectados pelo HIV se 

comparado nos soronegativos, com alta heterogeneidade nesse risco8,18. 

Na população de coinfectados, dois subgrupos populacionais merecem 

atenção pelas taxas particularmente altas e aspectos relacionados à 

vulnerabilidade: UDI e HSH4,8. Os achados de altas prevalências em usuários 
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de drogas injetáveis são consistentes com a transmissão parenteral como a 

principal via de transmissão da hepatite C e do HIV nesse grupo populacional, 

sendo o VHC mais facilmente transmitido que o vírus do HIV8. Mais 

recentemente, surtos de hepatite C aguda entre HSH infectados pelo HIV foram 

reportados em diversas regiões, frequentemente associados a infecções 

sexualmente transmissíveis como a sífilis e/ou a práticas sexuais traumáticas 

sem uso de preservativo4,20,21. A reinfecção pela hepatite C após obtenção de 

resposta virológica sustentada é considerada atualmente uma preocupação 

dentre pacientes com HIV. As taxas de reinfecção em HSH infectados pelo HIV 

são tão altas quanto 25%, conforme reportado em alguns estudos europeus22. 

Dados norte-americanos mostraram que HSH mais jovens e também 

heterossexuais com HIV apresentam risco elevado de nova infecção por 

transmissão por via sexual 22. Na coorte alemã de pacientes com hepatite C 

(GECCO – German Hepatitis C Cohort), a taxa de reinfecção pelo VHC em 

HSH soropositivos foi de 14,3 por 100 pessoas-ano, substancialmente maior do 

que o valor de 1,8 por 100 pessoas-ano em UDI22. 

 

 

1.2 Epidemiologia da hepatite C e da coinfecção VHC-HIV no Brasil 

 

Em nosso país, no que se refere à epidemiologia da hepatite C, a 

prevalência de sorologia positiva (anti-VHC), avaliada em estudo na população 

de 10 a 69 anos, em todas as macrorregiões entre os anos de 2005 e 2009, foi 

de 1,38% (IC 95% 1,12-1,64)23. Esse mesmo estudo nacional de 

soroprevalência evidenciou que as maiores taxas foram observadas nos 

estados da região Norte (2,1%). A região Nordeste apresentou as mais baixas 

taxas de anti-VHC (0,7%) e as regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul 

apresentaram taxas intermediárias de prevalência (1,3%, 1,3% e 1,2%, 

respectivamente)23. Em relação à distribuição por genótipo viral, no Brasil 

predomina o genótipo 1, responsável por cerca de 65% dos casos e seguido 

pelos genótipos 3 e 2, respectivamente com 30,2% e 4,6%24. A frequência dos 

genótipos mostrou-se ser estatisticamente diferente entre as regiões 

brasileiras; em todas as regiões o genótipo 1 foi o mais prevalente (51,7 a 
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74,1%); o genótipo 2 foi mais prevalente na região Centro-Oeste, enquanto o 

genótipo 3 foi mais frequentemente detectado na região Sul. Os genótipos 4 e 

5, por sua vez, foram raramente encontrados, com descrição de casos na 

região Sudeste24. 

Estudo publicado por Amaku e colaboradores em 2016 procurou estimar o 

número de indivíduos infectados no Brasil, considerando as notificações de 

infecções recém-diagnosticadas (incidência de notificação) e dados da lista de 

espera para transplante hepático de indivíduos com doença hepática pelo VHC 

no país25. Como resultado, estimou-se uma prevalência de 1,6 milhões de 

pessoas com infecção pelo VHC no Brasil, a maioria ainda não diagnosticada25. 

Mais recentemente, estudo publicado em 2019 divulgou a atualização dos 

dados epidemiológicos relativos à hepatite C no Brasil, obtidos por meio de 

modelos matemáticos, estimando uma prevalência de 0,53% de indivíduos 

sororreagentes na população total, o que corresponde aproximadamente 

1.091.000 pessoas com anti-VHC no país26. Para a população entre 15 e 69 

anos, a prevalência estimada de anti-VHC positivo foi de 0,70%. Desses casos, 

estimou-se que 632.000 sejam virêmicos (0,31% da população no ano de 

2017) e, portanto, com indicação de tratamento26. Este estudo também 

apresentou dados relativos à incidência de infecções agudas pelo VHC no ano 

de 2016, no qual foram estimadas cerca de 7.500 novas infecções26. 

Segundo os dados do último Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais, 

publicação da Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde que 

apresenta o cenário epidemiológico das hepatites conforme as notificações no 

Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), de 1999 a 2018, 

foram detectados no país 359.673 casos de hepatite C que apresentaram um 

dos marcadores – anti-VHC ou VHC-RNA – reagente27. Considerando-se os 

casos que possuíam ambos os marcadores anti-VHC e VHC-RNA reagentes, 

foram detectados 174.703 casos27. Na análise da distribuição dos casos com 

anti-VHC e viremia positiva por região, 63,1% ocorreram no Sudeste, 25,2% no 

Sul, 6,1% no Nordeste, 3,2% no Centro-Oeste e 2,5% no Norte27. A taxa de 

detecção de casos de hepatite C com anti-VHC e VHC-RNA reagentes no 

Brasil mostrou tendência de aumento entre 2003 e 2018, em todas as 

regiões27. Supõe-se que o aumento das notificações a partir do ano de 2015 se 
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deva a dois fatores: 1) alteração na definição de casos para fins de Vigilância 

Epidemiológica ocorrida em 2015, uma vez que os casos que previamente 

eram notificados com a presença de dois marcadores reagentes (sorologia e 

VHC-RNA), passaram a ser notificados com apenas um deles; 2) à 

disponibilidade, no território nacional, de novos agentes antivirais e a exigência 

de notificação no momento da prescrição da nova terapia27,28. Dados deste 

Boletim revelam que a maioria dos casos notificados ocorreu na faixa etária 

acima de 60 anos e que os óbitos por hepatite C representam atualmente a 

maior causa de morte entre as hepatites virais no Brasil, com aumento do 

número de óbitos devidos a essa etiologia nos últimos anos27. Entre 2000 e 

2017, foram identificados 53.715 óbitos relacionados à hepatite C27. 

Estimativas relacionadas à carga cumulativa da infecção crônica pela 

hepatite C em nosso país apontam que o número de infectados se reduza em 

35% até o ano de 203029. Entretanto, pelas características de progressão da 

doença, estima-se que o número de cirróticos compensados e 

descompensados, de CHC e de óbitos alcancem seu pico entre os anos de 

2028 e 203229. 

No que se refere à infecção pelo HIV, os dados epidemiológicos no Brasil 

têm como fonte as notificações do Sinan e dos sistemas laboratorial (Siscel) e 

de fornecimento dos antirretrovirais (Siclom), além de informações obtidas do 

Sistema de Informações de Mortalidade (SIM)30. No período de 1980 a junho 

de 2019, um total de 966.058 casos de HIV/Aids foram registrados no país30. 

Embora se observe uma diminuição na taxa de detecção de aids no Brasil 

desde o ano de 2012 (taxa de 21,4/100.00 habitantes em 2012 para 

17,8/100.000 habitantes em 2018), ainda são registrados anualmente uma 

média de 40.000 novos casos de infecção pelo HIV, nos últimos cinco anos30,31. 

No período de 2007 a junho de 2019, dentre os casos notificados, 

aproximadamente 70% ocorreram em homens e a maioria dos casos de 

infecção pelo HIV encontra-se na faixa etária de 20 a 34 anos30. Além disso, 

nos últimos anos, voltou a crescer o número de casos entre HSH, 

acompanhado da maior concentração da epidemia nos centros urbanos e do 

aumento da razão masculino/feminino devido, especialmente, à redução da 

transmissão do HIV por meio do uso compartilhado de drogas injetáveis e da 
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desaceleração da transmissão heterossexual30,31. Nesse cenário, observa-se 

também que, depois de anos seguidos de redução, o número de mortes e a 

taxa de mortalidade voltaram a crescer nessa população31. 

A coinfecção VHC-HIV ocorre em cerca de 20% da população que vive 

com HIV/Aids no Brasil32,33. Revisão publicada em 2013 que analisou 40 

estudos conduzidos no Brasil encontrou taxas que variam de 3 a 82,4%. As 

maiores taxas foram descritas em homens, indivíduos com mais de 45 anos e 

naqueles com antecedente de uso de drogas injetáveis e de transfusão 

sanguínea32,33. Recente publicação que revisou dados referentes à 

soroprevalência de hepatite C entre pessoas com HIV/Aids em países da 

América Latina descreveu taxa de coinfecção de 18,9% no Brasil34. Quando 

avaliamos os casos confirmados de hepatite C entre 2007 e 2016, segundo 

dados do Ministério da Saúde, 9,8% apresentaram coinfecção com o HIV, com 

maiores proporções de indivíduos coinfectados na região Sul do país (13,2%)27. 

 

 

1.3 História natural da infecção pelo vírus da hepatite C 

 

O curso clínico da infecção pelo VHC é caracterizado por um período de 

incubação que varia de cinquenta dias a nove meses após a exposição, 

seguido pelas fases aguda e crônica da infecção35,36. Durante a fase aguda, 

cerca de 20 a 30% dos indivíduos apresentam sintomas inespecíficos ou leves, 

enquanto que a maioria é assintomática. Entre os pacientes com infecção 

aguda, 55 a 85% permanecerão com viremia por um período superior a 6 

meses e serão considerados portadores da infecção crônica35-37. O 

clareamento viral espontâneo está associado a diversos fatores, ocorrendo 

mais frequentemente em indivíduos do sexo feminino, com idade inferior a 40 

anos, que apresentaram sintomatologia mais evidente na fase aguda, menor 

carga viral durante o quadro clínico, presença concomitante do antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B (HBsAg), genótipo 1 do VHC e na presença de 

fatores genéticos, como polimorfismo da interleucina 28B (IL28B)36-38. 
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Indivíduos com infecção pelo HIV apresentam menores taxas de 

clareamento viral espontâneo, em torno de 10-15%36,37,39,40. Especificamente 

nessa população, a cura na ausência de qualquer terapia esteve associada a 

um rápido declínio da carga viral do VHC, elevação da bilirrubina e das 

aminotransferases (ALT) e contagem de linfócitos TCD4+ maiores ou igual a 

650/mm3,40. Reconhece-se, atualmente, o papel da resposta específica contra o 

VHC das células natural killer (NK) mediada por interferon-gama no 

clareamento viral, estando essa resposta comprometida nos pacientes com 

HIV40-42.  

Nos portadores de infecção crônica pelo VHC, a doença se manifesta de 

forma insidiosa, com ausência de sinais ou sintomas, na maioria dos casos35,36. 

Os níveis séricos das aminotransferases apresentam elevações intermitentes 

em cerca de 60-70% dos pacientes35,36,43. Cerca de 20% desenvolverão 

quadros graves da doença, como progressão para cirrose e descompensação 

da doença hepática, caracterizada por sinais de hipertensão portal e alterações 

sistêmicas. Em média, 1 a 5% dos pacientes com cirrose relacionada ao VHC 

desenvolve carcinoma hepatocelular (CHC)35,36,39 A progressão histológica 

para fibrose e consequentes cirrose e/ou CHC está relacionada a alguns 

fatores, como sexo, com pior evolução no sexo masculino, idade na época da 

contaminação, sendo mais grave quando adquirida após a quarta década, e a 

etnia, já que negros e hispânicos apresentam uma maior prevalência de 

quadros graves, quando comparados a indivíduos caucasianos35,36,39,43. Entre 

os fatores de risco associados à progressão da hepatite C para quadros mais 

severos estão o alcoolismo, o tabagismo, o diabetes mellitus tipo 2 (por fatores 

relacionados a resistência insulínica, inflamação e síndrome metabólica), e a 

coinfecção com os vírus HIV e da hepatite B, frequentes por compartilharem as 

mesmas causas de transmissão9,35,39,43. 

No paciente com HIV, o curso natural da hepatite C é adversamente 

afetado de várias maneiras4,39,42,44. Diversos estudos demonstram que a 

coinfecção está associada a piores desfechos hepáticos, com mais rápida 

progressão para fibrose e cirrose e a mais frequentes eventos de 

descompensação hepática e CHC40,42,44. Na década de 90, dois estudos 

espanhóis compararam desfechos da hepatopatia entre coinfectados VHC-HIV 
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e monoinfectados pelo VHC e demonstraram que cirrose ocorreu em 15 a 25% 

de pacientes coinfectados em 10 a 15 anos e em 3-6% dos monoinfectados, no 

mesmo período de tempo45,46. Na literatura médica, muito se discute quais os 

fatores contribuiriam para esses desfechos nos pacientes coinfectados42,44-47. 

Embora haja inúmeras evidências de que o HIV acelere a progressão da 

doença hepática, os mecanismos moleculares envolvidos na patogênese do 

HIV, mesmo na ausência de significante imunossupressão, ainda não foram 

totalmente elucidados47-49. Acredita-se que a progressão da fibrose hepática 

seja decorrente de efeitos diretos da toxicidade do HIV em células hepáticas e 

células estreladas, assim como de efeitos indiretos do HIV em hepatócitos, via 

co-receptores para o HIV CCR5 e CXCR4, expressos também nas células do 

fígado49. O impacto do próprio HIV no dano hepático foi avaliado em diversos 

trabalhos e é evidenciado pela correlação entre altos níveis de HIV-RNA e os 

achados de altas taxas de fibrose hepática avançada em avaliações não 

invasivas, mesmo na ausência de infecções por vírus hepatotrópicos, consumo 

de álcool ou drogas hepatotóxicas, sugerindo, dessa forma, potencial ação 

direta do HIV na inflamação e na fibrogênese hepáticas44,50,51. Contribuiriam 

também para o processo de fibrose hepática as alterações imunológicas da 

coinfecção VHC-HIV, como o predomínio das células T CD8 em relação às 

células T CD4+ e consequente aumento de citocinas como IL-4, IL-5 e TGF-

alfa, que promoveriam a deposição de colágeno no tecido hepático44,46,49. 

Além disso, a infecção pelo HIV também se associa a persistente viremia 

do VHC, a um elevado nível de VHC-RNA e a menores taxas de resposta a 

terapias baseadas em IFN, fatores que podem estar relacionados, em parte, a 

menor resposta das células T CD4+ e CD8+ nos coinfectados e à capacidade 

do próprio HIV de induzir a expressão de citocinas pró-inflamatórias, entre elas 

a IP-10, as quais afetam monócitos, células NK e células T periféricas e estão 

relacionadas tanto ao processo de lesão hepática imunomediada, como ao 

aumento da replicação do VHC44,48,49. Os principais mecanismos propostos 

para explicar o elevado nível de VHC-RNA no paciente com HIV seriam a 

disfunção das células NK e a reduzida resposta IFN-gama específica anti-VHC 

presentes no indivíduo com coinfecção42,48,49. O impacto da elevada viremia do 

VHC foi recentemente avaliado na coorte europeia EuroSIDA e nessa coorte 
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não se evidenciou correlação entre viremia do VHC e desfechos hepáticos, 

embora estudos anteriores tenham demostrado que maior viremia do VHC 

estivesse associada a maior progressão da fibrose hepática40,42. O mesmo 

estudo também não encontrou correlação entre o genótipo do VHC e 

progressão da doença hepática nos co-infectados38. Importante ressaltar que 

contribuem também, de forma independente, para o desenvolvimento de 

fibrose hepática e cirrose no paciente com HIV fatores como a toxicidade dos 

antirretrovirais (ARV) a longo prazo e as alterações metabólicas 

frequentemente encontradas, como dislipidemia e resistência insulínica40,42,50,51.  

A imunossupressão, que é um dos principais fatores associados à 

progressão da doença hepática no coinfectado, é amplamente discutida na 

literatura4,40,47,52,53. Postula-se que, se por um lado, a introdução da terapia 

antirretroviral altamente ativa (HAART) levou à redução da mortalidade 

relacionada a doenças oportunistas, fazendo com que a doença hepática 

associada ao VHC se sobressaísse e tornasse uma das principais causas de 

morbimortalidade na população coinfectada, por outro lado, a HAART também 

mostrou seu efeito benéfico na mortalidade associada ao VHC ao permitir a 

supressão do HIV e o aumento de CD440,54. A terapia antirretroviral e a 

manutenção de elevada contagem de linfócitos CD4 podem desacelerar a 

progressão da fibrose hepática e está associada a menores taxas de 

mortalidade por causas hepáticas52-54. O trabalho de Anderson JP e 

colaboradores acompanhou mais de 10 mil coinfectados por período de 14 

anos e encontrou que o uso de ARV associou-se à significativa redução da 

taxa de descompensação hepática, fornecendo, dessa forma, evidência para a 

recomendação dos Guidelines clínicos de se iniciar tão breve possível terapia 

antirretroviral nos indivíduos coinfectados, independentemente da contagem de 

linfócitos T CD4+55. 

Além dos impactos da infecção pelo HIV na progressão da doença 

hepática, há também o outro lado, isto é, o impacto da presença do VHC no 

curso da infecção pelo HIV4,40. A possível contribuição do VHC na progressão 

da infecção pelo HIV é controversa e não está ainda claramente definida. Na 

grande coorte europeia de coinfectados, não se encontrou evidência de que a 

resposta virológica e imunológica à HAART fosse afetada pela presença do 
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VHC; entretanto, há estudos que reportam uma significante redução nos 

valores de linfócitos T CD4+ após a infecção aguda pelo VHC, assim como 

aumento da carga viral do HIV, mesmo na presença de HAART; além disso, 

alguns estudos encontraram associação entre hepatite C crônica e uma menor 

recuperação imunológica após o início dos ARV40,56,57. Propõe-se que a menor 

contagem de células T CD4 nos pacientes com hepatite C seria consequência 

da ativação imune provocada pelo VHC, levando a apoptose das células T 

CD4+58. A literatura também nos reporta que a presença do VHC e a fibrose 

hepática são fatores preditores de toxicidade e se relacionam a maiores taxas 

de descontinuação dos ARVs40,57,58.  

Outro aspecto importante da infecção crônica pelo VHC é sua associação 

com diversas comorbidades9,59. Há evidências de que a resposta inflamatória 

causada pela presença do VHC, a qual é desencadeada por complexas vias 

moleculares, está ligada ao desenvolvimento de lesões hepáticas e a diversas 

doenças extra-hepáticas como doenças linfoproliferativas, doenças 

cardiovasculares e neurológicas. As disfunções imunes provocadas pelo VHC 

podem resultar em desordens autoimunes e manifestações reumatológicas, 

como a síndrome Sicca, poliartrites e tireoidopatias9,59-61. 

Como a infecção pelo HIV também se associa à uma resposta 

inflamatória sistêmica e persistente, a coinfecção parece magnificar os efeitos 

do VHC, aumentando as taxas de doenças extra-hepáticas, assim como a taxa 

de mortalidade por essas patologias4,61-65. Diversos estudos comparam 

indivíduos com infecção pelo HIV versus aqueles como monoinfecção pelo 

VHC e aqueles coinfectados e descrevem maiores taxas de comorbidades nos 

coinfectados quando comparados à pacientes com monoinfecção pelo VHC ou 

pelo HIV58,62,66. Eventos cardiovasculares, incluindo doença coronária e doença 

cerebrovascular, são mais prevalentes nos pacientes coinfectados que nos 

indivíduos monoinfectados pelo HIV, provavelmente associados a efeitos 

sinérgicos da ação inflamatória do VHC e do HIV, contribuindo para disfunção 

endotelial e aterosclerose62,66. Em relação às patologias neurológicas, a 

coinfecção parece se associar a piores desfechos neurocognitivos e a maior 

prevalência de síndrome neuropática periférica quando comparada à 

monoinfecção pelo HIV58,67,68. Tais achados possivelmente estão associados e 
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efeitos sinérgicos do VHC e do HIV, ambos presentes e replicantes no sistema 

nervoso e líquor; entretanto, os fatores patogênicos envolvidos ainda não são 

conhecidos e diversas condições, como o uso de drogas ilícitas, consumo de 

álcool e encefalopatia hepática, podem interferir nos resultados encontrados 

nessa população67. No grupo de pacientes coinfectados são encontradas 

maiores prevalências de distúrbios metabólicos como resistência à insulina e 

diabetes mellitus (DM)58,68. Indivíduos com coinfecção VHC-HIV apresentam 

maior risco de DM quando comparados à monoinfectados pelo HIV e a 

indivíduos HIV negativos68. A infecção pelo VHC também se associa a maiores 

prevalências de nefropatia e doenças ósseas na população com HIV quando 

comparada com aqueles indivíduos sem hepatite C59,63,64. 

No que se refere aos dados de sobrevida dos pacientes com VHC-HIV, 

nessa população, a doença hepática crônica constitui uma das principais 

causas de morte8,69,70. Embora recentemente alguns estudos relatem redução 

da incidência de óbitos secundários à doença hepática e descompensações ao 

longo dos últimos anos, após o advento da terapia antirretroviral, outras coortes 

apontam para aumento da proporção das doenças hepáticas entre as causas 

de óbitos nos pacientes com HIV e diversos trabalhos evidenciam aumento das 

taxas de carcinoma hepatocelular (CHC) e de óbito nesses indivíduos69-71. 

Enquanto que a incidência de neoplasias definidoras de AIDS vem diminuindo 

progressivamente na era HAART, a incidência de outras neoplasias, como o 

CHC parece emergir na população de coinfectados nos últimos anos72-74. Duas 

grandes coortes prospectivas francesas mostraram que dentre os pacientes 

com HIV, as taxas de CHC e óbitos decorrentes de CHC se elevaram ao longo 

do tempo72-74. Nesses trabalhos, quando se compara a mortalidade na era pré-

HAART versus era pós-HAART, percebe-se um aumento na mortalidade 

relacionada à hepatite C e suas complicações, enquanto que houve redução da 

mortalidade relacionada à Aids, no mesmo período72-74. Os autores defendem 

que o aumento da longevidade do paciente com HIV na era pós-HAART possa 

explicar o aumento das taxas de CHC nesse grupo, ou seja, antes do advento 

da HAART, os pacientes com HIV não sobreviviam o suficiente para 

desenvolver tumores hepáticos associados à hepatite C73,74. Ressaltam-se 

também os achados de que na população com VHC-HIV, o aparecimento do 
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CHC ocorre, em média, 10 anos antes do tempo reportado nos pacientes sem 

HIV e que indivíduos com HIV apresentam o tumor hepático com curso mais 

agressivo que aqueles com monoinfecção VHC72,74. 

Vemos, dessa forma, que a complexa interação VHC-HIV, embora ainda 

não completamente compreendida em relação a todos os mecanismos 

fisiopatogênicos envolvidos, parece afetar principalmente a história natural da 

doença hepática, mas também tem implicações no curso da infecção pelo HIV 

e evidente impacto no desenvolvimento de diversas condições médicas, 

afetando múltiplos órgãos e sistemas e impactando na sobrevida dessa 

população4,40,58,64,65. 

 

 

1.4 O vírus da hepatite C e sua replicação 

 

O vírus da hepatite C pertence à família Flaviridae, do gênero 

Hepacivirus75,76. Sua partícula viral possui, aproximadamente, 65 nm de 

diâmetro, forma icosaédrica e é constituída por um envelope lipoproteico 

formado por duas glicoproteínas (E1 e E2), um capsídeo proteico composto 

pela proteína de capsídeo (C) e o genoma viral76,77.  

Foi identificado pela primeira vez em 1989, nos Estados Unidos, por Choo 

e colaboradores75. Na época, decorrente da dificuldade de identificação e 

detecção do RNA e de antígenos virais, pesquisadores consideraram que o 

vírus se replicava mal in vivo76. Entretanto, nos últimos anos, muito se 

descobriu sobre as características do VHC e sabemos que indivíduos 

cronicamente infectados possuem cargas virais que variam, geralmente, entre 

103 a 107 genomas/mL de soro, com elevada taxa de turnover, meia-vida de 3 

horas e produção de 1012 vírus por dia76. Apresenta, assim, taxas de replicação 

100 vezes maiores que as relatadas para o HIV76. As altas taxas de erro na 

replicação viral geraram diversidade global e atualmente são reconhecidos 7 

genótipos, que são diferenciados com base numa diversidade de sequências 

nucleotídicas de cerca de 35% e 67 subtipos confirmados, além de variadas 

quasiespécies em um indivíduo infectado76,78-80. A forma de introdução do VHC 

na população humana ainda não é conhecida76. 
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O VHC é relativamente não-citopático e diversas pesquisas evidenciam 

que a doença hepática provocada é imunomediada76,78. Há também evidências 

de reservatórios extra-hepáticos, incluindo linfócitos do sangue periférico, 

células epiteliais no intestino e sistema nervoso central76.  

O genoma viral é constituído por uma única molécula de ácido 

ribonucleico (RNA) de polaridade positiva, com cerca de 9.600 bases e 

apresenta três regiões: nas extremidades ficam as regiões não traduzidas 

5’NTR e 3’NTR (do inglês, non translated region) e na parte central há uma 

região de leitura aberta que codifica uma poliproteína de 3.000 aminoácidos 

(aa)76,80,81. Na região 5’NTR são encontrados domínios importantes no ciclo 

replicativo do VHC, como o sítio de entrada para o ribossomo, denominado 

IRES (do inglês Internal Ribosomal Entry Site)80,81.  

A infecção pelo VHC se inicia pela entrada do vírus na célula hospedeira, 

seguida pelos processos de tradução, replicação e produção de novas 

partículas virais78. A entrada do vírus em sua principal célula-alvo, o hepatócito, 

corresponde a um processo altamente complexo, iniciado pela ligação das 

glicoproteínas envelope E1 e E2 a diferentes moléculas receptoras da célula 

hospedeira e internalização viral por endocitose78,79. Após a entrada do vírus, o 

mesmo é desencapsulado, ocorrendo a liberação do genoma no citossol. Esse 

genoma atua em diferentes fases do ciclo de vida do vírus: como um RNA 

mensageiro (mRNA) para tradução das proteínas virais; como modelo para 

replicação de RNA e como um genoma nascente empacotado em novas 

partículas de vírus78,79,81.  

A tradução do RNA viral se inicia através da formação de um complexo 

estável entre o IRES da região 5’NTR e a subunidade 40S ribossomal, fatores 

de iniciação do hepatócito e proteínas virais. A tradução gera uma poliproteína 

que é clivada por proteases virais e celulares em pelo menos 10 proteínas 

diferentes, estruturais e não estruturais78,79,81. O primeiro terço do genoma 

codifica proteínas estruturais, isto é, que são constituintes principais das 

partículas virais, como a proteína do capsídeo (C) e as glicoproteínas do 

envelope E1 e E278,79,81. O capsídeo viral representa o domínio mais 

conservado dessa poliproteína e a glicoproteína contém a região com maior 

variabilidade do VHC. Os 2/3 terminais do genoma codificam as proteínas não-
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estruturais: viroporina p7, NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B. Tais 

proteínas não-estruturais, identificadas pela sigla NS (do inglês, non structural) 

são expressas nas células infectadas e participam dos processos intracelulares 

da replicação do VHC, incluindo a síntese de RNA, modulação dos 

mecanismos de defesa do hospedeiro e montagem da partícula viral, por meio 

de atividades enzimáticas diversas como as de protease, helicase e RNA 

polimerase78-81. 

Após a tradução, genoma viral é replicado por processo mediado pela 

proteína não-estrutural NS5B. A proteína NS5A possui papel regulatório na 

replicação e a NS3 por possuir função helicase, também participa desse 

processo. A proteína NS4B atua no denominado “complexo de replicação”, o 

qual compartimentaliza a replicação do VHC. Após a replicação, ocorre a 

montagem e a liberação dos vírions, etapas que são reguladas com a síntese 

de lipídios da célula hospedeira.78-81. 

 

 

1.5 O tratamento da hepatite C crônica 

 

Como consequência de uma maior compreensão da fisiopatologia da 

doença, do genoma e das etapas de replicação viral, a terapia para hepatite C 

vem avançando consideravelmente nas duas últimas décadas79,82. Seu 

principal objetivo é a cura, isto é, eliminação do vírus ao se alcançar uma 

resposta virológica sustentada (RVS), a qual é definida como RNA do VHC 

indetectável, por método de biologia molecular, 12 semanas (RVS12) ou 24 

semanas (RVS24) após o término do tratamento82-84. A RVS geralmente se 

associada à normalização das enzimas hepáticas, à melhora ou 

desaparecimento da necroinflamação do fígado e a menor risco de 

complicações, como insuficiência hepática, hipertensão portal e CHC82-84. 

Diversos estudos mostram que a RVS reduz o risco de morte relacionada à 

doença hepática, assim como também reduz o risco de morte por causas não-

hepáticas82-85. 
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Na década de 80, a primeira droga utilizada foi o interferon (IFN), 

administrado por via subcutânea e na frequência de três vezes por       

semana9,87-89. Apesar de suas propriedades antivirais, antiproliferativas e 

imunomoduladoras, seu uso em monoterapia alcançava taxas de cura baixas, 

em torno de 10%87-89. Na década de 90, o IFN foi combinado à ribavirina 

(RBV), um nucleosídeo sintético análogo da guanosina, de uso oral88,90. A 

terapia combinada foi mais eficaz do que a monoterapia, com taxas de RVS em 

torno de 30 a 40%, em terapias com duração de 6 a 12 meses90. A RBV já era 

reconhecida e utilizada por sua ação contra diversos vírus de DNA e RNA e os 

mecanismos propostos para ação na hepatite C são a inibição direta da 

replicação do VHC ao inibir a RNA polimerase; a inibição competitiva da 

inosina monofosfato desidrogenase, necessária para síntese do RNA viral; a 

imunomodulação por aumento da resposta T-helper-1 sobre a T-helper-2 e a 

ação como um agente mutagênico viral, o que pode resultar na redução da 

infectividade do VHC87,88. 

Posteriormente, com o processo de peguilação da molécula de IFN, 

resultante da adição de polietileno glicol (PEG), sua meia-vida foi prolongada, 

permitindo sua utilização com menor frequência, uma vez por semana86. Até 

2011, o tratamento padrão utilizado para o VHC consistia na associação de IFN 

peguilado e RBV82,86,87. Nos estudos de registro, as taxas de RVS encontradas 

ficavam em torno de 50% nos genótipos 1 e 4, e 70 a 80% nos genótipos 2 e 3, 

enquanto que em estudos de vida real variavam em torno de 34 a 70%91-93. As 

taxas de RVS associadas a essa terapia variavam conforme os genótipos e 

características clínicas individuais, como grau de fibrose hepática, antecedente 

de terapia prévia e coinfecção pelo HIV91-93. Além disso, a terapia combinada 

se associava a diversos efeitos adversos e altas taxas de interrupção92,93. 

São diversas as razões para menores taxas de RVS com essa terapia no 

coinfectado VHC-HIV, como o comprometimento da imunidade celular, a maior 

prevalência de fibrose hepática avançada, as maiores taxas de toxicidade e de 

interações medicamentosas4,86. Além disso, nessa população, a necessidade 

de maiores doses de RBV e de terapia prolongada (até 72 semanas) estiveram 

relacionados à maior frequência de eventos adversos como anemia, citopenias 

e sintomas neuropsiquiátricos e a altas taxas de descontinuação do 
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tratamento4,9,86. As taxas de RVS após tratamento com PEG-IFN e RBV nos 

coinfectados ficavam em torno de 25 a 50%, sendo consideravelmente menor, 

entre 18 a 38%, para pacientes com genótipos 1 e 494,95. No estudo brasileiro 

de vida real que avaliou a RVS de 100 coinfectados que receberam PEG-IFN e 

RBV no período de 2004 a 2011, essa foi alcançada em apenas 27% dos 

pacientes96. A baixa efetividade dessa terapia e o elevado risco de eventos 

adversos fez com que a terapia com PEG-IFN e RBV fosse contraindicada para 

grande parcela de coinfectados. Consequentemente, poucos pacientes foram 

elegíveis a recebê-la, resultando em elevada carga cumulativa de hepatite C 

crônica entre os indivíduos com HIV52,95,97. 

 

 

1.5.1 O tratamento com novos antivirais de ação direta 

 

Nos últimos anos, novos agentes antivirais agindo diretamente no ciclo do 

VHC foram desenvolvidos e então denominados “medicamentos de ação 

direta” (DAA, do inglês direct-acting antivirals)82,87,89. Os primeiros DAAs, os 

inibidores de protease (IP) de primeira geração boceperevir e telaprevir, foram 

introduzidos na prática clínica em 20119,89. Ambos com ação na inibição da 

protease viral NS3/4A e em combinação com PEG-IFN e RBV para o genótipo 

1 do VHC, constituindo a chamada “terapia tripla”86,89. Nos estudos de registro, 

as taxas de RVS com o uso dos IPs alcançaram valores entre 67-75%9,89,98. 

Nos pacientes com HIV, foram descritas taxas de sucesso de 63 e 74%, 

respectivamente, com telaprevir e boceprevir98. Entretanto, para mono e 

coinfectados, a terapia tripla teve seu uso restrito a pacientes selecionados, 

devido a algumas características, como custo elevado, terapia prolongada, 

grande número de comprimidos, perfil com potenciais interações 

medicamentosas, eventos adversos frequentes e graves, com risco de 

descompensações hepáticas e óbito nos pacientes com fibrose 

avançada52,89,98,99. No Brasil, boceprevir e telaprevir foram disponibilizados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS) nos anos de 2013 e 2014, apenas para 

pacientes monoinfectados e com fibrose hepática avançada99. 
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No ano de 2013, foram introduzidos na prática clínica uma segunda 

geração de DAAs, constituída por novas classes com diferentes atividades 

genotípicas, potência e barreira genética para resistência viral, combinadas 

entre si e compondo regimes potentes para o tratamento da hepatite C82,100,101. 

Essas novas medicações apresentam melhor perfil de segurança, são 

utilizadas em esquemas sem IFN, por períodos de 8 a 24 semanas e, em 

combinações de duas ou três drogas, estão associadas a elevadas taxas de 

RVS, superiores a 90%52,82,100-102. Os primeiros representantes dessa segunda 

geração de DAAs são: sofosbuvir (SOF), um inibidor da RNA polimerase 

análogo de nucleotídeo pangenotípico; simeprevir (SMV), um inibidor de 

protease NS3/4A de segunda geração e daclatasvir (DAC), um inibidor da 

proteína NS5A100-102. Até o ano de 2019, foram licenciados os seguintes 

antivirais descritos na Tabela 1101. Os atuais guidelines americano e europeu 

propões diferentes combinações desses novos antivirais, considerando os 

diversos cenários clínicos encontrados, nos quais são, atualmente relevantes o 

genótipo do VHC, a presença de cirrose hepática e os aspectos relacionados à 

resistência viral82,101,103. Nesses guidelines, a recomendação é que indivíduos 

com HIV sejam tratados pelos mesmos esquemas indicados para o 

monoinfectado pelo VHC82,104. 

 

Tabela 1 -  Antivirais de ação direta licenciados até o ano de 2019 

Classe  Medicamento 

Inibidor nucleotídeo de NS5B Sofosbuvir 

Inibidor não-nucleotídeo de NS5B  Dasabuvir 

Inibidor de NS3/4A 

Simeprevir 

Paritaprevir 

Grazoprevir 

Voxilaprevir 

Inibidor de NS5A 

Daclatasvir 

Ledispavir 

Ombitasvir 

Velpatasvir 

Elbasvir 

Pibrentasvir 
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No Brasil, os novos DAAs foram incorporados ao SUS em junho de 2015, 

com a publicação pelo Departamento de DST/Aids e Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde do Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para 

Hepatite C e Coinfecções28. As novas medicações então disponíveis para uso 

foram SOF, DAC e SMV28. Para a população coinfectada VHC-HIV, pelas as 

diretrizes do Ministério da Saúde, a terapia deve ser composta conforme o 

genótipo do VHC, sendo liberadas para uso nessa população os DAAs SOF e 

DAC. Para pacientes com genótipo 3, o protocolo nacional também 

disponibiliza a opção da combinação PEG-IFN e RBV com SOF 28. Uma vez 

que sofosbuvir e declatasvir são os DAAs utilizados em nosso país para 

pacientes coinfectados e tema do presente estudo, discutiremos os principais 

aspectos relativos a essas duas medicações, assim como os resultados de 

efetividade publicados nos estudos de registro e naqueles de vida real na 

população de coinfectados.  

 

A) SOFOSBUVIR 

O SOF é um análogo do nucleotídeo inibidor da polimerase NS5B do 

VHC, a qual é essencial para a replicação viral100-103. Apresenta-se como um 

pró-fármaco nucleotídeo que é sujeito a metabolismo intracelular para formar o 

análogo farmacologicamente ativo da uridina trifosfato (GS-461203), que pode 

ser incorporado no RNA VHC 105. Foi adquirido pela empresa Gilead Sciences 

e foi aprovado em dezembro de 2013 pela agência reguladora norte-

americana, FDA (do inglês, Food and Drug Administration), sendo o primeiro 

análogo de nucleotídeo dessa classe aprovado para uso clínico102,105,106. 

Comercializado com SovaldiR, com 400 mg, é um DAA administrado por via 

oral, uma vez ao dia, com excelente tolerabilidade e segurança nos estudos de 

registro102,103,106. É caracterizado por apresentar atividade pangenotípica, alta 

barreira genética para mutações de resistência e poder ser combinado com 

DAAs de outras classes105,106.  

A segurança e a eficácia do SOF foram inicialmente avaliadas em cinco 

principais estudos de Fase 3, em um total de 1724 pacientes monoinfectados 

com genótipos 1 a 6 e um estudo de Fase 3 com 223 pacientes coinfectados 

com VHC-HIV-1 com genótipos 1, 2 ou 3105,106. Nesses estudos de registro, 
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SOF foi utilizado em combinação do PEG-INFN e RBV (estudo Neutrino) ou em 

combinação apenas com RBV (os quais foram: estudos Fission, Positron, 

Fusion, Valence e Photon-1)105,106. As taxas de RVS12 variaram, nesses 

estudos, de 76 a 92%105,106.  

O estudo Photon-1, foi o estudo de fase 3, não randomizado, que avaliou 

o uso de SOF associado à RBV em pacientes coinfectados VHC-HIV106,107. 

Nesse estudo publicado por Sulkowski, o esquema foi utilizado por 12 ou 24 

semanas em pacientes coinfectados virgens de terapia para hepatite C ou já 

experimentados com IFN, com os genótipos 1, 2 ou 3. O desfecho final foi a 

RVS12, a qual foi alcançada em 76% dos pacientes com genótipo 1 (todos sem 

terapia prévia) e para os genótipos 2 e 3, as taxas foram, respectivamente: 88 

a 92% e 67 a 94%, conforme o tempo de terapia (12 semanas para aqueles 

indivíduos virgens de tratamento e 24 semanas para os experimentados a 

esquemas com IFN)107. Nesse estudo, apenas 3% dos participantes 

descontinuaram o tratamento devido a eventos adversos e não foi observado 

impacto do tratamento no curso do HIV107. 

Com base nesses estudos, em outubro de 2013, o FDA aprovou o SOF 

para terapia do VHC, recomendando: 12 semanas de SOF mais PEG-IFN e 

RBV para pacientes com genótipo 1 ou 4 do VHC; 12 semanas de tratamento 

com SOF-RBV em doentes com genótipo 2 e 24 semanas para pacientes com 

genótipo 3100-103. Para pacientes com genótipo 1 com contraindicações para 

interferon, a recomendação era foi de 24 semanas de SOF-RBV. Todas as 

recomendações foram aplicáveis a pacientes coinfectados com HIV100-103. 

SOF também teve sua eficácia avaliada em esquemas sem IFN e em 

associação com outros antivirais de ação direta. Seu uso combinado ao SMV, 

aprovado em 2013 pelo FDA, foi avaliado para tratamento de pacientes com 

genótipos 1 e 4 em estudos como COSMOS, OPTIMIST-1 e 2, Target e ANRS 

CO22 Hepather102. Nesses estudos, as taxas de RVS12 alcançadas foram 

superiores a 80%102. Para as infecções pelos genótipos 1 e 4, os esquemas 

com SOF-SMV e SOF com PEG-IFN e RBV não estão mais entre as opções 

recomendadas nos mais recentes guidelines norte-americano e europeu, 

devido a menores taxas de RVS associadas a esses tratamentos, potenciais 

interações medicamentosas e maiores riscos de eventos adversos82,100,103,104. 
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O uso de SOF associado a DAC, um inibidor de NS5A, será abordado no 

item a seguir, após a descrição das principais características do SOF e do 

DAC. 

Quanto aos aspectos de resistência viral ao SOF, essa foi avaliada em 

estudos em que variantes do VHC de múltiplos genótipos com sensibilidade 

reduzida ao SOF foram selecionados em cultura de células105. A sensibilidade 

reduzida ao sofosbuvir foi associada à substituição primária S282T da NS5B 

em todos os genótipos das variantes examinadas105,108-110. A presença da 

variante associada à resistência (RAV, do inglês resistance associated 

variants) S282T conferiu uma sensibilidade 2 a 18 vezes menor ao SOF e 

diminuiu a capacidade de replicação viral em 89% a 99%, em comparação com 

o tipo selvagem. Em estudos clínicos, em análise agrupada de 991 indivíduos 

que receberam SOF em estudos de fase 3, 226 indivíduos qualificaram-se para 

análise da resistência, com sequenciamento de última geração (limite do 

ensaio de 1%), a substituição S282T não foi detectada em nenhum destes 

indivíduos105,108-110. Essa substituição foi detectada em apenas um indivíduo 

que recebeu SOF em monoterapia num estudo de fase 2. Este indivíduo 

apresentava < 1% de VHC com S282T no início do estudo e desenvolveu 

S282T (> 99%) às 4 semanas pós-tratamento, o que resultou numa alteração 

de 13,5 vezes na concentração efetiva 50 (CE50) do SOF e na diminuição da 

capacidade de replicação viral. A substituição S282T reverteu para o tipo 

selvagem durante as 8 semanas seguintes e deixou de ser detectável 12 

semanas pós-tratamento105,108-110. Nos estudos clínicos de fase 3 detectaram-

se duas substituições da NS5B, L159F e V321A, em amostras de recidivas 

pós-tratamento de indivíduos com genótipo 3. Não foi detectado qualquer 

desvio na sensibilidade fenotípica ao SOF em isolados de indivíduos com estas 

substituições105,111. Para além disso, foram detectadas substituições S282R e 

L320F ao longo do tratamento por sequenciamento num indivíduo pré-

transplante com uma resposta parcial ao tratamento. Desconhece-se, 

atualmente, qual a significância clínica destes dados105,108,109.  
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B) DACLATASVIR 

O DAC é um inibidor da proteína não estrutural 5A (NS5A), também 

essencial para a replicação do VHC100-103,112. Tem ação pangenotípica e, em 

diversos estudos, mostrou interações aditivas e sinérgicas com IFN-alfa, com 

IP NS3/4A e inibidores NS5B112. Foi aprovado para uso clínico pelo FDA em 

julho de 2015, em comprimidos de 30 ou 60 mg, administrado via oral, uma vez 

ao dia, com nome comercial de DaklinzaR 102. 

Quanto aos aspectos de resistência viral para DAC, em sistema de 

replicação celular foram observadas substituições na região terminal N de 

aminoácidos do NS5A conferindo resistência nos genótipos 1 a 4112. Foram 

observadas frequentemente as RAVs L31V e Y93H no genótipo 1b, enquanto 

as RAVs M28T, L31V/M, Q30E/H/R, e Y93C/H/N foram observadas 

frequentemente no genótipo 1a. Estas substituições conferem baixo nível de 

resistência (CE50 <1 nM) para o genótipo 1b e níveis superiores de resistência 

para genótipo 1a (CE50 até 350 nM)112. As estirpes mais resistentes com 

substituições únicas de aminoácidos no genótipo 2a e genótipo 3a foram F28S 

(CE50 >300 nM) e Y93H (CE50 >1.000 nM), respetivamente. Os polimorfismos 

observados no genótipo 4a não parecem impactar a potência do DAC (CE50 

0,007-0,0013 nM)112,113. No protocolo AI444040 foram detectados 

polimorfismos NS5A (antes do início do tratamento), conhecidos por reduzirem 

a sensibilidade ao DAC, in vitro, em 16% (33/203) dos indivíduos (9/130 com 

genótipo 1a, 4/32 genótipo 1b, 14/23 genótipo 2, e 6/18 genótipo 3)112. Nos 

diversos estudos clínicos, as RAVs mais frequentemente encontradas em 

pacientes que não alcançaram RVS foram: M28T, Q30E/H/R, L31M, H58D, and 

Y93H/N no genótipo 1a; L31M/V and Y93H no subtipo 1b; L31M no genótipo 2; 

Y93H no genótipo 3 e Q30H/S no genótipo 4112,113. 

Para uso clínico, inicialmente, DAC foi avaliado em associação com PEG-

IFN e RBV, em dois estudos clínicos randomizados, duplo-cegos, controlados 

em adultos virgens de tratamento com infecção crônica pelo VHC e doença 

hepática compensada, os quais foram: estudo AI444052 com pacientes com 

genótipo 1 e o estudo AI444042 com indivíduos com genótipo 4100,112. No 

primeiro (AI444052), comparou-se DAC versus telaprevir (duração de 24 

semanas para ambos) e a RVS12 foi consistentemente maior para os 
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pacientes tratados no grupo do DAC, em todos os subgrupos analisados112. O 

estudo AI444042 comparou DAC versus placebo, ambos com PEG-IFN e RBV 

e também as taxas de RVS12 foram maiores no grupo com o DAA112.  

O uso combinado com SOF teve sua eficácia avaliada em dois estudos 

abertos, a saber: AI444040 e ALLY-3100,112,114. No estudo AI444040, 211 

adultos com genótipos 1, 2 ou 3 receberam SOF-DAC, com ou sem RBV, a 

duração do tratamento foi de 12 semanas para os pacientes virgens de 

tratamento com genótipo 1 e de 24 semanas para todos os outros112. A RVS12 

foi de 89 a 100%, conforme genótipo e grau de fibrose hepática e pacientes 

virgens de tratamento com HCV do genótipo 1 que receberam 12 semanas de 

tratamento apresentaram resposta similar aos pacientes tratados por 24 

semanas112. No estudo ALLY-3, a combinação SOF-DAC por 12 semanas foi 

avaliada no genótipo 3, para 152 pacientes100,112,114. Nesse trabalho, 21% dos 

incluídos apresentavam cirrose hepática compensada. A RVS12 encontrada foi 

de 90% para indivíduos sem história de terapia prévia para hepatite C e de 

86% para os experimentados, sendo que as taxas foram menores entre 

pacientes com cirrose114. Em ambos os estudos, os eventos adversos mais 

frequentemente relatados com SOF-DAC foram cefaleia e fadiga100,112,114. O 

estudo publicado por Leroy V. e colaboradores, denominado ALLY-3+ avaliou 

SOF-DAC com RBV apenas em pacientes com fibrose hepática avançada e 

cirrose, por período de 12 a 16 semanas, e encontrou taxas de RVS12 geral na 

análise por intenção de tratamento de 90%, sendo 100% para aqueles com 

fibrose avançada e 86% para os cirróticos115. Nesse estudo, não houve 

diferença com significância entre as taxas de cura com 12 ou 16 semanas e 

não houve, entre os 50 pacientes incluídos, descontinuações por eventos 

adversos, nem eventos adversos considerados graves relacionados à 

terapia115. 

O estudo ALLY-2, por sua vez, avaliou a eficácia e segurança de SOF-

DAC por 8 a 12 semanas em pacientes com coinfecção VHC-HIV virgens de 

terapia (N=151) e previamente tratados para hepatite C (N=52)116. Devido às 

interações medicamentosas presentes com o uso concomitante de 

antirretrovirais (ARV), DAC foi utilizado também, além da dosagem habitual de 

60 mg, nas doses de 30 e 90 mg, conforme o ARV em uso: alguns inibidores 
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de protease do HIV potencializados com ritonavir (IP/r) e inibidores de 

transcriptase reversa não-nucleosídeos (ITRNN), respectivamente116,117. Do 

total de pacientes incluídos, 14% tinham cirrose hepática e 83% com genótipo 

1116. A RVS12 nessa população, para genótipos de 1 a 4, foi de 76% no grupo 

de pacientes sem antecedente de terapia e tratados por 8 semanas, 97% no 

grupo virgem de terapia tratados por 12 semanas e 98,1% para pacientes 

experimentados que receberam 12 semanas de DAA116. Os fatores idade, 

sexo, raça, presença de cirrose hepática, antecedente de terapia do VHC, 

genótipo e carga viral do VHC no pré-tratamento não afetaram a RVS12 e não 

houve relato de interrupção da terapia devido a eventos adversos relacionados 

aos DAAs116.  

Outros trabalhos publicados também evidenciaram taxas elevadas de 

RVS nos coinfectados VHC-HIV tratados com a combinação SOF-DAC, 

inclusive em estudos fora de protocolos clínicos117-119. Mandorfer e 

colaboradores encontraram RVS12 de 100%, sem relato de descontinuações 

do tratamento e com melhora significativa das enzimas hepáticas e da rigidez 

hepática avaliada por elastografia hepática transitória no seguimento após 

erradicação do VHC117. Rockstroh JK reportou RVS12 por análise de intenção 

de tratamento de 92%, sem diferença significativa para o grupo que recebeu 

RBV118. Quando avaliada a taxa de cura após a exclusão dos pacientes com 

falhas não-virológicas (descontinuações da terapia e óbitos não relacionados 

ao tratamento), a RVS12 nesse estudo foi de 98%118. Lacombe e 

colaboradores publicaram os achados de análise de subgrupo de coorte 

francesa com pacientes coinfectados que alcançaram SVR12 de 92%, sendo 

90% em pacientes com cirrose e 95% (88,9% a 97,5%) naqueles sem cirrose, 

sem diferença significativa entre esses grupos119. A Tabela 2 sumariza os 

resultados de RVS e principais características das populações do estudo de 

fase 3 e de alguns trabalhos de vida real que utilizaram o esquema SOF-DAC 

em pacientes VHC-HIV. 
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Tabela 2 - Resultados de resposta virológica sustentada e características da 
população dos estudos com esquema SOF-DAC em pacientes 
coinfectados VHC-HIV 

Estudo N 
Duração 

(Semanas) 
Cirróticos GT RVS  

Wyles, 2015116 (fase 3) 203 8-12 14% 1 a 4 76-98,1% 

Mandorf, 2016117 31 12-24 45% 1,3 e 4 100% 

Rockstroh, 2017118 55 12-24 95% 1,3 e 4 92% 

Lacombe, 2017119 407 12-24 72% 1,3 e 4 92% 

N: número de pacientes incluídos; GT: genótipo do vírus da hepatite C; RVS: resposta virológica 
sustentada 

 

É de particular importância no uso do esquema SOF-DAC nos 

coinfectados a avaliação de possíveis interações medicamentosas entre DAAs, 

especificamente DAC, e os antirretrovirais (ARV)112,120,121. Daclatasvir, em seu 

processo de metabolização hepática, é substrato do complexo enzimático 

citocromo P450 (CYP), sendo que a CYP3A4 é a principal isoforma de CYP 

responsável pelo metabolismo112. Aumento dos níveis séricos de DAC são 

vistos com a coadministração de drogas que inibem fortemente a CYP3A4, 

como atazanavir/ritonavir (ATV/r) e regimes com cobicistat120. Em voluntários 

sadios que receberam ATV/r, há aumento da concentração sérica do DAC, 

evidenciado pelo aumento da área sob a curva (AUC) de 2,1 vezes, enquanto 

que alterações menos significativas são encontradas quando há o uso de 

darunavir/ritonavir (DRV/r) e lopinavir/ritonavir (LPV/r), que são 1,4 e 1,15 

vezes, respectivamente120,121. Quando DAC é administrado juntamente com 

indutores desse complexo enzimático, como efavirenz (EFV), há redução na 

sua exposição, com redução de 32% da AUC112,120. Por essas razões, é 

recomendada redução da dose de DAC para 30 mg uma vez por dia quando se 

utiliza esquemas de ARV com ATV/r ou colbicistat e aumento da dose para 90 

mg por dia para coadministração com EFV112,120. Não são recomendadas 

alterações na posologia do DAC no uso de LPV/r, DRV/r e para ARV da classe 

de inibidores de integrasse112. Não foram reportadas interações significativas 

com tenofovir e, dessa forma, não são esperadas com os demais inibidores de 

transcriptase reversa nucleosídeos ou nucleotídeos (ITRN[t])120,121.  
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Apesar dos inúmeros trabalhos evidenciando resultados de RVS com 

DAAs semelhantes entre mono e coinfectados, diversos estudos na literatura 

médica internacional procuraram identificar possíveis fatores preditores de 

falha virológica e barreiras ao tratamento na população 

coinfectada4,51,102,118,119,122,123. Cabe ressaltar, que muitos estudos de vida real 

que procuraram comparar mono versus coinfectados, reportam coortes em que 

vários esquemas de DAAs foram utilizados, não apenas a combinação SOF-

DAC. Um deles é o trabalho publicado por Bischoff que descreve a coorte 

alemã com mais de 5000 pacientes monoinfectados e 488 com HIV, com 

objetivo de investigar se a infecção pelo HIV prejudica a resposta aos DAAs123. 

Nesse estudo, não houve diferenças entre as taxas encontradas de RVS12 

(foram de 90,3% para monoinfectados e de 91,2% para os pacientes 

coinfectados, na análise por intenção de tratamento), mesmo no subgrupo de 

cirróticos e ou nas situações de redução do tempo de terapia para 8 semanas, 

conforme o antiviral utilizado123. No mesmo estudo, na análise de associações 

entre variáveis e RVS, encontraram que sexo masculino, idade e ausência de 

tratamento prévio para VHC foram independentemente associados à RVS12, 

enquanto que não houve associação entre cura virológica e características da 

infecção pelo HIV (contagem de células T CD4+, classificação do CDC quanto à 

Aids e os ARV em uso concomitante)123. Entretanto, três trabalhos espanhóis 

apresentaram resultados em que a infecção pelo HIV se associou à falência 

virológica no tratamento da hepatite C com DAAs124-126. Neukan e 

colaboradores ao descreverem estudo prospectivo de coorte espanhola com 

908 pacientes, sendo 426 com HIV, encontrou taxas de sucesso 

significantemente diferentes entre mono e coinfectados pelo HIV, tanto para 

esquemas baseados em PEG-IFN e DAA, como para aqueles livres de INF 

(para terapias com DAAs: na análise por intenção de tratamento: RVS de 

86,3% vs 94,9%, para coinfectados e monoinfectados, respectivamente, com            

p = 0,002, e na análise com todos pacientes que completaram o tratamento: 

RVS de 94,8% vs. 98,6% com p = 0,032)124. Esse estudo apontou que as taxas 

de recaídas são maiores nos indivíduos com HIV e na análise multivariada das 

características dos participantes, não ter HIV foi fator independentemente 

associado à RVS nas terapias livres de IFN124. O trabalho de Arias e 
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colaboradores também encontrou que a infecção pelo HIV foi fator preditor 

negativo de RVS, assim como fibrose hepática graus 3 e 4 da classificação de 

Metavir125. Recente publicação com coorte espanhola incluindo 2434 pacientes 

com coinfecção de forma prospectiva e submetidos a diversos DAAs, entre eles 

esquema com SOF e DAC, com ou sem RBV, conforme decisão do médico 

prescritor, registrou taxa de RVS de 92% e 94,1% nas análises por intenção de 

tratamento (ITT) e intenção de tratamento modificada (ITT-m), 

respectivamente126. Na identificação de variáveis relacionadas à falência da 

terapia na análise por ITT, foram descritas as variáveis: sexo masculino, 

categoria C da classificação do CDC para Aids, contagem de linfócitos T CD4+ 

menor que 200, carga viral do VHC maior ou igual a 800.000 UI/mL, cirrose, 

doença hepática descompensada e o uso específico de alguns esquemas de 

DAAs (SOF-SMV, SOF-RBV e SMV-DAC)126. 

Recente trabalho com 1505 pacientes VHC-HIV de coorte alemã reportou 

que pacientes com linfócitos TCD4 abaixo de 350 ou <20% e cirrose hepática 

tiveram menor probabilidade de RVS12 na análise univariada, enquanto que na 

multivariada apenas cirrose permaneceu com significância estatística 

associada à não-RVS127. A cura virológica foi significantemente menor nos 

indivíduos com ambas as características, linfócitos T CD4+< 350 e cirrose, com 

taxa de 82,8%127. 

Outros autores, no entanto, identificaram que na população coinfectada, 

assim como nos monoinfectados, apenas fibrose hepática avançada e/ou 

cirrose com classificação Child B e C foram fatores preditores de falência 

virológica e não evidenciaram associação entre RVS e status imunológico ou 

outras variáveis relacionadas ao HIV118,128,129,130. Temos, portanto, na literatura 

internacional diversos estudos que demonstram taxas de RVS elevadas com os 

DAAs em pacientes com coinfecção VHC-HIV118,122,130-132. Entretanto, os 

aspectos da infecção pelo HIV que possam afetar a resposta terapêutica nessa 

população continuam em investigação e seus resultados merecem destaque no 

atual cenário do tratamento do VHC, podendo contribuir na condução de 

estratégias globais para a eliminação da hepatite C1,6,122,132. 
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2  JUSTIFICATIVA 

 

 

Conforme acima detalhado, a utilização de novos medicamentos para o 

tratamento da hepatite C crônica para os pacientes coinfectados pelo HIV 

representa enorme avanço e deverá determinar impacto igualmente relevante 

na história da doença hepática nessa população. 

No Brasil, os agentes de ação direta (DAAs) de segunda geração foram 

incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) com a publicação do Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções, em junho de 

2015, o qual possibilitou o uso dos novos agentes no paciente com HIV.  

A literatura médica internacional relata em diversos estudos as 

experiências e a efetividade da terapia com DAAs nessa população, entretanto, 

ainda são temas de estudo as questões relativas aos aspectos da infecção pelo 

HIV que possam afetar a resposta nesses indivíduos. Além disso, não 

possuímos, até o presente momento, dados relativos à resposta virológica nos 

coinfectados em nosso país.  

Dessa forma, propomos o presente trabalho, um estudo no contexto de 

vida real, multicêntrico, com o objetivo de melhor avaliarmos a efetividade e a 

segurança das novas medicações de ação direta em pacientes atendidos em 

diferentes unidades brasileiras.  

Acreditamos que esses resultados possam ser importantes no âmbito da 

saúde pública, uma vez que procura mensurar os resultados clínicos da 

incorporação de medicações de elevado custo, e no âmbito da assistência 

clínica, ao auxiliar aqueles que prestam cuidados aos pacientes coinfectados, 

contribuindo na tomada de decisões terapêuticas.  
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3  OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a efetividade e a segurança dos regimes de tratamento da hepatite 

C crônica baseados em sofosbuvir, em pacientes coinfectados pelo vírus da 

imunodeficiência humana, fora de protocolos de pesquisa, atendidos em 

centros de referência no Brasil. 

 

3.2 Objetivos secundários 

 

• Descrever características demográficas, clínicas e laboratoriais dos 

indivíduos coinfectados VHC-HIV no Brasil; 

• Identificar os fatores associados à falha terapêutica dos regimes 

baseados em sofosbuvir no tratamento da população de coinfectados 

VHC-HIV na prática clínica. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MÉTODOS 
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4  MÉTODOS 

 

 

4.1 Desenho do estudo e cálculo amostral 

 

Trata-se de um estudo multicêntrico, observacional e retrospectivo sobre 

a efetividade e segurança da terapia da hepatite C com DAAs em pacientes 

com HIV atendidos em diferentes centros de referência no Brasil e tratados 

com esquemas baseados em sofosbuvir. 

O estudo utilizou uma amostra de conveniência, na qual os pacientes 

que foram acessíveis e concordaram em participar da pesquisa, foram 

incluídos pelos pesquisadores de cada centro de referência participante, sem 

prévio cálculo amostral e sem seleção por meio de um critério estatístico. 

 

 

4.2 População do estudo 

 

Foram incluídos pacientes com diagnóstico de infecção pelo HIV e 

infecção crônica pela hepatite C, com indicação de tratamento da hepatite C, 

procedentes e atendidos em dez centros de referência do Brasil para 

atendimento a pacientes com hepatite viral crônica. 

A instituição proponente foi a Divisão de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

As nove instituições coparticipantes e respectivos pesquisadores 

responsáveis foram: 

 

• Universidade Estadual de Campinas- UNICAMP, Campinas (SP) - 

Aline Gonzalez Vigani;  

• Centro Especializado em Saúde do Município de Caxias do Sul, 

Caxias do Sul (RS) - Andrea Gurgel Batista Leite; 
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• Ambulatório de Moléstias Infecciosas da Prefeitura Municipal de 

Jundiaí, Jundiaí (SP) - Ana Claudia Marques Barbosa Diaz; 

• Disciplina de Infectologia da Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP), São Paulo (SP) - Paulo Roberto Abrão Ferreira; 

• Centro De Referência e Treinamento em DST- AIDS (CRT DST-

AIDS), São Paulo (SP) - Dimas Carnaúba Júnior e Simone de Barros 

Tenore; 

• Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro –UNIRIO, Rio de 

Janeiro (RJ) - Carlos Eduardo Brandão-Mello; 

• Instituto de Infectologia Emílio Ribas, São Paulo (SP) - Mario 

Peribanez Gonzalez; 

• Hospital Heliópolis- São Paulo (SP) - Kleber Dias do Prado; 

• Hospital de Base- FUNFARME, São José do Rio Preto (SP) - Delzi 

Vigna Nunes de Gongora. 

 

Todos os centros de referências que incluíram pacientes são de nível 

secundário ou terciário de tratamento da hepatite C crônica133. 

 

 

4.3 Seleção da amostra e período de estudo 

 

Os participantes desse estudo foram os pacientes coinfectados, tratados 

de forma consecutiva com esquemas baseados em sofosbuvir, de acordo com 

diretrizes específicas do Ministério da Saúde28,134, procedentes dos centros de 

referência acima elencados. 

Os esquemas de tratamento utilizados nos pacientes desse estudo foram 

de livre escolha do médico assistente e, portanto, não determinados pelo 

pesquisador proponente e seguiram as recomendações do Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas (PCDT)28 para Hepatite C e Coinfecções do Ministério 

da Saúde vigente. 

Com o objetivo de assegurar a confiabilidade dos dados e garantir a 

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

indivíduos que iniciaram o tratamento entre julho de 2015 e agosto de 2017 e 
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receberam pelo menos uma dose da medicação preconizada foram incluídos 

na amostra analisada. Realizou-se a coleta de dados referentes aos desfechos 

dos tratamentos até maio de 2018. 

 

 

4.4 Critérios de inclusão 

 

Foram incluídos nesse estudo participantes com os seguintes critérios: 

 

•  Infecção pelo VHC e pelo HIV confirmadas; 

•  Idade superior a 18 anos, em uso de terapia baseada em sofosbuvir, 

que tenham recebido pelo menos uma dose da medicação prescrita; 

•  Pacientes atendidos nos centros de referência e que tenham iniciado 

o tratamento até agosto de 2017; 

•  Pacientes cuja indicação do tratamento da hepatite C tenha sido feita 

pelo médico assistente local; 

•  Pacientes que tenham assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE; Anexo A) e que tenham concordado em permitir a 

utilização de seus dados de prontuário, assim como de coleta de 

material biológico (sangue) para a realização dos exames de biologia 

molecular. 

 

 

4.5 Critérios de exclusão 

 

• Participantes já submetidos a terapia baseada em sofosbuvir; 

• Participantes que tenham feito uso de sofosbuvir fora das 

recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde em suas 

recomendações para uso dentro do Sistema Único de Saúde. 
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4.6 Coleta de dados e variáveis do estudo 

 

Foi realizada de forma retrospectiva a consulta de dados de prontuários e 

de exames laboratoriais específicos dos pacientes incluídos no estudo. Os 

dados foram coletados pelos responsáveis pelas instituições participantes e 

pela pesquisadora da instituição preponente e registrados em ficha clínica 

padronizada elaborada para esse estudo (Anexo B), a qual contemplou 

informações relacionadas às variáveis descritas abaixo: 

 

- Variáveis relacionadas ao paciente: idade, sexo e etnia; 

- Variáveis relacionadas a fatores de risco associados à aquisição do HIV 

e da hepatite C;  

- Variáveis associadas a comorbidades e medicações em uso; 

- Variáveis associadas à infecção pelo HIV: antecedente de doença 

definidora de Aids (categoria clínica C da classificação do CDC)135, contagem 

de linfócitos TCD4+ e carga viral do HIV no pré-tratamento, uso ou não de 

terapia antirretroviral, ano de início do TARV e detalhamento da terapia; 

- Variáveis associadas à infecção pelo VHC e à hepatopatia: genótipo do 

VHC; grau de fibrose hepática; histórico de descompensação hepática prévia 

naqueles cirróticos; hemoglobina, plaquetas e exames para avaliação da 

função hepática para classificação Child-Pugh136 no pré-tratamento e durante a 

terapia; RNA-VHC quantitativo no pré-tratamento, no final da terapia e 12 

semanas após o término dos antivirais.  

- Variáveis associadas ao tratamento da hepatite C:  

- Em relação ao tratamento anterior (se houver): antecedente de 

tratamento prévio para hepatite C com terapia baseada em interferon, tipo de 

resposta obtido em tratamento anterior (ou no último, se mais de um 

tratamento) e antecedente de uso inibidores de protease de primeira geração 

(IP); 

- Em relação ao tratamento atual: data de início e término do tratamento 

da hepatite C, drogas utilizadas, doses, duração, uso ou não de RBV, presença 

de RVS 12 semanas após fim do tratamento, ocorrência de eventos adversos 
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(EAs) associados a essa terapia e ocorrência e causas de interrupção do 

tratamento. 

 

As variáveis utilizadas foram padronizadas de acordo com as seguintes 

definições: 

 

- Comorbidades foram definidas como patologias/condições médicas 

registradas em prontuários e que exijam seguimento especializado ou 

necessidade de terapia medicamentosa; 

- Em relação aos exames laboratoriais: para quantificação da carga viral 

do VHC utilizou-se o método de PCR em tempo real com limite de detecção de 

12UI/mL (Abbott Molecular, Des Plaines, IL)137. Recidiva foi definida como 

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

detectado até 24 semanas após o término da terapia; 

- Em relação ao estadiamento da fibrose hepática, foram considerados os 

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

de METAVIR Cooperative Study Group138. Elastografia hepática também foi 

utilizada para estadiamento de fibrose hepática. Os pontos de corte 

correspondentes da elastografia transitória (FibroScanR, Echosens, França) 

para o Metavir foram: valores inferiores a 5,5 kPa = F0, de 5,6 a 7,0 kPa =F1, 

de 7,1 a 9,4 kPa = F2, de 9,5 a 12,4k Pa = F3 e ≥ 12.5k Pa = F4139. Enquanto 

que os valores de corte para elastografia por ultrassonografia (ARFI, do inglês 

Acoustic Radiation Force Impulse Imagem; Acuson s2000R, Siemens, 

Alemanha) foram ≥ 1,19 m/s = F1, ≥ 1,34 = F2, ≥ 1,55 = F3, ≥ 1,8 = F4140. 

- A variável cirrose foi definida por biópsia hepática (estágio de fibrose de 

Metavir F4) ou por método não invasivo de rigidez hepática (elastografia 

transitória ≥ 12,5 kPa ou elastografia por ultrassonografia ARFI ≥ 1,8 m/s) ou 

pela presença de sinais de hipertensão portal. Na ausência de biópsia e de 

elastografia, calculou-se os escores APRI e FIB4 e pacientes com escore APRI 

≥ 2 e o escore FIB ≥ 3,25 também foram classificados como cirróticos6,141,142.  

- Evento adverso (EA) foi definido como qualquer evento que exigisse 

suspensão ou alteração de dose de pelo menos um dos medicamentos do 

esquema de tratamento da hepatite C ou outra intervenção medicamentosa ou, 
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ainda, que ocasionasse interrupção da terapia ou óbito. Os EAs associados à 

interrupção da terapia com DAAs ou a óbito foram considerados eventos 

adversos graves (EAGs).  

- Foram avaliados os seguintes EAs: anemia, complicação psiquiátrica, 

descompensação hepática, alteração de função renal e qualquer outra 

manifestação de intolerância ao tratamento que tenha exigido intervenção 

medicamentosa para manejo. Anemia foi definida como concentração de 

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

pacientes do sexo masculino ou queda dos níveis de hemoglobina em relação 

aos valores do pré-tratamento acompanhada de sinais e/ou sintomas, de 

acordo com a avaliação do médico assistente. Complicação psiquiátrica, 

evento de descompensação hepática, alteração da função renal e intolerância 

à medicação foram definidas de acordo com a avaliação clínica do médico 

assistente.  

 

 

4.7 Medidas de efetividade 

 

A efetividade foi determinada pela resposta virológica sustentada (SVR) 

obtida 12 semanas após término do tratamento (RNA-VHC indetectável ou < 12 

IU/mL), por exame realizado nas unidades de referência. 

Para cálculo da taxa de RVS12, assim como para análise dos fatores 

associados a não-resposta ao tratamento, utilizamos duas abordagens, a 

saber: 

 

1) Inicialmente calculamos a taxa de RVS contabilizando todos os 

pacientes incluídos ao início do estudo. Pacientes com perdas de 

seguimento ou interrupções de tratamento foram considerados como 

“não respondedores”. No presente estudo, ao nos referirmos a esta 

abordagem utilizaremos o termo “intenção-de-tratar” (ITT); 

2) Calculamos a taxa de RVS excluindo as falhas não-virológicas, ou 

seja, perdas de seguimento clínico e interrupções de tratamento e/ou 

óbitos não associados a eventos adversos à terapia com DAAs. Para 
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nos referirmos a esta análise, utilizaremos o termo “intenção-de-tratar 

modificada” (ITT-m). 

 

Como nota, ressaltamos que estamos cientes que tal terminologia é mais 

apropriada a ensaios clínicos randomizados, na qual os pacientes de um 

estudo são comparados - em termos de resultados finais - dentro dos grupos 

aos quais foram randomizados inicialmente, independentemente de receber ou 

não o tratamento proposto143. Observamos, entretanto, que o termo “intenção-

de-tratar”, com o conceito acima citado, vem sendo aplicado por diversos 

autores em estudos que utilizaram metodologia semelhante à do nosso 

trabalho, não se restringindo aos estudos clínicos randomizados99,125,128,130. 

 

 

4.8 Avaliação da segurança do tratamento 

 

O perfil de segurança dos DAAs utilizados nesse estudo foi avaliado pela 

ocorrência de EA e EAG durante o tratamento, conforme descritos no item 4.6.  

 

 

4.9 Avaliação das interações medicamentosas 

 

Para a verificação de potenciais interações medicamentosas entre os 

antivirais sofosbuvir e daclatasvir e todas as demais medicações concomitantes 

utilizadas pelos pacientes durante o tratamento do VHC utilizou-se recurso 

disponível www.hep-druginteractions.org.br. Trata-se de um website 

desenvolvido em 2010 pelo Departamento de Farmacologia da Universidade de 

Liverpool (Reino Unido), em parceria com laboratórios farmacêuticos, que 

contém informações relacionadas ao metabolismo e à farmacocinética das 

medicações utilizadas para tratamento da hepatite C e de medicações 

utilizadas para diversas comorbidades, fornecendo dados relativos à interações 

entre essas drogas, de acordo com dados encontrados em estudos de registro 

das mesmas e na literatura internacional144.  
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4.10 Avaliação da presença de substituições nas regiões NS5A ou NS5B 

do VHC 

 

Analisamos a presença de variantes associadas à resistência (RAVs) em 

amostras pré-tratamento dos pacientes incluídos no estudo. A análise 

molecular do VHC seguiu as etapas a seguir descritas: 

 

- Extração do RNA viral 

O HCV-RNA foi extraído a partir de 140 L de soro utilizando-se o 

QIAamp® Viral RNA Kit (Qiagen, Hilden, Germany), conforme as instruções do 

fabricante. 

- Síntese de cDNA e amplificação da região NS5A e NS5B por PCR 

Após a extração, o RNA viral foi submetido à reação de transcrição 

reversa (síntese do cDNA – DNA complementar) seguida da amplificação por 

PCR em um único tubo. A enzima utilizada foi a SuperScript III/Platinum Taq 

High Fidelity One-Step (InvitrogenTM, Thermo Fisher Brand, Carlsbad, USA) 

seguindo o protocolo do fabricante. Os iniciadores utilizados para a 

amplificação da região NS5A (2F, R e 3R; fragmento de 767bp) foram 

previamente descritos por Andre-Garnier e colaboradores145 e os iniciadores 

utilizados para amplificar a região NS5B (PR3 e PR5; fragmento de 382bp) 

foram descritos por Sandres-Sauné e colaboradores146. 

Os produtos de PCR foram aplicados em gel de agarose 2% adicionado 

de 10L SYBR safe DNA gel stain (InvitrogenTM, Thermo Fisher Scientific, 

Carlsbad, CA, USA) e submetidos à eletroforese. As amostras foram 

comparadas ao padrão de tamanho e massa Low DNA Mass Ladder 

(Invitrogen TM, Thermo Fisher Brand, Carlsbad, CA, USA) para a identificação 

das amostras amplificadas. 

- Reação de sequenciamento 

As amostras amplificadas foram purificadas com a enzima ExoSAP-IT 

(USB, Cleveland Ohio), seguindo as orientações do fabricante. Posteriormente 

foram submetidas à reação de sequenciamento populacional, derivada da 

metodologia de Sanger, utilizando-se didesoxinucleotídeos (ddNTPs) contendo 

marcadores fluorescentes, conforme o kit ABI Prism BigDye™ Terminador 
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(Applied Biosystems, Thermo Fisher Brand, Foster City, CA, USA). Após a 

reação de sequenciamento, as amostras foram purificadas com Etanol/EDTA 

para a remoção de resíduos de ddNTPs não incorporados ao DNA.  

- Análise de sequências 

As sequências obtidas (senso e antisenso) foram analisadas inicialmente 

utilizando o programa Electropherogram Quality Analysis disponível no site 

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/, esse programa permite avaliar a 

qualidade das sequências e também montar uma sequência consenso, apenas 

as sequências que apresentaram qualidade maior do que 20 (score de 

qualidade do site) foram incluídas na análise de diversidade genética viral. A 

partir da sequência consenso de cada amostra foram realizados o alinhamento 

e a conversão da sequência de nucleotídeos para a de aminoácidos no 

programa MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis versão 7). A partir 

do alinhamento da sequência de aminoácidos de cada amostra com 

sequências-referência foi realizado o rastreamento de substituições associadas 

à resistência aos inibidores de NS5A nas posições: 28, 30, 31, 58, 92 e 93; e 

nas posições: 282, 316 e 321 para os inibidores de NS5B. Adicionalmente, 

todas as sequências consenso foram submetidas ao site Geno2pheno [hcv] 

0.92 (https://hcv.geno2pheno.org/) para a confirmação dos resultados147. 

 

 

4.11 Aspectos éticos 

 

O presente projeto já foi analisado e aprovado pela Comissão de Ética 

para Análise de Projetos de Pesquisa (CAPPesq) do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da USP (CAEE: 46221015.0.0000.0068). Os centros 

coparticipantes do estudo foram incluídos a partir emendas específicas, 

aprovada também pela CAPPesq. O parecer final da aprovação pela CAPPesq 

encontra-se no Anexo C. 

 

 

 

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/
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4.12 Análise de dados 

 

4.12.1 Organização do banco de dados e softwares utilizados 

 

O preenchimento dos questionários padronizados foi realizado pelos 

médicos responsáveis por cada centro participante e pela pesquisadora 

principal. Posteriormente, os dados foram inseridos em uma única planilha em 

Excel pela pesquisadora principal. Para a tabulação dos dados utilizou-se o 

software Microsoft Excel 2003. Para realização das análises abaixo descritas 

foi utilizado o software IBM-SPSS for Windows versão 20.0. 

 

 

4.12.2 Análise descritiva 

 

Inicialmente, foram descritas as frequências das características 

demográficas, clínicas e laboratoriais de todos os pacientes incluídos no 

estudo.  Os resultados foram apresentados em tabelas de frequências para as 

variáveis qualitativas (categóricas). As características quantitativas foram 

descritas com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, 

mínimo e máximo). 

Posteriormente, efetuou-se a descrição dos desfechos clínicos dessa 

população: taxa de RVS e a taxa de ocorrência de EA e de EAG, com seus 

respectivos IC 95%. 

 

 

4.12.3 Análise bivariada 

 

As seguintes variáveis foram selecionadas para fins de comparação entre 

pacientes com RVS versus aqueles não-respondedores: idade, sexo, presença 

de comorbidades, uso de medicações que não-ARV, uso de medicações com 

interações significativas com os DAAs, contagem de células CD4, categoria C 

para Aids, carga viral do HIV, uso de TARV, histórico de terapia com INF, 

genótipos do VHC (genótipo 1 versus não-1 e genótipo 3 versus não-3), 
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presença de cirrose hepática, classificação Child-Pugh B da cirrose, carga viral 

do VHC, duração de terapia com DAAs (12 ou 24 semanas), uso de RBV e 

presença de RAV. 

Foram descritas as taxas de RVS e não-RVS segundo variáveis 

qualitativas com uso de frequências absolutas e relativas e verificada a 

associação com uso de testes qui-quadrado ou testes exatos de Fisher148. As 

características quantitativas (contínuas) foram descritas segundo RVS ou não-

RVS com uso de medidas resumo (média, desvio padrão, mediana, mínimo e 

máximo) e comparadas segundo RVS com uso de testes t-Student ou testes 

Mann-Whitney, conforme distribuição de normalidade dos dados avaliada pelo 

teste Kolmogorov-Smirnov148. 

Foram estimados os Odds Ratio bivariados de cada variável com não-

RVS com os respectivos intervalos com 95% de confiança com uso de 

regressão logística simples149.  

 

 

4.12.4 Análise múltipla 

 

Foi utilizado modelo de regressão logística múltipla saturado (full model) 

para verificar a influência conjunta das características na não-RVS, 

selecionando-se as variáveis que nos testes bivariados apresentaram níveis de 

significância inferiores a 0,10 (p < 0,10)149.  

Os testes foram realizados com nível de significância de 5%. 
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5  RESULTADOS 

 

 

No total, foram incluídos no período do estudo 643 pacientes coinfectados 

VHC-HIV.  A distribuição dos mesmos, conforme o serviço em que receberam 

assistência encontra-se na Tabela 3. Esses indivíduos são provenientes de 3 

Estados brasileiros: São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro; 

aproximadamente 80% deles foram atendidos no Estado de São Paulo e 47% 

no município de São Paulo.  

 

Tabela 3 - Distribuição dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV tratados 
com esquemas baseados em sofosbuvir conforme centro de saúde – 
Brasil 2015 a 2017 

Centro 
Total 

N = 643 (%) 

CRT DST/Aids 107 (16,6) 

UNICAMP 100 (15,6) 

Centro de Saúde de Caxias do Sul 92 (14,3) 

Ambulatório de Jundiaí 87 (13,5) 

SEAP da FMUSP  77 (12) 

UNIFESP 62 (9,6) 

UNIRIO 37 (5,8) 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas 36 (5,6) 

Hospital Heliópolis 23 (3,6) 

Hospital de Base S. José do Rio Preto 22 (3,4) 

SEAP: Serviço de Extensão ao Atendimento de Pacientes HIV/AIDS; 
FMUSP: Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo; CRT 
DST/Aids: Centro de Referência e Treinamento em DST/Aids; 
UNIFESP: Universidade Federal de São Paulo; UNIRIO: Universidade 
Federal do Rio de Janeiro; Unicamp: Universidade Estadual de 
Campinas 
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5.1 Caracterização demográficas dos 643 pacientes coinfectados VHC-

HIV 

 

Dentre os 643 pacientes com infecção VHC-HIV, 480 eram do sexo 

masculino (74,7%) e a idade variou de 21 a 74 anos. A mediana de idade foi de 

50 anos e a distribuição dos participantes conforme a faixa etária pode ser 

observada no gráfico abaixo (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1 - Distribuição dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV tratados 
com esquemas baseados em sofosbuvir conforme faixa etária – Brasil 2015 a 
2017 

 

 

Quanto aos fatores de risco para aquisição da hepatite C, esses foram 

conhecidos para 435 pacientes (67,7%). O uso de drogas ilícitas injetáveis foi 

reportado para 217 pacientes (49,9%) e transfusão de sangue e/ou 

hemoderivados foi reportado para 44 pacientes (10,1%). 

 

 

5.2 Características clínicas e laboratoriais dos 643 pacientes 

coinfectados VHC-HIV 

 

Comorbidades 

Comorbidades foram reportadas para 403 pacientes (62,7%) e cada 

paciente apresentou de 1 a 9 condições médicas além da hepatite C crônica e 
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do HIV (média: 2 comorbidades/paciente), incluindo manifestações extra-

hepáticas e coinfecção com vírus da hepatite B. Cento e dezesseis pacientes 

(28,8%) apresentavam três ou mais comorbidades. As patologias mais 

frequentes em nossa população estão descritas no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Principais comorbidades descritas para os 643 participantes 
coinfectados VHC-HIV tratados com esquemas baseados em sofosbuvir – 
Brasil 2015 a 2017 

 
EH: extra-hepáticas; ALT.: alterações; DIST.: distúrbios 

 

Uso concomitante de medicamentos 

Ao início ou durante o tratamento com DAAs, cerca de 60% dos 

indivíduos (N=376) utilizaram alguma medicação ambulatorial regular, além dos 

ARVs para o HIV. A média de uso concomitante de medicamentos não-ARV 

por pacientes foi de 3, variando de 1 a 13. As classes dos medicamentos mais 

utilizados nessa população foram os anti-hipertensivos, as drogas psicotrópicas 

e aquelas utilizadas no tratamento da diabetes. Pesquisamos potenciais 

interações medicamentosas entre SOF e DAC e todas drogas em uso pelos 

pacientes. Identificamos 9 (1,4% do total) pacientes recebendo, durante o 

tratamento da hepatite C, medicações com interação clinicamente significativa 

com ambos os DAAs, as quais são contraindicadas pelo potencial risco de 

diminuição da concentração sérica de SOF e DAC. A Tabela 4 sintetiza as 

principais características desses pacientes. 
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Tabela 4 - Características dos participantes coinfectados VHC-HIV em uso de 
medicações com interações com DAAs – Brasil 2015 a 2017 

Paciente Sexo Idade (anos) Comorbidade Droga em uso 

Paciente 1 Masculino 61 neurológica fenitoína 

Paciente 2 Masculino 50 psiquiátrica carbamazepina 

Paciente 3 Feminino 45 psiquiárica carbamazepina 

Paciente 4 Masculino 48 psiquiátrica fenobarbital 

Paciente 5 Masculino 56 psiquiátrica oxcarbazepina 

Paciente 6 Feminino 54 psiquiátrica carbamazepina 

Paciente 7 Feminino 48 neurológica fenobarbital 

Paciente 8 Masculino 49 neurológica fenitoína 

Paciente 9 Masculino 57 psiquiátrica carbamazepina 

 

Características da infecção pelo HIV 

Em relação à infecção pelo HIV, a maioria dos pacientes apresentava 

contagem de linfócitos TCD4+ realizada no pré-tratamento (média de 7 meses 

antes do início dos DAAs) superior a 200 células/mm3 e estavam com carga 

viral do HIV abaixo do limite de detecção. Apenas 7 pacientes dentre os 643 

não estavam recebendo ARV e aqueles em uso estavam sob TARV por 

período médio de 13 anos (1 a 30 anos). Cerca de 40% dos pacientes (N=250) 

tiveram seu regime de ARV alterado antes da terapia do VHC para que fosse 

possível a utilização do DAC em sua dose padrão, com comprimidos de 60mg. 

A principal classe substituída foi a de ITRNN (efavirenz), sendo 

lopinavir/ritonavir em combinação com 2 ITRN o regime mais frequentemente 

utilizado ao início da terapia com DAA (para 360 pacientes; 56%). Todos os 

pacientes em uso de HAART receberam um regime adequado para dose de 

DAC prescrita. O antecedente de doença definidora de Aids foi relatado para 

267 sujeitos (49,4%). 

 

Características da infecção pelo VHC 

Quanto às características da infecção pelo VHC, 53,3% dos pacientes 

(N=343) eram experimentados para esquemas com INF (pelo menos um 

tratamento com IFN convencional ou IFN peguilado), sendo que 7 receberam 

terapia com IP de primeira geração (telaprevir). O desfecho mais 
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frequentemente descrito do tratamento com combinação interferon e ribairina 

foi a resposta nula (127; 37% dos experimentados), seguido de recidiva viral 

(72 pacientes). Para 74 pacientes (21,6%), o tipo de resposta obtida no 

tratamento anterior não foi conhecido.  

Em relação à distribuição dos genótipos do VHC, o genótipo 1 (GT1) foi 

mais frequente (80,2%), seguido pelos GT3 (13,2%), GT4 (5,1%) e GT2 (1,4%). 

O subtipo 1a do HCV foi mais prevalente, identificado em 322 indivíduos 

(50,1% da população do estudo).  

Os métodos mais empregados para avaliação do grau de fibrose hepática 

foram biópsia e elastografia (transitória ou por ultrassonografia ARFI), utilizados 

em 418 pacientes (65%). Para 79 pacientes (12,3%) não obtivemos informação 

referente ao grau de fibrose hepática ao início do tratamento com os DAAs. 

Cirrose hepática foi identificada em 238 pacientes (42,2% dos pacientes 

com grau de fibrose conhecida), sendo que a maioria classificada por biópsia, 

elastografia ou sinais clínicos de hipertensão portal, enquanto que 14 pacientes 

(5,9%) foram considerados cirróticos pelos critérios dos escores APRI e/ou 

FIB4. Trinta e cinco pacientes (5,4% do total de pacientes coinfectados) foram 

classificados em algum momento de seu seguimento prévio ao uso dos DAAs 

como Child-Pugh B. Não tivemos pacientes Child-Pugh C.  

A Tabela 5 resume os principais dados demográficos, clínicos e 

laboratoriais dos 643 pacientes incluídos em nossa casuística. 
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Tabela 5 - Distribuição dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV tratados 
com esquemas baseados em sofosbuvir conforme características 
demográficas, clínicas e laboratoriais – Brasil 2015 a 2017 

Variável 
Descrição 

N=643 

Sexo, n (%) 
 

Masculino 480 (74,7) 

Idade (anos) 
 

mediana (p25; p75) 50 (45; 55) 

≥ 40 anos; n (%) 578 (89,9) 

Cor, n (%)# 

 

Branca 437 (68) 

Fatores de risco aquisição do VHC, n (%)## 

 

Drogas injetáveis 217 (49,9) 

Transfusão 40 (10,1) 

Outros 178 (41) 

Comorbidades, n (%) 
 

Sim 403 (62,7) 

Outras medicações (não-ARV), n (%) 
 

Sim 376 (58,5) 

CD4 (cél/mm3)### 
 

média ± DP 666,8 ± 339,8 

mediana (mín.; máx.) 617 (73; 2321) 

Valores no pré-tratamento, n (%)   

< 200 31(4,9) 

200-499 190 (30,2) 

≥ 500 409 (64,9) 

CV do HIV, n (%)£   

Indetectável 551 (89,9) 

AIDS C pelo CDC, n (%)££   

Sim 267 (49,4) 

Em uso de ARV, n (%)   

Sim 636 (98,9) 

Terapia prévia IFN, n (%)   

Sim 343 (53,3) 

continua 
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conclusão 

Tabela 5 - Distribuição dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV tratados 
com esquemas baseados em sofosbuvir conforme características 
demográficas, clínicas e laboratoriais – Brasil 2015 a 2017 

Variável 
Descrição 

N=643 

Genótipos do VHC, n (%) 
 

GT 1 516 (80,2) 

   1a 322 

   1b 111 

   1a/1b 12 

   subtipo ND 71 

GT 2 9 (1,4) 

GT 3 85 (13,2) 

GT 4 33 (5,1) 

Grau de fibrose hepática, n (%)£££ 
 

F0-F1 158 (28,1) 

F2 100 (17,8) 

F3 68 (12,1) 

F4/Cirrose clínica 238 (42,2) 

     Child-Pugh A 203  

     Child-Pugh B 35  

CV do VHC (log)&  

média ± DP 6,42±6,59 

mediana (mín.; máx.) 6,07 (2,65;7,68) 

Hb pré-tratamento (g/dl)&&  

mediana (mín.; máx.) 14,9 (7,1; 19,3) 

Anemia*, n (%) 45 (8,6) 

Plaqueta pré-tratamento (103/mm3)&&&  

mediana (mín.; máx.) 174 (13; 548) 

< 100, n (%) 63 (12,1) 

Dados não disponíveis: #26, ##208, ###13, £30, ££102, £££79, &43, &&76, &&&51 
p25: percentil 25; p75: percentil 75; VHC: vírus da hepatite C; ARV: antirretroviral; CV: carga 
viral; CDC: Centro de Controle e Prevenção de Doenças; IFN: interferon; GT: genótipo; Hb: 
hemoglobina 
* < 12g/dl para mulheres e < 13g/dl para homens 
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5.3 Características do tratamento da hepatite C 

 

Seguindo as recomendações do PCDT do Ministério da Saúde, todos os 

643 pacientes receberam terapia baseada em SOF. Os esquemas terapêuticos 

foram iniciados de dezembro de 2015 a agosto de 2017. A combinação SOF-

DAC foi utilizada por 98% (N=630) dos pacientes. Os regimes utilizados 

conforme genótipos do VHC são mostrados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Regimes de tratamento utilizados pelos 643 participantes 
coinfectados VHC-HIV tratados com esquemas baseados em 
Sofosbuvir, de acordo com genótipo do VHC – Brasil 2015 a 2017 

Regime, n (%) 
GT1 GT2 GT3 GT4 Total 

(n= 516) (n=9) (n=85) (n=33) (n=643) 

SOF+DAC 12s 180 (34,9%) 1 (11,1%) 21 (24,7%) 19 (57,6%) 221 (34,4%) 

SOF+DAC 24s 7 (1,4%) 0 2 (2,4%) 0 9 (1,4%) 

SOF+DAC+RBV 12s 281 (54,5%) 2 (22,2%) 53 (62,4%) 13 (39,4%) 349 (54,3%) 

SOF+DAC+RBV 24s 48 (9,3%) 0 2 (2,4%) 1 (3,0%) 51 (7,9%) 

SOF+RBV 12s 0 6 (66,7%) 0 0 6 (0,9%) 

SOF+pegIFN+RBV 12s 0 0 7 (8,2%) 0 7 (1,1%) 

GT: genótipo do VHC; SOF: sofosbuvir; DAC: daclatasvir; RBV: ribavirina; pegIFN: interferon 
peguilado; s: semanas 

 

 

5.4 Efetividade do tratamento com DAAs 

 

5.4.1 Efetividade do tratamento de acordo com análise por ITT 

 

A taxa global de RVS12, na análise por intenção de tratamento, foi de 

92,8% (n = 597; IC 95% 90,9-94,8). Dezesseis indivíduos (2,5%) não 

alcançaram resposta virológica. Para 30 pacientes (4,7%) não tivemos dados 

de RVS: 9 indivíduos (1,4%) interromperam o tratamento com DAAs devido a 

EAG e 21 pacientes (3,3%) interromperam tratamento por razões não 

associadas a eventos adversos aos DAAs ou perderam o seguimento clínicos 

em seus respectivos serviços de saúde (Figura 1). 
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Figura 1 - Fluxograma dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV tratados 
com esquemas baseados em sofosbuvir, conforme análise por intenção de 
tratamento – Brasil 2015 a 2017 

 

Na tabela abaixo (Tabela 7) apresentamos as taxas de RVS conforme o 

regime de tratamento utilizado e o genótipo do VHC.  

 

Tabela 7 - Taxas de RVS conforme genótipos do VHC e regimes de tratamento 
utilizados pelos 643 participantes coinfectados VHC-HIV tratados 
com esquemas baseados em sofosbuvir – Brasil 2015 a 2017 

Regime 
%RVS GT1 %RVS GT2 %RVS GT3 %RVS GT4 %RVS Total 

(n= 516) (n=9) (n=85) (n=33) (n=643) 

SOF+DAC 12s 97,2 (175/180) 100 (1/1) 85,7 (18/21) 89,5 (17/19) 95,6 (211/221) 

SOF+DAC 24s 85,7 (6/7) 0 50 (1/2) 0 77,8 (7/9) 

SOF+DAC+RBV 12s 91,4 (257/281) 100 (2/2) 94,3 (50/53) 92,3 (12/13) 92 (321/349) 

SOF+DAC+RBV 24s 95,8 (46/48) 0 50 (1/2) 100 (1/1) 94,1 (48/51) 

SOF+RBV 12s 0 83,3 (5/6) 0 0 83,3 (5/6) 

SOF+pegIFN+RBV 12s 0 0 71,4 (5/7) 0 71,4 (5/7) 

RVS: resposta virológica sustentada, GT: genótipo; SOF: sofosbivir; DAC: daclatasvir; RBV: 
ribavirina; pegINF: interferon peguilado; s: semanas 

 

Não houve diferença com significância estatística quando comparamos as 

taxas de RVS de acordo com o genótipo do VHC (p=0,891). 
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Pacientes cirróticos alcançaram menores taxas de RVS quando 

comparados aos não-cirróticos, mas sem diferença significativa (p=0,208). 

Embora pacientes cirróticos com GT3 tenham apresentados as menores 

taxas de RVS (RVS = 74.1%), quando comparamos as taxas de RVS de 

pacientes com cirrose e GT3 versus as taxas de RVS dos pacientes cirróticos 

com os demais genótipos, também não encontramos diferenças significativa 

entre as mesmas, conforme demostrado nos Gráficos 3 e 4. 

 

Gráficos 3 e 4 - Taxas de RVS entre pacientes com cirrose hepática, conforme 
genótipo do VHC - 643 participantes coinfectados VHC-HIV tratados com 
esquemas baseados em sofosbuvir – Brasil 2015 a 2017 

 

 

RVS: resposta virológica sustentada; CH: cirrose hepática, GT: 
genótipo do VHC 
# teste razão de verossimilhança; ## teste qui-quadrado 
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5.4.2 Efetividade do tratamento de acordo com análise por ITT modificada 

 

Na análise por intenção de tratamento modificada, a taxa de RVS12 foi de 

96% (IC 95% 94,4-97,5%). A Figura 2 apresenta o fluxograma da efetividade 

de tratamento conforme a abordagem de análise por ITT modificada. 

 
 

 

Figura 2 - Fluxograma dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV tratados 
com esquemas baseados em sofosbuvir, conforme análise por intenção de 
tratamento modificada – Brasil 2015 a 2017 

 

Da mesma forma, nessa análise, pacientes cirróticos alcançaram menores 

taxas de RVS quando comparados aos não-cirróticos, mas sem significância 

estatística (p=0,437). 

 

 

5.5 Segurança do tratamento com DAAs 

 

Cento e três pacientes apresentaram algum EA durante a terapia com 

DAAs (taxa de EA: 16%; IC95% 13,2 – 18,9). No total, foram 107 eventos 

adversos reportados, os quais são apresentados no Gráfico 5. O EA mais 
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frequente foi anemia, relatada para 90 pacientes (14%), todos em uso de RBV. 

Quanto às intervenções para o manejo da anemia, 87 pacientes (96,7%) 

tiveram redução de dose ou suspensão de RBV e 2 pacientes receberam 

eritropoietina para tratamento da anemia (um deles recebia terapia com 

pegINF). Nenhum caso de anemia levou à interrupção de sofosbuvir e 

daclatasvir.  

Cinco pacientes (0,8%) apresentaram alteração psiquiátrica, sendo que 

nenhum estava em uso de pegIFN. Um dos pacientes que apresentou distúrbio 

psiquiátrico precisou interromper a terapia com DAAs. 

Três pacientes (0,5%) apresentaram evento de descompensação 

hepática, todos cirróticos Child-Pugh B, e dois deles evoluíram ao óbito após o 

quadro de insuficiência hepática. 

Quanto aos 8 casos (1,2%) de EA classificados como intolerância ao 

esquema de terapia da hepatite C, tivemos: 1 caso de aumento de 

transaminases, 6 eventos relacionados a sintomas gastrointestinais e 1 caso de 

erupção cutânea atribuída à RBV, a qual foi suspensa.  

 

Gráfico 5 - Eventos adversos reportados - 643 participantes coinfectados VHC-
HIV tratados com esquemas baseados em sofosbuvir – Brasil 2015 a 2017 

 
Compl. psiquiátrica: complicação psiquiátrica; Descomp. hepática: 
descompensação hepática 
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Eventos adversos definidos como graves (EAG) ocorreram em 10 

indivíduos (1,6%; IC 95% 0,6 – 2,5) e são apresentados no Gráfico 6. Em 

relação aos EAGs: 2 pacientes com cirrose Child-Pugh B evoluíram para óbito 

após quadro de descompensação hepática (um desses pacientes já estava em 

fila de transplante hepático). Houve 1 caso de complicação psiquiátrica em 

paciente cirrótica e com antecedente de depressão e piora do quadro durante o 

tratamento com DAAs (regime de terapia sem pegINF), o que determinou a 

necessidade de interrupção do tratamento com DAAs. Também interromperam 

a terapia: 1 paciente com elevação de transaminases (aumento superior a 10 

vezes o LSN), o qual apresentava enzimas hepáticas normais no pré-

tratamento e 6 pacientes com eventos de intolerância gastrointestinal (náuseas, 

vômitos, diarreia), sendo um desses pacientes em uso de esquema com 

pegIFN. 

Dentre os 10 pacientes que apresentaram EAG, 1 paciente com 

intolerância gastrointestinal completou 8 semanas de terapia e alcançou RVS; 

os demais pacientes que apresentaram EAG não alcançaram RVS. 

 

Gráfico 6 - Eventos adversos graves reportados - 643 participantes 
coinfectados VHC-HIV tratados com esquemas baseados em sofosbuvir – 
Brasil 2015 a 2017 
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5.6 Resultados do rastreamento de RAVs 

 

Realizamos pesquisa de mutações de resistência aos DAAs em amostras 

pré-tratamento dos pacientes incluídos no estudo. Foi possível realizar 

pesquisa de RAVs na região NS5A do VHC para 254 pacientes e na região 

NS5B para 261 pacientes. 

Em relação à região NS5B do VHC, não foram identificadas substituições 

associadas à resistência ao SOF em amostras pré-tratamento.  

Na análise da região NS5A do VHC, foram encontradas substituições em 

52 pacientes (20,5% das 254 amostras), sendo que para 5 pacientes (2% das 

amostras) essas substituições conferiram resistência clínica ao antiviral 

daclatasvir113,116,147. As variantes encontradas são apresentadas na Tabela 8. 

 

Tabela 8 - Descrição das variantes de resistência encontradas nas amostras 
pré-tratamento dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV - Brasil, 
2015-2017 

Substituições na região NS5B GT VHC 
Total 

(N=261) 
Resistência ao SOF 

C316N 1b                                                  6 NÃO 

C316W 1a 1 NÃO 

Substituições na região NS5A GT VHC 
Total 

(N= 254) 
Resistência ao DAC 

A92T 1b 2 NÃO 

H58C 1a 1 NÃO 

H58G 1a 2 NÃO 

H58P 1a 26 NÃO 

H58Q 1a 1 NÃO 

H58R 1a 3 NÃO 

H58S 1a 1 NÃO 

H58Y 1a 1 NÃO 

M28L 1a 2 NÃO 

M28V 1a 2 NÃO 

P58S 1b 3 NÃO 

P58T 1b 1 NÃO 

Y93T 1a 2 NÃO 

L31M 1a 1 SIM 

Y93C 1a 1 SIM 

Y93H 1b 3 SIM 

GT: genótipo; VHC: vírus da hepatite C; SOF: sofosbuvir; DAC: daclatasvir 
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A Tabela 9 mostra os desfechos clínicos do tratamento dos 5 pacientes 

em cujas amostras pré-tratamento foram identificadas substituições de 

aminoácidos, as quais conferem resistência clinicamente relevante ao DAC. 

 

Tabela 9 - Descrição dos desfechos clínicos segundo variantes associadas à 
resistência clínica ao daclatasvir - Brasil, 2015-2017 

Substituição na região NS5A GT VHC Desfecho do tratamento 

L31M 1a RVS 

Y93H 1b RVS 

Y93H 1b RVS 

Y93H+P58S 1b 
não-RVS (perda de 

seguimento) 

Y93C 1a RVS 

GT: genótipo; VHC: vírus da hepatite C; RVS: resposta virológica sustentada 

 

 

5.7 Fatores associados à falha terapêutica 

 

Com intuito de identificar fatores associados à falha terapêutica, 

realizamos análise bivariada seguida de regressão logística com algumas 

variáveis selecionadas que consideramos como possíveis fatores preditores de 

não-resposta. 

Inicialmente apresentamos os resultados das análises bivariada e múltipla 

dos fatores preditores de falha terapêutica pela abordagem por ITT (Tabelas 10 

e 11). Em seguida, pela abordagem por ITT modificada (Tabelas 12 e 13).  

No modelo final da regressão logística, em ambas as análises, por ITT e 

por ITT-m, o uso de medicamentos que apresentam interação com os DAAs se 

associou de forma significativa a não-RVS (p=0,004 e p= 0,001, 

respectivamente).  

Na análise por ITT, também se associou à falha terapêutica a ausência de 

terapia prévia com IFN (p=0,04), enquanto que na análise por ITT modificada 

as variáveis sexo feminino e idade foram fatores preditivos de não-RVS 

(p=0,046 e p=0,038, respectivamente). 
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Tabela 10 - Distribuição dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na análise 
bivariada, por intenção de tratamento - Brasil, 2015-2017 

Variável 
RVS não-RVS 

OR 
IC (95%) 

p 
(N = 597) (N = 46) Inferior Superior 

Sexo, n (%)      0,127 

Masculino 450 (75,4) 30 (65,2) 0,61 0,33 1,16  

Idade (anos)   1,044 1,005 1,085 0,028** 

média ± DP 49,9 ± 8,1 52,7 ± 8,2     

mediana (mín.; máx.) 50 (21; 74) 50,5 (36; 70)     

Comorbidades, n (%)      0,316 

Sim 371 (62,1) 32 (69,6) 1,39 0,73 2,67  

Outras medicações (não-
ARV), n (%) 

     0,113 

Sim 344 (57,6) 32 (69,6) 1,68 0,88 3,22  

Medicações com 
interações, n (%) 

     0,002* 

Sim 5 (0,8) 4 (8,7) 11,28 2,92 43,56  

CD4 (cél/mm3)#   1 0,999 1,001 0,675£ 

média ± DP 668,7 ± 339,7 653,9 ± 344,7     

mediana (mín.; máx.) 617 (73; 2321) 610 (124; 1591)     

CV HIV, n (%)##      0,602* 

Detectável 57 (9,5) 5 (10,9) 1,22 0,46 3,23  

Em uso de ARV, n (%)      >0,999
* 

Sim 590 (98,9) 46 (100) &    

AIDS C pelo CDC, n 
(%)### 

     0,051 

Sim 243 (40,7) 24 (52,2) 1,98 0,99 3,98  

Terapia prévia IFN, n (%)      0,072 

Sim 324 (54,3) 19 (41,3) 0,58 0,31 1,06  

GT 1, n (%)      0,059 

Sim 484 (81) 25 (69,6) 0,53 0,28 1,04  

GT 3, n (%)      0,077 

Sim 75 (12,6) 10 (21,7) 1,93 0,92 4,06  

Cirrose, n (%)      0,208 

Sim 217 (36,3) 21 (45,7) 1,47 0,8 2,69  

Cirrose Child B, n (%)      0,305* 

Sim 31 (5,2) 4 (8,7) 1,74 0,59 5,16  

CV VHC (log10)   1 1 1 0,147£ 

média ± DP 6,43 ± 6,60 6,29 ± 6,37     

mediana (mín.; máx.) 6,07 (2,65; 7,68) 5,95 (2,26; 6,97)     

continua 
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conclusão 

Tabela 10 - Distribuição dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na análise 
bivariada, por intenção de tratamento - Brasil, 2015-2017 

Variável 
RVS não-RVS 

OR 
IC (95%) 

p 
(N = 597) (N = 46) Inferior Superior 

Duração terapia DAA, n (%)      0,606* 

12 semanas 542 (90,8) 41 (89,1)     

24 semanas 55 (9,2) 5 (10,9) 1,2 0,46 3,17  

Uso de RBV com DAA, n (%)      0,149 

Sim 378 (63,3) 34 (73,9) 1,64 0,83 3,24  

Resistência ao DAC, n 
(%)#### 

     0,280* 

Sim 4 (0,7) 1 (2,2) 3,9 0,41 37,1  

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; ** Teste t-Student; £ Teste Mann-Whitney; & Não há casos 
para estimar, #Somente 630 casos avaliados, ##Somente 613 casos avaliados, ###Somente 541 casos 
avaliados, ####Somente 254 avaliados 
ARV: antirretroviral; CV: carga viral; CDC: Centro de Controle e Prevenção de Doenças; IFN: interferon; 
GT: genótipo; VHC: vírus da hepatite C; DAA: agentes antivirais de ação direta; RBV: ribavirina; DAC: 
daclatasvir 

 

Tabela 11 - Distribuição dos 643 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na 
regressão logística, por intenção de tratamento - Brasil, 2015-
2017 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Idade (anos) 1,03 0,99 1,08 0,172 

AIDS C pelo CDC 1,85 0,91 3,78 0,092 

Terapia prévia IFN 0,47 0,23 0,97 0,040 

GT 1 0,55 0,14 2,17 0,393 

GT 3 0,90 0,19 4,23 0,891 

Medicações com interações 12,01 2,17 66,62 0,004 

CDC: Centro de Controle e Prevenção de Doenças; IFN: interferon; GT: genótipo 
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Tabela 12 - Distribuição dos 622 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na análise 
bivariada, por intenção de tratamento modificada - Brasil, 2015-
2017 

Variável 
RVS não-RVS 

OR 
IC (95%) 

p 
(N = 597) (N = 25) Inferior Superior 

Sexo, n (%)      0,029 

Masculino 450 (75,4) 14 (56) 0,42 0,19 0,94  

Idade (anos)   1,058 1,004 1,115 0,035** 

média ± DP 49,9 ± 8,1 53,4 ± 7,5     

mediana (mín.; 
máx.) 

50 (21; 74) 55 (36; 70)     

Comorbidades, n 
(%) 

     0,16 

Sim 371 (62,1) 19 (76) 1,93 0,76 4,9  

Outras 
medicações (não-
ARV), n (%) 

     0,068 

Sim 344 (57,6) 19 (76) 2,33 0,92 5,92  

Medicações com 
interações, n (%) 

     0,003* 

Sim 5 (0,8) 3 (12) 16,15 3,63 71,87  

CD4 (cél/mm3)#   1 0,999 1,001 0,865£ 

média ± DP 668,7 ± 339,7 655 ± 351,3     

mediana (mín.; 
máx.) 

617 (73; 2321) 668 (124; 1515)     

CV HIV, n (%)##      >0,999* 

Detectável 57 (9,5) 2 (8) 0,86 0,2 3,76  

Em uso de ARV, n 
(%) 

     >0,999* 

Sim 590 (98,9) 25 (100) &    

AIDS C pelo CDC, 
n (%)### 

     0,141 

Sim 243 (40,7) 13 (52) 2 0,78 5,08  

Terapia prévia 
IFN, n (%) 

     0,922 

Sim 324 (54,3) 14 (56) 1,04 0,47 2,33  

GT 1, n (%)      0,121 

Sim 484 (81) 17 (68) 0,5 0,21 1,18  

GT 3, n (%)      0,121 

Sim 75 (12,6) 6 (24) 2,2 0,85 5,68  

Cirrose, n (%)      0,437 

Sim 217 (36,3) 11 (44) 1,38 0,61 3,08  

Cirrose Child B, n 
(%) 

     0,151* 

Sim 31 (5,2) 3 (12) 2,49 0,71 8,77  

continua 
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conclusão 

Tabela 12 - Distribuição dos 622 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na análise 
bivariada, por intenção de tratamento modificada - Brasil, 2015-
2017 

Variável 
RVS não-RVS 

OR 
IC (95%) 

p 
(N = 597) (N = 25) Inferior Superior 

CV VHC (log10)   1 1 1 0,402£ 

média ± DP 6,43 ± 6,60 6,23 ± 5,26     

mediana (mín.; máx.) 6,07 (2,65; 7,68) 6,04 (4,59; 6,81)     

Duração terapia 
DAA, n (%) 

     0,284* 

12 semanas 542 (90,8) 21 (84)  
   

24 semanas 55 (9,2) 4 (16) 1,88 0,62 5,67  

Uso de RBV com 
DAA, n (%) 

     0,376 

Sim 378 (63,3) 18 (72) 1,49 0,61 3,62  

Resistência ao 
DAC, n (%)#### 

     >0,999* 

Sim 4 (0,7) 0 (0) 3,9 &   

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; ** Teste t-Student; £ Teste Mann-Whitney; & Não há casos 
para estimar, #Somente 630 casos avaliados, ##Somente 613 casos avaliados, ###Somente 541 casos 
avaliados, ####Somente 254 avaliados 
ARV: antirretroviral; CV: carga viral; CDC: Centro de Controle e Prevenção de Doenças; IFN: interferon; 
GT: genótipo; VHC: vírus da hepatite C; DAA: agentes antivirais de ação direta; RBV: ribavirina; DAC: 
daclatasvir 

 

Tabela 13 - Distribuição dos 622 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na 
regressão logística, por intenção de tratamento modificada - 
Brasil, 2015-2017 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Idade (anos) 1,06 1,00 1,12 0,038 

Sexo (masculino) 0,42 0,18 0,99 0,046 

Outras medicações (não-ARV) 1,62 0,62 4,27 0,329 

Medicações com interações 12,54 2,68 58,54 0,001 

ARV: antirretroviral 
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5.8 Análise do subgrupo de pacientes com dados completos 

 

Para alguns pacientes incluídos (n=123; 19,1%), não foi possível obter 

informações referentes a importantes aspectos da infecção pelo HIV, como a 

contagem de células CD4 e carga viral do HIV antes do início do tratamento da 

hepatite C (para 13 e 30 pacientes, respectivamente) e a classificação clínica 

para Aids conforme os critérios do CDC (para 102 participantes).  

Com o objetivo de avaliar se características associadas à infecção pelo 

HIV poderiam interferir nas chances de obtenção de RVS, realizamos análise 

adicional incluindo apenas aqueles pacientes (N=520 pacientes) que 

apresentavam todos dados clínicos relativos à infecção pelo HIV disponíveis 

para análise (Figura 3). 

 

 
VHC: vírus da hepatite C; CV HIV: carga viral do HIV; CDC: Centro de 
Prevenção e Controle de Doenças 

Figura 3 - Fluxograma dos 520 participantes coinfectados VHC-HIV tratados 
com esquemas baseados em sofosbuvir e com dados completos referentes à 
infecção pelo HIV – Brasil 2015 a 2017 

 

Antes de analisarmos as taxas de RVS e os fatores preditores de falência 

terapêutica para esses 520 pacientes, realizamos uma análise com finalidade 

de comparar esse grupo de indivíduos com aqueles 123 pacientes que foram 

excluídos pela ausência de dados completos relativos à infecção pelo HIV. 

Para fins de comparação entre esses dois grupos selecionamos algumas 
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variáveis, as quais consideramos importantes e que poderiam impactar nos 

resultados de RVS. A tabela 14 apresenta essa análise, na qual vemos que os 

123 pacientes excluídos por não possuirmos dados referentes à infecção pelo 

HIV apresentam características demográficas, clínicas e laboratoriais 

semelhantes aos pacientes 520 com dados completos, diferindo apenas em 

relação ao uso de RBV nos regimes de tratamento da hepatite C. 

 

Tabela 14 - Comparação entre os 520 participantes coinfectados VHC-HIV com 
dados completos e os 123 excluídos do estudo segundo 
características demográficas, clínicas, laboratoriais e efetividade da 
terapia com DAAs – Brasil 2015-2017 

Variável 
Grupo Total 

p 
Excluídos (N = 123) Incluídos (N = 520) (N = 643) 

Sexo, n (%)    0,379 

Masculino 88 (71,5) 392 (75,4) 480 (74,7)  

Idade (anos)    0,865** 

média ± DP 50,2 ± 8,7 50,1 ± 8 50,1 ± 8,2  

mediana (mín.; máx.) 51 (22; 72) 50 (21; 74) 50 (21; 74)  

Comorbidades, n (%)    0,546 

Sim 80 (65) 323 (62,1) 403 (62,7)  

Outras medicações (não-
ARV), n (%) 

   0,228 

Sim 66 (53,7) 310 (59,6) 376 (58,5)  

Medicações com 
interações, n (%) 

   0,384* 

Sim 3 (2,4) 6 (1,2) 9 (1,4)  

CD4 (cél/mm3)&    0,886£ 

mediana (mín.; máx.) 614,5 (73; 2102) 617,5 (101; 2321) 617 (73; 2321)  

CV HIV, n (%)&    0,369 

Indetectável 86 (92,5) 465 (89,4) 551 (89,9)  

Em uso de ARV, n (%)    0,357* 

Sim 123 (100) 513 (98,7) 636 (98,9)  

AIDS C pelo CDC, n (%)&    0,777 

Sim 11 (52,4) 256 (49,2) 267 (49,4)  
Terapia prévia IFN, n 
(%)& 

   0,496 

Sim 62 (51,2) 281 (54,7) 343 (54)  

GT 1, n (%)    0,091 

Sim 92 (74,8) 424 (81,5) 516 (80,2)  

GT 3, n (%)    0,939 

Sim 16 (13) 69 (13,3) 85 (13,2)  

continua 
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conclusão 

Tabela 14 - Comparação entre os 520 participantes coinfectados VHC-HIV com 
dados completos e os 123 excluídos do estudo segundo 
características demográficas, clínicas, laboratoriais e efetividade da 
terapia com DAAs – Brasil 2015-2017 

Variável 
Grupo Total 

p 
Excluídos (N = 123) Incluídos (N = 520) (N = 643) 

Cirrose, n (%)    0,256 

Sim 51 (41,5) 187 (36) 238 (37)  

Cirrose Child B, n (%)    0,144 

Sim 10 (8,1) 25 (4,8) 35 (5,4)  

CV VHC (log10) &    0,147£ 

mediana (mín.; máx.) 6,00 (2,76; 7,39) 6,09 (2,66; 7,69) 6,07 (2,66; 7,69)  

Duração terapia DAA, n 
(%) 

   0,869 

12 semanas 112 (91,1) 471 (90,6) 583 (90,7)  

24 semanas 11 (8,9) 49 (9,4) 60 (9,3)  

Uso de RBV com DAA, n 
(%) 

   <0,001 

Sim 62 (50,4) 350 (67,3) 412 (64,1)  

Taxa de RVS, n (%)    0,213 

RVS 111 (90,2) 486 (93,5) 597 (92,8)  

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; # Teste da razão de verossimilhanças; ** Teste t-Student;                   
£ Teste Mann-Whitney; & Nem todos os pacientes possuem a informação. 
ARV: antirretroviral; CV: carga viral; CDC: Centro de Controle e Prevenção de Doenças; IFN: interferon; 
GT: genótipo; VHC: vírus da hepatite C; DAA: agentes antivirais de ação direta; RBV: ribavirina; RVS: 
resposta virológica sustentada 

 

Para o subgrupo de 520 pacientes coinfectados VHC-HIV, a taxa global 

de RVS12 foi de 93,5% (n = 486; IC 95% 91,3 – 95,6), em análise por intenção 

de tratamento. Onze indivíduos (2,1%) não alcançaram resposta virológica e 

para 23 pacientes (4,4%) não tivemos dados de RVS (interrupções de 

tratamento por EAGs e perdas de seguimento).  

Na investigação de fatores preditores de não obtenção de RVS, na 

análise bivariada apenas a ausência de antecedente de tratamento prévio para 

hepatite C e uso concomitante de medicamentos com interação clinicamente 

significativa com DAAs estiveram associados à falha terapêutica. 

No modelo final da regressão logística, apenas uso de drogas 

psicotrópicas permaneceu associado à falha terapêutica (p=0,011). Estes 

dados são apresentados nas Tabelas 15 e 16.  
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Tabela 15 - Distribuição dos 520 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na análise 
bivariada - Brasil, 2015-2017 

Variável 
RVS não-RVS 

OR 
IC (95%) 

p 
(N = 486) (N = 34) Inferior Superior 

Sexo, n (%)      0,135 

Masculino 370 (76,1) 22 (64,7) 0,58 0,28 1,2  

Idade (anos)   1,019 0,975 1,064 0,419** 

média ± DP 50 ± 8 51,2 ± 8,1     

mediana (mín.; 
máx.) 

50 (21; 74) 49,5 (36; 70)     

Comorbidades,  n 
(%) 

     0,492 

Sim 300 (61,7) 23 (67,6) 1,3 0,62 2,72  

Outras 
medicações (não-
ARV), n (%) 

     0,177 

Sim 286 (58,8) 24 (70,6) 1,68 0,79 3,59  

Medicações com 
interações, n (%) 

     0,004* 

Sim 3 (0,6) 3 (8,8) 15,58 3,02 80,4  

CD4 (cél/mm3)   1 0,999 1,001 0,593£ 

média ± DP 668,7 ± 341,3 643 ± 338,5     

mediana (mín.; 
máx.) 

618 (101; 2321) 610 (184; 1591)     

CV HIV, n (%)      0,389* 

Detectável 50 (10,3) 5 (14,7) 1,5 0,56 4,06  

Em uso de ARV, 
n (%) 

     >0,999* 

Sim 479 (98,6) 34 (100) &    

AIDS C pelo CDC, 
n (%) 

     0,062 

Sim 234 (48,1) 22 (64,7) 1,97 0,96 4,08  

Terapia prévia 
IFN, n (%) 

     0,046 

Sim 268 (55,1) 13 (38,2) 0,49 0,24 1  

GT 1, n (%)      0,213 

Sim 399 (82,1) 25 (73,5) 0,61 0,27 1,34  

GT 3, n (%)      0,433 

Sim 63 (13) 6 (17,6) 1,44 0,57 3,61  

Cirrose, n (%)      0,163 

Sim 171 (35,2) 16 (47) 1,64 0,81 3,29  

Cirrose Child B, 
n (%) 

     0,219* 

Sim 22 (4,5) 3 (8,8) 2,04 0,58 7,2  

continua 
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conclusão 

Tabela 15 - Distribuição dos 520 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na análise 
bivariada - Brasil, 2015-2017 

Variável 
RVS não-RVS 

OR 
IC (95%) 

p 
(N = 486) (N = 34) Inferior Superior 

CV VHC (log10)   1 1 1 0,457£ 

média ± DP 6,43 ± 6,60 6,34 ± 6,40     

mediana (mín.; 
máx.) 

6,09 (2,65; 7,68) 6,04 (3,26; 6,97)     

Duração terapia 
DAA, n (%) 

     >0,999* 

12 semanas 440 (90,5) 31 (91,2) 1    

24 semanas 46 (9,5) 3 (8,8) 0,93 0,27 3,15  

Uso de RBV 
com DAA, n (%) 

     0,12 

Sim 323 (66,5) 27 (79,4) 1,95 0,83 4,57  

Resistência ao 
DAC#, n(%) 

     0,280* 

Sim 4 (0,8) 1 (2,9) 3,9 0,41 37,1  

Teste qui-quadrado; * Teste exato de Fisher; ** Teste t-Student; £ Teste Mann-Whitney; & Não há casos 
para estimar, #Somente 254 casos avaliados 
ARV: antirretroviral; CV: carga viral; CDC: Centro de Controle e Prevenção de Doenças; IFN: interferon; 
GT: genótipo; VHC: vírus da hepatite C; DAA: agentes antivirais de ação direta; RBV: ribavirina; DAC: 
daclatasvir 

 

Tabela 16 - Distribuição dos 520 participantes coinfectados VHC-HIV segundo 
variáveis demográficas, clínicas e laboratoriais e RVS, na 
regressão logística. Brasil, 2015-2017 

Variável OR 
IC (95%) 

p 
Inferior Superior 

Terapia prévia IFN 0,52 0,25 1,08 0,081 

AIDS C pelo CDC 1,88 0,90 3,95 0,093 

Medicações com interações 9,94 1,69 58,37 0,011 

IFN: interferon; CDC: Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo avaliou a segurança e a efetividade do tratamento da 

hepatite C crônica com esquemas contendo sofosbuvir em 643 pacientes 

coinfectados pelo HIV atendidos em dez centros de referência no Brasil. 

Nossos resultados revelaram que nessa coorte de vida real a taxa de 

RVS foi de 92,8% na análise por intenção de tratamento e de 96% na análise 

por intenção de tratamento modificada. 

Na investigação de fatores preditores de falha terapêutica, identificamos 

na análise por intenção de tratamento que o uso concomitante de 

medicamentos com interação clinicamente significante com SOF ou DAC 

(especificamente anticonvulsivantes) e a ausência de tratamento prévio com 

IFN foram associados à não-RVS (p=0,004 e p=0,04 na análise múltipla, 

respectivamente). Já na análise por intenção de tratamento modificada, a falha 

terapêutica esteve associada ao uso concomitante de medicamentos com 

interação com SOF ou DCV (p = 0,001), mas também se associou com 

significância estatística à idade (p= 0,038) e ao sexo feminino (p=0,046). 

Em relação à segurança dos medicamentos utilizados, menos de 2% dos 

pacientes descontinuaram a terapia por eventos adversos.  

Nosso estudo também avaliou a frequência de mutações associadas à 

resistência clínica aos medicamentos de ação direta utilizados, sofosbuvir e 

daclatasvir, ao início da terapia. Não foram identificadas substituições 

associadas à resistência ao SOF em amostras pré-tratamento e na análise da 

região NS5A do VHC, em 2% das amostras foram identificadas substituições 

associadas à resistência clinicamente relevante ao daclatasvir113,116,147. 

Em relação à alta taxa de RVS alcançada na população do nosso estudo, 

confirmamos os resultados observados por diversos autores em estudos de 

vida real que utilizaram o mesmo esquema terapêutico, os quais também 

descrevem taxas de cura superiores a 90% em indivíduos com HIV117-120. 

Na era dos novos DAAs, embora diversos estudos não revelem diferença 

significativa nas taxas de RVS ao compararem pacientes monoinfectados com 
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coinfectados VHC-HIV, ainda alguns autores associam a presença da infecção 

pelo HIV à falha virológica52,122-126. Neukan e colaboradores encontraram taxas 

de RVS significantemente diferentes entre mono e coinfectados pelo HIV, os 

quais apresentaram maiores taxas de recaídas124. O trabalho de Arias também 

identificou a infecção pelo HIV como fator preditor negativo de RVS e na coorte 

espanhola com mais de dois mil pacientes com HIV, Berenguer e 

colaboradores identificaram variáveis relacionadas à imunossupressão 

(categoria C da classificação do CDC para Aids e contagem de linfócitos T 

CD4+ menor que 200) como fatores associados à falha terapêutica a diversos 

regimes de DAAs livres de IFN125,126.  

Em nossa coorte, os fatores referentes à imunossupressão relacionada à 

infecção pelo HIV não estiveram associados a menores taxas de resposta 

virológica, mesmo quando excluímos aqueles indivíduos sem os dados 

relativos à contagem de linfócitos CD4+, carga viral do HIV e antecedente de 

doença oportunista e analisamos apenas o grupo com todas as variáveis 

conhecidas. Importante comentar que em nosso estudo, a maioria dos 

pacientes envolvidos (98,9%) estava em uso de adequada terapia 

antirretroviral, com adequado controle virológico e imunológico. Menos de 5% 

dos participantes apresentava contagem de células T CD4+ inferior a 200/mm3. 

É possível que essa condição, de adequado controle da infecção pelo HIV, 

observada em nossa casuística tenha contribuído para não identificarmos 

qualquer impacto dessas variáveis associadas à infecção pelo HIV nas taxas 

de sucesso terapêutico observadas.   

Alguns outros fatores, na era dos DAAs, têm sido relacionados a menores 

chances de RVS. Entre eles destacam-se a presença de genótipo 3, de cirrose 

hepática ou de RAVs no pré-tratamento102,115,129. Também o uso de associado 

de RBV e o tempo de terapia com DAAs parece interferir nas taxas de RVS em 

algumas populações específicas, de acordo com alguns autores114,116,123. 

Entretanto, no presente estudo, estas variáveis não estiveram associadas a 

menores taxas   de RVS. Particularmente, em nosso estudo, pacientes com 

cirrose hepática apresentaram taxas de RVS levemente inferiores às 

observadas na população não cirrótica, porém, sem significância estatística 

(p=0,208 na análise por ITT e p=0,437 na análise por ITT-m). Quando 
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analisamos apenas o subgrupo de pacientes cirróticos (N=238), aqueles com 

genótipo 3 alcançaram as menores taxa de cura (RVS GT3=74,1%), mas 

também sem significância estatística quando comparados aos cirróticos com os 

demais genótipos do HCV (p=0,903).  

Importante mencionar que em nosso estudo, do total de 643 pacientes 

incluídos, para 79 (12,3%) não obtivemos informação referente ao 

estadiamento da fibrose hepática e dos 238 classificados como portadores de 

cirrose hepática, 14 (5,9%) foram classificados como cirróticos pelos critérios 

dos escores APRI e/ou FIB4. Tais escores são validados e, embora tenham 

acurácia inferior à biópsia e à elastografia, são testes recomendados pela OMS 

para avaliação do grau de fibrose hepática em locais que não dispõem de 

avaliação histológica ou elastografia6. Entretanto, o uso isolado de APRI e/ou 

FIB4 para determinação do grau de doença hepática é discutível na literatura, 

especialmente nos indivíduos infectados pelo HIV150-153. O APRI, índice da 

relação aspartato aminotransferase (AST) sobre plaquetas, é o teste não-

comercial mais comumente utilizado por exigir para seu cálculo exames 

frequentemente disponíveis na prática clínica139,150. No presente estudo, 

utilizamos o APRI na maioria dos 14 pacientes identificados como cirróticos. 

Diversos estudos sugerem que esse índice é uma ferramenta útil para excluir 

ou predizer cirrose hepática, mas que, no entanto, a performance do teste não 

na avaliação da fibrose hepática pode ser afetada por diversos fatores, como a 

plaquetopenia induzida pelo HIV, os potenciais efeitos da hepatotoxicidade 

associada aos ARV (como inibidores de protease e nevirapina), as alterações 

metabólicas frequentes nessa população e mesmo a síndrome inflamatória de 

reconstituição imune que ocorre após o início dos antirretrovirais139,150-153. 

Dessa forma, alguns autores sugerem que testes não invasivos para estadiar 

as doenças hepáticas devam ser empregados com cautela nessa população150-

153. 

Um dos fatores que identificamos como associado com significância 

estatística à menor chance de RVS foi o uso de medicações com potencial 

interação medicamentosa com SOF e DAC. Essa associação permaneceu com 

forte associação à falha virológica em todas as análises realizadas, seja na 
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análise por ITT (OR=12,01) ou por ITT modificada (OR=12,54) ou ainda 

quando analisamos separadamente 520 pacientes (OR=9,94). 

Interações medicamentosas estão, em sua maioria, relacionadas ao 

metabolismo desses medicamentos a nível hepático (citocromo P450-CYP3A4) 

ou ainda a interações com alguns transportadores hepáticos ou intestinais 

(polipeptídeo OATP1B1 e P-glicoproteína)120,121,154,155. SOF e DAC apresentam 

menor potencial de interações quando comparados aos regimes contendo 

inibidores de protease, porém, não estão livres de tais interações 120,154. 

Especificamente na população de coinfectados VHC-HIV, as potenciais 

interações entre esses DAAs e ARV são amplamente discutidas na 

literatura121,122,154,155. Em nossa casuística, observamos que 9 (1,4%) dos 

pacientes incluídos receberam medicamentos com importantes interações com 

DAAs. Essas medicações foram utilizadas para controle de patologias crônicas 

neurológicas ou psiquiátricas dos pacientes envolvidos. Nestes casos, a 

utilização de fenitoína, carbamazepina, oxcarbazepina e fenobarbital esteve 

fortemente associada à falha na resposta terapêutica aos DAAs. 

Ressaltamos que, em nossa casuística, cerca de 40% dos pacientes 

tiveram seu regime de ARV modificado antes do início do tratamento com 

DAAs, visando adequar a dose padrão do comprimido de DAC de 60mg a 

outros medicamentos que constituíam o tratamento da infecção pelo HIV. 

Portanto, apesar dessa preocupação com o ajuste dos medicamentos que 

compunham a TARV, em relação ao uso dos medicamentos anticonvulsivantes 

não se observou o mesmo cuidado, o que acabou por determinar falha 

terapêutica para alguns pacientes, conforme demonstram nossas análises.  

Smolder e colaboradores, assim como outros autores, ao descreverem os 

desfechos da terapia da hepatite C em pacientes coinfectados, ressaltam a 

importância do reconhecimento das possíveis interações entre os entre DAAs e 

medicações não-ARV, uma vez que comumente são subestimadas nas 

avaliações dos pacientes que serão tratados com os novos DAAs155. De fato, 

há evidências na literatura médica de que indivíduos com coinfecção VHC-HIV, 

quando comparados a pacientes monoinfectados (seja com monoinfecção pelo 

VHC ou com monoinfecção pelo HIV), apresentam maior prevalência e maior 

número de comorbidades e mais frequentemente fazem uso de “polifarmácia”, 
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aumentando, portanto, as chances de potenciais interações154,155. Nossos 

resultados claramente confirmam esse achado. Conforme acima detalhado 376 

(58,5%) dos pacientes incluídos, além de utilizarem TARV, relatavam uso 

concomitante de outros medicamentos não associados ao tratamento da 

infecção pelo HIV. A média do número de medicamentos utilizados por esses 

indivíduos foi de 3, variando de 1 a 13. Esta alta frequência de uso de 

diferentes medicamentos reforça a necessidade de cautela quando do uso de 

DAAs nessa população. 

No presente estudo, na análise por ITT, não ter recebido terapia prévia do 

VHC com IFN também foi variável associada à não-RVS (p=0,040), enquanto 

que sexo feminino e idade também com significância estatística à menor 

chance de RVS (p=0,046 e p= 0,038) à análise por ITT modificada. Sabemos 

que na terapia baseada em IFN, antecedente de falha a tratamento prévio, 

sexo (especificamente o masculino) e idade avançada constituíam variáveis 

preditoras de não-resposta ao tratamento91,93. Com o advento dos DAAs, essas 

variáveis se tornaram menos valorizadas, uma vez que altas taxas de RVS 

passaram a ser alcançadas e que a maioria dos estudos de registro e de vida 

real não reportaram associação das mesmas com falha terapêutica129,156-158. De 

fato, nos poucos estudos que encontraram impacto do sexo e da idade na RVS 

na era DAAs, os resultados são conflitantes. Berenguer e colaboradores 

encontraram que sexo masculino se associou à falência virológica na coorte 

espanhola de coinfectados VHC-HIV; já na coorte alemã de pacientes com HIV 

reportada por Bischoff, sexo masculino e idade acima de 50 anos se 

associaram à RVS123,126. 

Algumas características da nossa casuística podem ter contribuído para 

os achados de nossas análises.  Uma vez que utilizamos amostra de 

conveniência, sem prévio cálculo amostral, tivemos distribuição heterogênea 

quanto ao gênero e idade, sendo a população do estudo constituída 

predominantemente por homens (74,7%) e por indivíduos com mais de 40 anos 

(89,9%). Por outro lado, quando analisamos algumas características clínicas 

dos pacientes envolvidos no estudo, evidenciamos que a prevalência de 

comorbidades, de distúrbios psiquiátricos e do uso de medicações que não-

ARV foi maior entre o sexo feminino, quando comparadas aos pacientes do 
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sexo masculino (69% versus 61%, 32% versus 19% e 71% versus 54%, 

respectivamente). Possivelmente essas características, em conjunto, possam 

ter contribuído para que sexo feminino se associasse à falência terapêutica. 

E de fato, o impacto das comorbidades nos desfechos do tratamento com 

os DAAs foi descrito por alguns autores, tanto em monoinfectados como em 

pacientes com infecção pelo HIV159-162. Recente estudo brasileiro com 

pacientes monoinfectados evidenciou que ter um maior número de 

comorbidades se associou de forma significativa à falha terapêutica com uso 

de esquemas baseados em SOF161. Na coorte de vida real com pacientes 

coinfectados VHC-HIV descrita por Cachay E, o único fator identificado como 

associado à menor chance de RVS foi a presença de doença psiquiátrica162. 

Considerando as evidências de que indivíduos com infecção pelo HIV 

apresentam maior prevalência e maior número de patologias associadas, 

especialmente psiquiátricas, torna-se fundamental, nessa população, a 

avaliação de todos esses aspectos que envolvem as diversas comorbidades, 

medicações em uso, interações medicamentosas e adesão para que se 

alcance os desfechos esperados com os novos agentes antivirais para o 

tratamento da hepatite C132,159,162,163. 

Em relação à presença de variantes de resistência associadas à 

resistência clinicamente relevante aos DAAS, essas foram identificadas em 

menos de 2% dos pacientes analisados. As taxas encontradas parecem 

inferiores às observadas na literatura, em diferentes regiões do mundo164-167. 

De acordo com nossas análises, a presença dessas RAVs não impactou na 

obtenção da RVS na população do estudo.  Sabemos que as RAVs, 

especialmente aquelas relacionadas à região NS5A do VHC, parecem impactar 

na resposta ao tratamento principalmente de pacientes com os genótipos 1a e 

3a do VHC113,164,165,167. Ressaltamos que no presente estudo, não identificamos 

substituições de aminoácidos nas regiões NS5A ou NS5B do VHC nas 

amostras pré-tratamento nos pacientes com genótipo 3 do VHC (total de 32 

pacientes com GT3 analisados). Nosso resultado contrasta com os achados 

descritos por dois estudos brasileiros nos quais substituições nas posições 30 e 

93 de pacientes com genótipo 3 foram identificadas em amostras de pacientes 

sem terapia prévia com DAAs168,169. 
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Importante comentar algumas limitações de nosso estudo. Em primeiro 

lugar, a natureza retrospectiva do estudo não nos permitiu obter informações 

sobre todas as variáveis selecionadas para análise para todos os pacientes 

incluídos. Ainda por ser um estudo retrospectivo, não foi possível avaliar a 

adesão ao tratamento de forma adequada, utilizando-se apenas os dados 

presentes em prontuários. É possível que essa variável pudesse ter tido algum 

impacto nas taxas de RVS observadas e que não tenhamos tido a 

oportunidade de observar tal influência, pela natureza dos dados 

retrospectivamente obtidos. Em segundo lugar a elevada taxa de RVS 

observada dificultou a identificação de fatores preditores de falha no 

tratamento, resultando na redução de poder estatístico de nossas análises.  

Apesar dessas limitações, acreditamos que essa seja uma das maiores 

casuísticas publicadas em toda a literatura internacional, utilizando-se a 

combinação SOF-DAC em pessoas vivendo com HIV. E que seja de nosso 

conhecimento, possivelmente, trata-se da maior casuística de vida real 

publicada com pacientes coinfectados VHC-HIV da América Latina. 

Ressaltamos que, apesar do esquema SOF-DAC atualmente não 

constituir esquema de primeira linha nas recomendações terapêuticas 

americana, europeia e mesma na brasileira, este esquema ainda configura 

como um dos esquemas preferenciais, segundo as recomendações da OMS6. 

Além disso, considerando-se o cenário epidemiológico e o impacto da 

coinfecção VHC-HIV e de seus desfechos na saúde pública global, os 

resultados referentes à resposta de tratamento do HCV nessa população 

merecem destaque e podem contribuir na condução de estratégias globais para 

a eliminação da hepatite C. No entanto, é importante que se ressalte que a 

atenção ao tratamento da hepatite C nesta população não deve se concluir 

com a obtenção da RVS. Orientações sobre o risco de reinfecção e a 

necessidade de programas de vigilância para a prevenção de 

hepatocarcinoma, principalmente em pacientes com doença hepática 

avançada, constituem prioridades no seguimento clínico dessa população.  

Além disso, importante mencionar que certos grupos de pacientes 

coinfectados apresentam ainda barreiras específicas ao acesso ao tratamento 

da hepatite C. A presença de comorbidades, principalmente as psiquiátricas, 
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dependência ao álcool e outras drogas, dificuldades de adesão aos serviços de 

saúde e eventualmente até situações de encarceramento constituem barreiras 

adicionais ao acesso ao tratamento da hepatite C nessa população131,132,170. 

Programas de saúde que envolvam equipes multidisciplinares poderiam 

constituir alternativas para o manejo clínico global dessa população. No 

entanto, as altas taxas de RVS obtidas após o uso de DAAs, a segurança da 

utilização desses medicamentos e os importantes impactos na qualidade de 

vida desses pacientes após o sucesso terapêutico dessa afecção confirmam a 

acertada política de distribuição universal desse tratamento para toda a 

população dele necessitada, seja no Brasil ou em qualquer outra parte do 

mundo. 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

- O tratamento da hepatite C crônica baseado em esquemas com 

sofosbuvir apresentou elevada taxa de RVS na população coinfectada pelo HIV 

nessa coorte de vida real; 

- O tratamento com esquemas baseados em sofosbuvir apresentou baixa 

taxa de eventos adversos; 

- Fatores relacionados à imunossupressão do HIV parecem não afetar as 

taxas de RVS nessa população; 

- Nossos resultados ressaltam a importância das interações 

medicamentosas e a necessidade de cautela no uso concomitante de 

anticonvulsivantes e DAAs. 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 ANEXOS 
 



93 
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8.1  Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 

 

MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 
1. NOME: .............................................................................. ........................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº: ........................................ SEXO:    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO ................................................................................. Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ...................................................................... CIDADE:   ............................................................. 

CEP: ........................................  TELEFONE: DDD (............) ...................................................................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL .............................................................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .................................................................................. 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: ....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .............................................................................. Nº ................... APTO: ............................ 

BAIRRO: .........................................................................CIDADE:............................................................... 

CEP:....................................................TELEFONE:DDD (............)............................................................... 
 

____________________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Segurança e efetividade do tratamento da 
hepatite C crônica, baseado em esquemas que incluem sofosbuvir, em 
pacientes coinfectados pelo HIV, fora de estudos clínicos, em diferentes 
centros de referência no Brasil. 
 
PESQUISADOR: Maria Cassia Jacintho Mendes Correa 

CARGO/FUNÇÃO: Médica –Assistente. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 52275 

UNIDADE DO HCFMUSP: Divisão Moléstias Infecciosas e Parasitárias  

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO X  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO □  RISCO MAIOR □ 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA: 36 SEMANAS 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO 
PAULO-HCFMUSP 

 

1 – Conforme você foi informado pelo seu médico, você tem hepatite C, que é uma 

infecção que acomete o fígado e você deverá ser tratado para essa doença. O objetivo 

do presente estudo é conhecer o resultado desse tratamento e investigar, em 

pacientes brasileiros, quais os fatores que estão associados a uma maior chance de 

cura. Na verdade, o tipo de tratamento que você deverá receber já foi testado em 

outros países e foi considerado segurado e eficaz. 

2 – Para participar nesse estudo você deverá receber um tratamento que utiliza um 

medicamento cujo nome é sofosbuvir. Esse tratamento será indicado e acompanhado 

pelo seu médico assistente. Não haverá qualquer modificação na recomendação do 

tratamento ou dos medicamentos utilizados para que você participe dessa pesquisa. 

Para participar nessa pesquisa você deverá autorizar que as informações relacionadas 

ao seu tratamento (tempo de tratamento, tipo de medicamentos utilizados etc.) sejam 

utilizadas nesse estudo. E você também deverá autorizar que sejam coletadas duas 

amostras de sangue, ao início do tratamento e fim de tratamento. Essas amostras 

serão utilizadas para uma análise detalhada do tipo de vírus de hepatite C, que você 

apresenta. 

3 – O único procedimento especial desse estudo, será essa coleta de sangue, por 

punção periférica da veia do antebraço duas vezes durante o tratamento, conforme 

detalhado no parágrafo anterior. O único risco associado a esse procedimento é 

eventualmente, a presença de dor ou hematoma no local da coleta de sangue. 

4- Os resultados obtidos nesse estudo poderão auxiliar seu médico, no futuro, a 

decidir por melhores tratamentos, caso isso seja necessário. 

6-  Em qualquer etapa do estudo, você poderá decidir se retirar do mesmo e poderá 

ter todas as informações sobre esse estudo. Não haverá qualquer modificação de seu 

tratamento, caso você não deseje mais participar do estudo.  

7- As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não 

sendo divulgada qualquer informação individual a seu respeito, assim como sua 

identificação. 

8- Não haverá qualquer compensação financeira relacionada à sua participação. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
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Em caso de qualquer dúvida, você deve procurar o investigador responsável, Dra 

Maria Cassia Mendes Correa que pode ser encontrado no endereço na Av. Enéas 

de Carvalho Aguiar, n. 255, quinto andar, Prédio dos Ambulatórios, sala 2 a.  

todos os dias  das 8 às 17 horas. Telefone (s): 2661-6530, 2661- 6397. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em 

contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 

225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442 ramal 26 – 

E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 
ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo:  “Segurança e 
efetividade do tratamento da hepatite C crônica, baseado em esquemas 
que incluem sofosbuvir, em pacientes coinfectados pelo HIV, fora de 
estudos clínicos, em diferentes centros de referência no Brasil”. Eu discuti 
com o Dr (a) ________________________________ (preencher o nome do 
pesquisador principal) sobre a minha decisão em participar nesse estudo. 
Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 
a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 
confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que 
minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em 
participar deste estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer 
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo ou perda 
de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 
neste Serviço. 
 

------------------------------------------------------------------------ 

Assinatura do paciente/representante legal 

 

 

Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

(Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual) 

(Somente para o responsável do projeto) 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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8.2  Anexo B - Ficha clínica 

Segurança e efetividade do tratamento da hepatite C crônica, baseado em 
esquemas que incluem sofosbuvir, em pacientes coinfectados pelo HIV, 
fora de estudos clínicos, em diferentes centros de referência no Brasil. 

 

Nome do Centro_______________________________________  

1 - Identificação: 

Matrícula: _____________ 
Nome: ______________________________________________________ 
Idade: _____________             Sexo: (   )M   (   )F  
Etnia: (  )Branco   (    )Amarelo   (    )Pardo  (     )Negro      (    )ignorado 
Peso:__________Kg        Alt:_________m                     IMC:___________ 
 

2 – Variáveis associadas ao hospedeiro: (Assinale quando necessário) 

FR associado à transmissão HCV: 
(    ) parenteral     Se parenteral:    (     ) transfusão        (    ) drogas injetáveis 
(    ) sexual           Se sexual:         (     ) homossexual    (    ) heterossexual 
(    ) outros 
(    ) dado não disponível 
 
Comorbidades:  HAS (    )    DM (    )      Diagnóstico psiquiátrico (    ) 

Outra comorbidade (    )  Qual? _________________________ 

Manifestação extra-hepática (    )  Qual? ______________________ 

Descompensação hepática prévia?  (    ) 

AgHBs + atualmente?    Sim  (    )    Não   (    ) 

Tratamento de HCV prévio com PEG OU IFN? Sim (    )  Não  (    ) 

# Se sim, qual desfecho do último tratamento?  
(   ) Redicivante  (   ) Breakthrough  (    ) Respondedor parcial    (   ) 
Respondedor nulo  (   ) Interrupção por intolerância/EA   (   ) Resultado não 
disponível 

Tratamento de HCV prévio com IP (Boc/Tela)?  Sim (    )  Não  (    ) 
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Avaliação laboratorial e clínica antes e durante o tratamento (Se 
disponível): 

 Baseline  Semana4 Semana 12 Semana 24 S12 PT S24 PT 

Hemoglobina       

Plaquetas         

ALT         

AST        

BT       

Creatinina       

Uréia       

CD4       

CV HIV       

CV HCV (UI/ml)       

CV HCV log       

albumina       

INR       

Child*       

Child Pontos*       

Meld*       

Varizes Esôfago*  
(sim ou não) 

      

*Se não cirrótico, identificar como NA (NÃO SE APLICA) 

Valores de Referência do Laboratório:    AST=                      ALT= 

 

3 – Variáveis associadas ao HCV: 

Identificado mais do que um genótipo? Sim (  )  Não  (  ) 
Genótipo?  (   )1a     (   )1b    (   )1a/1b     (   ) 1   (  ) 2     (   ) 3    (   ) 4    (   ) 5 
(Se mais de um genótipo, assinalar todos) 

4 – Avaliação da fibrose  

Tempo decorrido entre a avaliação da fibrose e o início do tratamento: 
_______ meses 

Grau de fibrose (Marque o mais avançado): (   ) F0   (   )F 1   (   ) F2   (   ) F3      
(   ) F4   (   ) Não disponível 

Esta fibrose foi diagnosticada através de que método (s)? 

  (    ) Biópsia hepática   
(    ) Sinais de hipertensão portal (atual ou prévio) 
(    ) Elastografia transitória               Valor   ______________ 
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(    ) ARFI                                           Valor  ____________ 
(    ) APRI                                           Valor _____________ 
(    ) FIB 4                                           Valor _____________ 

5 – Variáveis associadas ao tratamento do HCV 

Tempo de tratamento:  (  )12 semanas       (  ) 24 semanas 

Medicamento: (  ) SOF  (  ) DAC 30mg  (   ) DAC 60mg  (  ) DAC 90mg  (  ) RBV  
(  ) PEG 

Data início: __/__/__                        Data fim: __/__/__  

Paciente alcançou RVS12? (     )Sim  (      )Não 

 

6- Variáveis associadas a eventos adversos 

(  ) Anemia (assinalar apenas se queda de Hb com sinas/sintomas e/ou necessidade 
de uma das intervenções abaixo). Se intervenção, qual? 
    (  ) redução dose RBV                (  ) uso de EPO                              (  ) Transfusão 

 
 
( ) Complicação psiquiátrica (assinalar apenas se houve intervenção medicamentosa 
ou interrupção do tratamento devido à complicação psiquiátrica) 

(  ) Descompensação hepática      Se sim, qual:  

(  ) encefalopatia   (  ) hemorragia digestiva   (  ) ascite   (   ) Outra________________  

( ) Alteração da função renal (assinalar apenas se houve intervenção medicamentosa 
ou interrupção do tratamento devido `a alt. renal) 

( ) Intolerância à medicação (assinalar qualquer sinal/sintoma que tenha levado a 
intervenção medicamentosa ou que tenha levado à interrupção do tratamento e que não 
esteja elencado acima) 

 

7-Variáveis associadas à interrupção do tratamento 

O paciente descontinuou o tratamento?  (   ) Sim             (   ) Não  

    # Se sim, informe o motivo ou os motivos: 

 
    (    ) Anemia 
    (    ) Complicação psiquiátrica 
    (    )  Descompensação hepática 
    (    )  Alteração da função renal 
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    (    ) Intolerância à medicação  
    (    ) Outro evento adverso     -   Se sim, especifique ________________ 
    (    ) Abandono/não adesão 
    (    ) Óbito durante o tratamento  -  Se sim, causa do óbito ______________ 

 

8- Variáveis associadas ao HIV 

Uso de TARV:     Sim  (    )     Não (    ) 
#Se sim: Tempo do início antes do tratamento da hepatite C: _______ anos        
Dado não disponível  (   ) 
 
Nadir CD4: _______Tempo decorrido antes do início tratamento do HCV:   -
____anos    
Nadir não disponível  (   )               Tempo decorrido não disponível  (   ) 
 
CD4 antes de iniciar tratamento HCV (do baseline): ______________    
 # Tempo decorrido antes do início do tratamento HCV:___________ meses 
 (   ) Dado não disponível 

Já teve doença definidora de AIDS: Sim (  ) Não (  ) Dado não disponível (  ) 

Esquema da TARV ao início do tratamento HCV: 
___________________________________ 
#Necessidade de mudança da TARV antes do início do tratamento? Sim (  ) Não 
(  ) 

Se sim, qual o medicamento substituído? ____________________ 

Uso de outros medicamentos concomitantes à terapia para Hepatite C? 

Sim (  )   Não (  ) 

# Se sim, listar nome do medicamento, dose (se disponível) e tempo de uso 
durante tratamento do HCV (ex: por 14 dias ou contínuo): 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 
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8.3  Anexo C- Parecer de aprovação pelo Comitê de Ética 
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