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Resumo 
 

 



Song ATW. C4d e PCR do VHC em tecido no diagnóstico diferencial entre 
rejeição e recidiva de hepatite C em pacientes transplantados de fígado 
[tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012. 
92 p. 
 
INTRODUÇÃO: Doença hepática avançada causada pelo vírus da hepatite 
C (VHC) é a principal causa de indicação de transplante de fígado. No 
entanto, mais da metade dos casos apresenta recidiva histológica em até um 
ano. A biópsia hepática tem importante papel no diagnóstico da recidiva e na 
orientação do manejo, porém o diagnóstico diferencial com rejeição pode ser 
difícil. O marcador tecidual C4d e a PCR quantitativa para o VHC têm sido 
propostos como métodos auxiliares nessa diferenciação diagnóstica. 
OBJETIVOS: O objetivo primário foi avaliar o papel da deposição de C4d e 
da PCR quantitativa de VHC tecidual no diagnóstico diferencial entre 
rejeição aguda e recidiva de hepatite C em pacientes transplantados de 
fígado. Os objetivos secundários foram: avaliar a associação de deposição 
de C4d com as características epidemiológicas, clínicas, laboratoriais e 
histológicas de rejeição aguda e hepatite crônica; e avaliar a associação da 
PCR quantitativa de VHC tecidual com as características epidemiológicas, 
clínicas, laboratoriais e histológicas de hepatite crônica. MÉTODO: Estudo 
diagnóstico retrospectivo com amostras de biópsia hepática. Os casos foram 
selecionados de acordo com o diagnóstico histológico, e divididos em quatro 
grupos: rejeição em pacientes transplantados por VHC (grupo I), recidiva do 
VHC pós-transplante (grupo II), rejeição em pacientes transplantados sem 
VHC (grupo III), e hepatite crônica em pacientes não-transplantados (grupo 
IV). Foi realizada revisão de prontuários e do sistema informatizado 
laboratorial para obtenção de dados demográficos, clínicos e laboratoriais. 
As amostras de biópsia hepática foram submetidas a imunohistoquímica 
para detecção de C4d (com graduação quantitativa dos compartimentos 
portal, sinusoidal e centrolobular) e quantificação de RNA do VHC. Os 
seguintes desfechos foram comparados entre os grupos: quantificação de 
C4d no tecido hepático e quantificação de RNA de VHC no tecido hepático. 
RESULTADOS: Foram incluídos 28 casos no grupo I, 25 casos no grupo II, 
20 casos no grupo III, e 25 casos no grupo IV. O principal compartimento de 
deposição foi o portal, com intensa deposição no grupo de hepatite crônica 
não-transplantado (grupo IV), maior em relação aos demais grupos 
(p=0,002). O C4d portal teve intensa correlação com o grau de inflamação 
periportal. Não houve diferença estatística na quantificação de C4d entre os 
grupos de rejeição e recidiva em pacientes com hepatite C. A quantificação 
de RNA de VHC tecidual foi maior nas amostras de recidiva de VHC em 
relação ao grupo de rejeição em VHC (p<0,001), e houve correlação 
significativa com a PCR quantitativa de VHC sérica e com o tempo de 
transplante. A área abaixo da curva ROC da quantificação tecidual de RNA 
do VHC foi de 0,818 (IC95% 0,695-0,942), e com um ponto de corte de 
58,15 UI/ml, a sensibilidade para o diagnóstico de recidiva de VHC foi de 
70%, a especificidade de 89%, e os valores preditivos positivo e negativo 
foram 84% e 78%, respectivamente. CONCLUSÕES: Não houve diferença 
na quantificação de C4d entre os grupos de rejeição em paciente 



transplantado por VHC e recidiva de VHC, porém houve maior quantificação 
de C4d portal no grupo de hepatite C crônica não-transplantado 
comparando-se com os demais grupos. Houve correlação entre a 
quantificação de C4d portal e o grau de inflamação periportal na hepatite 
crônica. A quantificação de PCR de VHC foi maior no grupo de recidiva de 
VHC comparado ao grupo de rejeição em paciente com VHC, sendo esse 
teste um potencial diferenciador de rejeição aguda e recidiva da hepatite.  
 
Descritores: 1. Hepatite C 2. Transplante de fígado 3. Recidiva 4. Rejeição 5. 
Complemento C4d 6. Reação em cadeia da polimerase 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary 
 

 



Song ATW. Characterization of C4d deposits and tissue HCV PCR in the 
differential diagnosis between rejection and hepatitis C recurrence after liver 
transplantation [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de 
São Paulo”; 2012. 92 p. 
 
BACKGROUND: Advanced liver disease caused by hepatitis C virus (HCV) 
is the leading indication for liver transplantation worldwide. More than half of 
patients present disease recurrence up to one year after transplantation. 
Liver biopsy plays an essential role in disease recurrence diagnosis and 
consequently in its treatment, and differential diagnosis regarding acute 
rejection may sometimes be difficult. Tissue marker C4d and quantification of 
tissue HCV RNA have been proposed as auxiliary methods in this differential 
diagnosis. OBJECTIVES: Main objective was to evaluate the role of C4d 
deposition and tissue quantification of HCV RNA in the differential diagnosis 
between acute rejection and viral recurrence in liver transplant recipients. 
Secondary objectives were: to evaluate the association between C4d 
deposition and epidemiological, clinical, laboratorial, and histological features 
of acute rejection and chronic hepatitis; and to evaluate the association 
between tissue quantification of HCV RNA and epidemiological, clinical, 
laboratorial and histological features of chronic hepatitis. METHODS: A 
retrospective diagnostic study was performed with liver biopsy samples. 
Specimens were selected based on histological diagnosis, and divided into 
four groups: acute rejection in patients transplanted for HCV (group I), HCV 
recurrence without rejection (group II), acute rejection in patients 
transplanted for conditions other than HCV (group III), and non-transplanted 
chronic HCV (group IV). Patients’ charts were reviewed and laboratorial data 
were collected in order to obtain demographic, clinical and laboratorial data. 
Samples were stained for C4d with quantitative grading of compartments 
(portal area, hepatic sinusoids and centrilobular) and were submitted to HCV 
RNA quantification. The following outcomes were compared among groups: 
C4d quantitative tissue staining and tissue HCV RNA quantification. 
RESULTS: Twenty-eight cases were included in group I, 25 cases in group II, 
20 cases in group III, and 25 cases in group IV. The main compartment of 
deposition was portal, with intense staining in group IV, with statistical 
difference compared to all other groups (p=0,002). Portal C4d presented 
intense correlation with periportal inflammation. There was no statistical 
difference in C4d quantification between rejection and recurrence groups 
among patients transplanted for HCV. Tissue HCV RNA quantification was 
higher in hepatitis C recurrence samples compared to acute rejection 
samples (p<0,001), and there was significant correlation with serum HCV 
RNA quantification and with time of biopsy after transplantation. Area under 
ROC curve was 0,818 for tissue HCV RNA quantification, and with a cutpoint 
of 58,15 IU/ml, the test presented sensitivity of 70% for the diagnosis of 
disease recurrence, specificity of 89%, and positive and negative predictive 
values of 84% and 78%, respectively. CONCLUSIONS: Although there was 
no difference in C4d quantification between acute rejection and viral 
recurrence groups in patients transplanted for HCV, there was intense portal 
C4d deposition in non-transplanted chronic hepatitis C cases. Correlation 



was found between portal C4d and periportal inflammation grading. Tissue 
HCV RNA quantification was statistically higher in disease recurrence group 
compared to acute rejection, and this test is a potential diagnostic test for this 
differential diagnosis.  
 
Descriptors: 1. Hepatitis C 2. Liver transplantation 3. Recurrence 4. 
Rejection 5. Complement C4d 6. Polymerase chain reaction 
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Doença hepática avançada causada pelo vírus da hepatite C (VHC) é 

a principal causa de indicação de transplante de fígado 1. No entanto, mais 

da metade dos casos apresenta recidiva histológica em até um ano 2. A 

biópsia hepática tem importante papel no diagnóstico da recidiva e na 

orientação do manejo, porém o diagnóstico diferencial com rejeição pode ser 

difícil 3-6. O marcador tecidual C4d e a PCR quantitativa para o VHC têm sido 

propostos como métodos auxiliares nessa diferenciação diagnóstica 7-14. 

 

 

1.1  O vírus da hepatite C e o transplante de fígado 

 

Em 1999, a Organização Mundial de Saúde estimou que há cerca de 

170 milhões de indivíduos infectados pelo vírus da hepatite C (VHC) no 

mundo. A infecção tem caráter universal e sua prevalência varia, com taxas 

de 1,03% na Europa a 5,3% na África 15. No Brasil, um inquérito realizado 

pela Sociedade Brasileira de Hepatologia revelou que, dos 1.173.406 

doadores de sangue avaliados, 14.527 (1,23%) possuíam sorologia positiva 

para o VHC 16. 

Doença hepática avançada causada pelo VHC, na forma de cirrose ou 

carcinoma hepatocelular, é atualmente a principal causa de indicação de 

transplante de fígado no mundo 1.  



Introdução 
 

 

3

A detecção de ácido ribonucléico (RNA) do VHC no soro ou no 

enxerto após o transplante é praticamente universal, sendo observada em 

mais de 95% dos casos e definidora de reinfecção 2, 17. Recidiva da hepatite 

pelo VHC refere-se à presença de lesões histológicas no indivíduo com 

reinfecção, com progressão para cirrose em aproximadamente 30% dos 

casos em 5 anos 17, 18.  

A recidiva histológica pode se apresentar como hepatite aguda, 

hepatite colestática progressiva ou hepatite crônica. Hepatite aguda 

geralmente ocorre entre um e seis meses após o transplante de fígado, em 

aproximadamente 70% dos casos e, diferentemente do que ocorre em 

indivíduos imunocompetentes, resolução espontânea é raramente 

observada. Em cerca de 10% dos casos, pode-se encontrar hepatite 

colestática progressiva grave entre um e três meses após o transplante 1. 

Hepatite crônica ocorre em 70 a 90% dos pacientes em até um ano pós-

transplante, e em 90 a 95% em até 5 anos, com um risco de cirrose pós-

transplante entre 10 e 30% em 5 anos 19. A progressão de doença hepática 

por VHC é particularmente agressiva em pacientes transplantados, com 

evolução da fibrose mais rápida (cirrose em 9 a 12 anos) comparando-se 

com pacientes imunocompetentes (média 20 anos) 2.  

Os aspectos histológicos da recidiva da hepatite no enxerto são 

geralmente similares àqueles encontrados no fígado não-transplantado 20. A 

esteatose é usualmente um achado inespecífico precoce. O encontro de 

necrose focal de hepatócitos, desarranjo lobular e hipertrofia de células de 

Kupffer são elementos sugestivos de recidiva do vírus. Alterações mais 
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tardias incluem inflamação mononuclear portal com atividade de interface 

variável, e lesões de ductos biliares de baixo grau, que podem significar a 

transição de hepatite aguda para crônica. A hepatite crônica é caracterizada 

histologicamente por inflamação portal mononuclear, freqüentemente 

organizada em agregados nodulares e lesão de ducto biliar leve 21. 

Cronologicamente, podem-se reconhecer três estágios: a infecção precoce 

(0-2 meses), associada a alterações leves inespecíficas; a infecção 

estabelecida (2-4 meses), associada a hepatite aguda; lesões progressivas 

(> 6 meses),  associadas a hepatite crônica 20. Em biópsias precoces pós-

transplante, achados histológicos como atividade necroinflamatória 

(periportal ou lobular), esteatose macrovesicular e balonização de 

hepatócitos e/ou colestase proeminentes podem predizer comportamento 

mais agressivo da doença 20.  

Os fatores que estão associados à gravidade de recidiva da hepatite 

C pós-transplante são: idade avançada do doador, tratamento para rejeição 

celular aguda com pulsoterapia de corticosteróides ou administração de 

OKT3, infecção por citomegalovírus, e “mismatch” HLA 20. 

 

 

1.2  Diagnóstico diferencial entre recidiva de hepatite C e rejeição 

celular aguda  

 

No seguimento do paciente transplantado por VHC, o aumento de 

transaminases pode sugerir recidiva da doença, porém representa uma 
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alteração inespecífica, que pode também estar associada a rejeição, 

obstrução biliar, isquemia, reação a droga, e outras infecções virais 9, 17. 

Dentre esses, o principal diagnóstico diferencial é o de rejeição. Visto que as 

abordagens destas duas situações são diferentes, podendo resultar em 

efeitos deletérios em caso de diagnóstico errôneo, sua diferenciação é de 

grande importância.  

A análise histológica representa o padrão-ouro para o diagnóstico de 

rejeição aguda e de recidiva de hepatite C pós-transplante, porém a 

distinção é difícil em algumas ocasiões, visto que as alterações podem ser 

similares 3-6. Casos de recidiva de hepatite geralmente ocorrem no primeiro 

ano pós-transplante, há inflamação portal formada por células linfocitárias na 

maioria dos casos, poucos eosinófilos, esteatose está frequentemente 

presente, e podem ocorrer lesões de ductos biliares em aproximadamente 

50% dos casos. Rejeição aguda geralmente ocorre nos dois primeiros 

meses pós-transplante, sempre há inflamação portal com infiltrado misto ou 

predominantemente linfocitário, esteatose nunca está presente, e 

comumente há lesões de ductos biliares. 

Um estudo retrospectivo de Demetris et al. 21 analisou a acurácia das 

alterações histológicas nos diagnósticos de rejeição e recidiva por VHC. 

Nesse estudo, a rejeição foi superestimada em casos com recidiva viral 

concomitante, em que havia presença de lesão de ductos biliares ou 

inflamação perivenular envolvendo menos de 50% dos ductos ou veias 

centrolobulares.  



Introdução 
 

 

6

Estudo de Regev et al. 4 avaliou a concordância inter-observador e 

intra-observador de 5 patologistas com relação a 102 amostras de biópsias 

hepáticas de rejeição aguda e recidiva por VHC no primeiro ano após o 

transplante. O estudo verificou baixas taxas de concordância inter-

observador (kappa = 0,20) e intra-observador (kappa = 0,19). Em somente 

22% dos casos de diagnóstico de recidiva de VHC e em 9% dos casos de 

rejeição aguda houve concordância entre 4 patologistas, e em somente 5% 

dos casos de recidiva de VHC e 2% dos casos de rejeição aguda houve 

concordância entre os 5 patologistas 4.   

Há trabalhos na literatura que estudaram o papel do produto de 

degradação do sistema complemento C4d e a PCR quantitativa de VHC no 

diagnóstico diferencial entre rejeição e recidiva de hepatite 7-14.  

 

 

1.3  C4d  

 

Existem 3 formas de reconhecimento imunológico específico que 

iniciam a rejeição ao enxerto: imunidade celular (células T), humoral 

(anticorpos) e inata (células “natural killer”) 22. A rejeição celular aguda é 

causada por infiltrado inflamatório portal predominantemente formado por 

células T 23, e é a forma de rejeição mais estudada. A ativação de elementos 

do sistema imune inato, desencadeada como conseqüência de lesão 

tecidual, inicia e amplifica a resposta adaptativa 24.  
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A rejeição mediada por anticorpos é causada pela presença de 

anticorpos anti-moléculas de antígeno leucocitário humano (“human 

leukocyte antigen” ou HLA) específicas do doador, isoaglutininas do sistema 

ABO de grupo sanguíneo, ou antígenos de células endoteliais 25. O 

mecanismo principal de lesão desta forma de rejeição é anticorpo-

dependente, e é mediada pela ativação da via clássica do sistema 

complemento. As células T também exercem papel na rejeição humoral, 

através da iniciação e manutenção de respostas primária e de células B de 

memória que resultam na produção de plasmócitos e anticorpos.  

A via clássica do complemento se inicia quando anticorpos IgG ou 

IgM se ligam a moléculas-alvo específicas no tecido 26, 27 (Figura 1). Esses 

anticorpos disparam a ativação de C1q, que por sua vez ativa C1r e C1s, 

que clivam C4, resultando em C4b. O C4b promove a ativação de C3 e 

progressão para C5b-9, que lisa as células-alvo. Após a ativação de C4 e 

sua degradação em C4d, os grupos tioéster são expostos, permitindo a 

ligação covalente à superfície da célula endotelial e a componentes 

extracelulares da matriz da membrana basal vascular, que persiste em sítios 

de ativação de C4. A detecção imunohistoquímica de C4d é, portanto, um 

marcador de imunocomplexo e/ou deposição de anticorpos e, 

consequentemente, de resposta imune humoral. A ativação do C4 também 

ocorre pela via das lectinas e da proteína C reativa, mas não pela via 

alternativa. 
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VIA CLÁSSICA VIA DAS LECTINAS VIA ALTERNATIVA

IMUNOCOMPLEXOS 
ANTÍGENO‐ANTICORPO

Reconhecimento de 
PAMP por lectinas

Hidrólise espontânea / 
Superfícies  patogênicas

C1q Anticorpo

C4

C2

MBL Carboidratos

C3b

C1r/C1s MASPs

C5 e C3
convertases

Inflamação  Lise  Opsonização

C4a, C3a, C5a
C3b

C5b‐9

 

Figura 1 -  As vias de ativação do sistema complemento. Traduzido e 
adaptado de Dunkelberger e Song 28 

 

 

O C4d tem adquirido papel significante no diagnóstico de rejeição 

mediada por anticorpos no transplante renal 22, 29, em que a sua deposição 

pós-transplante é associada à presença de anticorpos circulantes 

específicos aos antígenos HLA de classe I ou II dos doadores. É 

considerado atualmente o melhor marcador de fixação de anticorpos 

circulantes no endotélio. 

 

1.3.1  Rejeição humoral no transplante de fígado 

 

Tradicionalmente, o fígado era considerado um órgão resistente à 

rejeição mediada por anticorpos, e essa forma de rejeição era relacionada 
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apenas aos quadros hiperagudos nos primeiros dias após o transplante. 

Porém, diversos estudos demonstraram a presença de mecanismos 

humorais induzidos por anticorpos na patogenicidade de rejeição aguda em 

transplante de fígado 30-36.  

Um dos primeiros estudos foi o de Takakura et al. 30. Neste estudo, os 

autores investigaram a relevância da imunidade humoral em rejeição celular 

aguda através de “crossmatch” por citometria de fluxo após transplante com 

doadores vivos, e detectaram presença de anticorpos concomitante ou 

previamente a rejeição em 13 de 23 episódios de rejeição celular aguda. Os 

autores observaram menos episódios de rejeição em pacientes submetidos 

a transplante de fígado com “crossmatch” negativo pré-transplante. O 

mesmo grupo demonstrou que transplantados de doador vivo apresentavam 

rejeição aguda precoce quando da presença de anticorpos anti-células T do 

doador 37.  

Krukemeyer et al. 33, ao compararem biópsias de rejeição aguda e 

biópsias pré-transplante de fígado, demonstraram maior quantidade de 

linfócitos B CD20+ e plasmócitos CD138+ nas amostras de rejeição, com 

presença da citocina MIP-3α e de seu receptor CCR-6 nos infiltrados portais, 

sugerindo seu envolvimento no recrutamento de linfócitos B em rejeição 

aguda. O C4d foi positivo nos 5 casos em que foi realizada detecção com 

imunohistoquímica deste marcador. Essas 5 amostras mostraram intensa 

inflamação portal, sugerindo que as células B e os plasmócitos estivessem 

envolvidos na destruição celular através de resposta humoral. Não havia 

caso com diagnóstico de hepatite C nesse estudo.  
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No estudo de Dankof et al. 32, o mesmo grupo analisou a presença de 

C4d e C3d como marcadores de envolvimento de mecanismos humorais 

pós-transplante de fígado. Dentre as 35 amostras de biópsia hepática 

analisadas, 22 tinham diagnóstico histológico de rejeição celular aguda, e 13 

formavam o grupo comparativo. Desses pacientes, 8 tinham infecção pelo 

VHC, tendo sido incluídos por possuírem diagnóstico histológico de rejeição, 

sem sinais histológicos de recidiva do vírus. Das 22 biópsias com 

diagnóstico de rejeição celular aguda, 3 mostraram positividade difusa, e 8 

focal, sendo que o C4d foi encontrado ligado às células endoteliais de 

artérias e capilares portais, sem depósito em veias hepáticas ou endotélio 

sinusoidal. Nenhuma das 13 biópsias do grupo controle apresentou C4d 

positivo. Portanto, comparando-se as biópsias com rejeição e os controles, 

houve diferença significativa na positividade de C4d (p= 0.013). Não houve 

correlação com o grau de rejeição. Também não houve diferença entre o 

tempo de transplante dos grupos com C4d positivo ou negativo.  

No estudo de Sawada et al. 31, ao comparar as alterações histológicas 

nos lóbulos hepáticos com aquelas de áreas portais em casos de rejeição 

aguda, foi também analisado retrospectivamente o papel da resposta imune 

humoral através de imunohistoquímica, utilizando C4d. Trinta e cinco 

amostras de biópsia hepática de 20 pacientes foram divididas em 3 grupos 

de acordo com a classificação de rejeição de Banff: leve (n=16), moderada 

(n=14) e grave (n=5). Dentre esses pacientes não havia caso de hepatite C. 

Quanto ao C4d, foi observado que, em casos de rejeição moderada a grave, 

a deposição ocorreu tanto nos lóbulos hepáticos quanto nas áreas portais, 
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com maior intensidade em rejeição grave. Em áreas portais, a deposição de 

C4d ocorreu no endotélio de veia porta e artéria hepática, e nos lóbulos 

hepáticos, nos sinusóides. Os autores sugeriram que a resposta humoral 

tem um papel na rejeição, e que o grau dessa resposta se correlaciona com 

a gravidade.  

Bu et al. 34 realizaram estudo imunohistoquímico de 39 amostras de 

biópsia hepática em 20 pacientes. Foi encontrada deposição de C4d em 

69,2% das amostras de pacientes com rejeição aguda, em 33% das 

amostras de pacientes com recidiva de hepatite B após transplante de 

fígado, e 28,6% das amostras de não-transplantados com hepatite B crônica. 

Nos casos de rejeição, a deposição de C4d foi localizada em paredes 

vasculares de áreas portais e paredes de sinusóides hepáticos.  

Em anos mais recentes, a presença de C4d tem sido correlacionada 

com a presença de anticorpos específicos contra HLA do doador. A prova 

cruzada ou “crossmatch” do HLA é atualmente realizada obrigatoriamente 

em transplantes de rim, coração e pulmão. Em 1981, Starzl et al. 38 

demonstraram que o “crossmatch” positivo não era contra-indicação para o 

sucesso do transplante de fígado. Em 1995, um estudo com 158 

transplantes de fígado mostrou que o “crossmatch” positivo não resultava em 

efeito deletério na sobrevida do enxerto 39. Em 2005, Muro et al. 40 

estudaram 268 transplantes de fígado, e demonstraram pior sobrevida do 

enxerto naqueles com “crossmatch” positivo (p=0,0016). Desde então, mais 

trabalhos foram publicados demonstrando que a presença de anticorpos 

antidoador estava associada à menor sobrevida do enxerto 41, 42.  
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Um estudo analisou a correlação de “crossmatch” negativo ou positivo 

pré-transplante com a deposição de C4d 35 em 764 biópsias de receptores. 

Os autores demonstraram que a deposição extensa de C4d pode estar 

associada a rejeição humoral e a pior prognóstico do enxerto.  Nos pacientes 

com “crossmatch” negativo e em biópsias após menos do que 90 dias do 

transplante, não houve diferença entre a positividade de C4d nos pacientes 

com rejeição moderada a grave (12/34 casos – 35%) e naqueles com 

hepatite C crônica (3/9 casos – 33%). Dentre aqueles com “crossmatch” 

positivo, houve positividade em 9/11 casos (82%), sendo 2 casos em 

pacientes com VHC, comparados com 61/182 casos (33%) no grupo de 

“crossmatch” negativo.  

Ainda em 2007, Bellamy et al. 43 analisaram retrospectivamente 

amostras de biópsia hepática com diagnósticos variados e realizaram 

imunohistoquímica para C4d. Foi encontrada positividade em 3 de 12 

biópsias precoces protocolares de pacientes com “crossmatch” positivo, 2/16 

casos de rejeição aguda, 3/14 casos de necroinflamação centrolobular, 3/11 

casos de obstrução biliar, 3/13 casos de rejeição crônica, e em 1/10 casos 

de disfunção primária do enxerto.   

No último ano, diversos trabalhos estudaram a rejeição humoral 

através da deposição de C4d e correlação com presença de anticorpos 

específicos contra o doador. Aguilera et al. 44 avaliaram amostras de biópsia 

hepática de 8 pacientes com o diagnóstico de hepatite autoimune “de novo”, 

uma forma de disfunção tardia do enxerto em indivíduos sem hepatite 

autoimune pré-transplante. Os autores estudaram a deposição de C4d e 
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correlacionaram com a presença de anticorpos não-HLA contra a enzima 

glutationa S-transferase (GSTT1) do doador. A deposição de C4d foi positiva 

no compartimento portal em 7 casos, e ausente nos controles de rejeição 

crônica e recidiva de VHC.  

O trabalho de Kozlowski et al. 45 pesquisou de forma prospectiva a 

presença de anticorpos antidoador e, naqueles com “crossmatch” positivo 

persistente, foi realizada imunohistoquímica para detecção de C4d. Em 

aproximadamente 10% (19/197) dos pacientes, o “crossmatch” foi positivo, 

porém 15 converteram para “crossmatch” negativo até a 6ª semana pós-

transplante. Nos 4 casos restantes, em 3 houve positividade de C4d em 

endotélio sinusoidal, com alterações morfológicas descritas para rejeição 

humoral, tais como proliferação de pequenos ductos biliares, balonização de 

hepatócitos, acúmulo sinusoidal de neutrófilos e colestase hepatocanalicular.   

No estudo de Musat et al. 46, 43 amostras não-consecutivas de 

biópsia hepática que haviam sido submetidas a imunohistoquímica para C4d 

e cujos “crossmatch” haviam sido realizados foram retrospectivamente 

analisadas. Em 40% houve deposição difusa de C4d portal, com maior 

freqüência de episódios de rejeição celular aguda nesse grupo (88%), 

comparado com o grupo de “crossmatch” positivo ou C4d focal/ausente 

(50%, p=0,02).  

Lunz et al. 36 analisaram o “crossmatch” de 809 receptores de 

transplante de fígado, e verificaram forte correlação entre a positividade de 

C4d endotelial, rejeição celular e “crossmatch” positivo nas primeiras três 
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semanas pós-transplante. Não houve correlação entre positividade de C4d 

endotelial e graduação da rejeição ou resposta ao tratamento.  

 

1.3.2  C4d na diferenciação entre rejeição e recidiva de VHC 

 

Existem quatro estudos publicados que avaliaram C4d tecidual na 

diferenciação entre rejeição e recidiva do VHC 7-10.  

Schmeding et al. 9 fizeram uma análise retrospectiva de 97 pacientes 

submetidos a biópsia hepática, divididos em 3 grupos: o primeiro grupo 

consistia em 34 pacientes com diagnóstico de rejeição aguda, incluindo 9 

pacientes com hepatite C; o segundo grupo consistia em 34 pacientes com 

confirmação histológica de recidiva de hepatite C; e o terceiro grupo 

compreendia 29 pacientes sem hepatite C que foram submetidos a biópsias 

protocolares, sem suspeita clínica ou histológica de rejeição aguda ou 

crônica. Foram excluídos os pacientes que tiveram episódios de rejeição 

aguda nos 6 meses que precederam a biópsia. A positividade de C4d em 

pacientes com diagnóstico histológico de rejeição aguda foi de 67,7% 

(23/34), comparado com 11,8% (4/34 – desses, 3 com uso prévio de terapia 

com interferon por recidiva prévia de hepatite C) nos pacientes com 

diagnóstico histológico de recidiva da hepatite C (p<0,001), e 6,9% nos 

controles (p<0,001), sem correlação entre intensidade de C4d e gravidade 

de rejeição. No grupo de pacientes com rejeição, 9 haviam sido 

transplantados por hepatite C, e desses o C4d foi positivo em 6 pacientes. O 

C4d como marcador positivo de rejeição aguda demonstrou sensibilidade de 

67,7% e especificidade de 90,5%. O valor preditivo positivo para rejeição foi 
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de 75,2%, e o valor preditivo negativo de 86,8%, com valor de área sob a 

curva de 0,791 (IC 95% de 0,696-0867).  

Os mesmos autores desenvolveram um estudo prospectivo com 91 

amostras de tecido congelado com detecção de C4d através da técnica de 

ELISA (ensaio imunoenzimático ou “Enzyme-Linked Immunoabsorbent 

Assay”) 10. A concentração de C4d foi determinada como a quantidade de 

C4d dividido pela quantidade de proteínas totais de cada amostra. O 

quociente total foi de 0,083 em 16 amostras de pacientes com rejeição 

celular aguda, 0,138 em 15 amostras de pacientes com recidiva de VHC, e 

0,135 em 57 amostras de controle. Não foi encontrada diferença estatística 

entre os quocientes dos grupos (p>0.05), e nem correlação com a gravidade 

da rejeição no primeiro grupo.  

O estudo de Jain et al. 7 analisou retrospectivamente 10 pacientes, 

identificando a distribuição de linfócitos T CD4+, CD8+, CD56+, e depósito 

de C4d nos infiltrados linfocíticos em 10 amostras de biópsia hepática: 5 com 

diagnóstico definitivo de rejeição aguda (RNA VHC negativo, e má adesão à 

terapia imunossupressora documentada com níveis de imunossupressão 

baixos ou indetectáveis), e 5 com diagnóstico definitivo de recidiva de 

hepatite C (alta carga viral de VHC, disfunção hepática, aderentes à terapia 

imunossupressora, níveis adequados de medicações imunossupressoras). 

Através de reação imunohistoquímica, foi realizada graduação semi-

quantitativa de C4d em hepatócitos: graus 0 ou 1 – sem marcação ou 

marcação mínima; grau 2 – marcação moderada; grau 3 – marcação forte. 

Não houve depósito de C4d no endotélio de pequenos vasos em nenhum 
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dos grupos, e houve marcação moderada a forte em todos os pacientes com 

diagnóstico de rejeição aguda exceto em um paciente que havia recebido 

terapia com anticorpo anti-timócito policlonal; nos pacientes com recidiva de 

hepatite C, foi observada nenhuma ou mínima marcação com C4d.  

Lorho et al. 8 analisaram 36 biópsias hepáticas de 34 pacientes 

transplantados por cirrose alcoólica (17/34), hepatite C (14/34) e outros 

(3/34). As biópsias foram submetidas a análise histológica e análise 

imunohistoquímica com anticorpos anti-C4d. A expressão de C4d em células 

endoteliais sinusoidais foi avaliada de forma semiquantitativa: negativa (-), 

positiva em menos da metade (+/-), ou positiva em mais da metade (+). De 

acordo com a análise histológica, as amostras foram classificadas em 6 

grupos: normal (14), rejeição aguda (9), rejeição crônica (2), recidiva de 

hepatite C (5), indeterminado – rejeição ou recidiva de hepatite C (2), e 

outros (4). A positividade de C4d ocorreu em 14% no grupo classificado 

como histologia normal, 33% no grupo rejeição aguda, 100% no grupo 

rejeição crônica, e 25% no grupo outros. No grupo indeterminado, não houve 

deposição de C4d, e a evolução clínica dos dois pacientes permitiu 

demonstrar posteriormente que ambos se tratavam de recidiva de  

hepatite C.  
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1.4  PCR quantitativa do VHC tecidual 

 

A quantificação de PCR de VHC em tecido hepático tem sido 

realizada em alguns estudos 47-54. 

Terrault et al. 54 realizaram o teste em amostras congeladas de 20 

explantes de indivíduos transplantados por VHC, e encontraram 95% de 

sensibilidade e 100% de especificidade do método.  

Além disso, há estudos que avaliaram a correlação entre a 

quantificação de RNA de VHC em tecido com a do soro 51, 52. O trabalho de 

Negro et al. 52 avaliou 44 biópsias de 23 pacientes transplantados, e 

detectou positividade em 42 amostras, correlacionadas com a presença de 

antígeno de VHC no tecido em 21/21 amostras, e sem correlação com a 

PCR de VHC sérica ou graduação histológica da hepatite. Estudo de Martín 

et al. 51, entretanto, encontrou correlação entre os níveis de RNA teciduais e 

séricos (r=0,76, p<0,001). 

Alguns estudos avaliaram a PCR como marcador de resposta ao 

tratamento com interferon e ribavirina, na população não-tranplantada. Um 

dos primeiros estudos foi o de Hasui et al. 50, que analisou a PCR sérica e 

tecidual de 16 pacientes, com bom desempenho da PCR tecidual em 

predizer resposta bioquímica. Sugano et al. 53 observaram que níveis 

indetectáveis de RNA hepáticos e séricos foram associados a predição de 

resposta virológica sustentada nos pacientes tratados.  Ballardini et al. 47 

encontraram níveis maiores de RNA tecidual em não-respondedores.  
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Gervais et al. 48 avaliaram a correlação de RNA de VHC tecidual com 

alterações histológicas, genótipo viral e resposta ao tratamento em 43 

pacientes. Os autores encontraram correlação entre o genótipo 1 e altos 

níveis de RNA de VHC tecidual (p=0,05), e entre menores níveis pré-

tratamento e indivíduos com resposta virológica sustentada (p=0,0002), sem 

correlação com as alterações histológicas encontradas.   

Em transplante de fígado, Guerrero et al. 49 avaliaram amostras de 

biópsia hepática pós-transplante para determinar o momento da reinfecção 

tecidual em14 pacientes. O tempo de reinfecção tecidual variou de 5 dias a 

144 semanas pós-transplante, com alterações morfológicas indeterminadas, 

de hepatite lobular ou sem histologia sugestiva de recidiva viral. Svoboda-

Newman et al. avaliaram 35 amostras de tecido hepático pós-transplante por 

VHC, com sensibilidade de 98% da PCR tecidual para detecção da presença 

de RNA 55. Nuovo et al. 56 encontraram correlação entre alta viremias de 

VHC e detecção hepática de RNA viral pós-transplante.  

 

1.4.1  PCR quantitativa do VHC tecidual no diagnóstico diferencial 
entre recidiva e rejeição aguda 

 

Com o objetivo de diferenciação entre os diagnósticos de recidiva de 

VHC e rejeição, Fragulidis et al. realizaram a detecção qualitativa do RNA de 

VHC em tecido hepático em 17 indivíduos transplantados por VHC, e em 8 

controles transplantados por outras doenças 13. As biópsias foram realizadas 

em média 6 meses pós-transplante. Em 9 pacientes do grupo com VHC, a 

PCR no tecido foi positiva, e a evolução clínica foi compatível com recidiva 
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de VHC em todos os casos. Desses 9 pacientes, o diagnóstico histológico 

havia sido de rejeição aguda inicialmente. Nos 8 pacientes restantes do 

grupo com VHC, não foi detectado RNA de VHC no tecido, e apesar de 4 

terem recebido o diagnóstico histológico de recidiva de VHC, a evolução 

clínica foi compatível com rejeição (melhora de transaminases com o 

aumento da imunossupressão).  

Um estudo retrospectivo analisou dados clínicos e histológicos de 26 

pacientes no pós-transplante por VHC 11, submetidos a biópsia hepática em 

4 momentos diferentes (na primeira semana pós-transplante ou do doador, 3 

meses antes da suspeita de recidiva de VHC, no momento da suspeita da 

recidiva, e 3 meses após), e fez a correlação com a quantificação de RNA de 

VHC no tecido hepático em cada momento. Os autores encontraram maior 

grau de correlação de altos níveis de RNA de VHC com o diagnóstico de 

hepatite lobular, seguido pelos diagnósticos de inflamação inespecífica, 

infecção por citomegalovírus, hepatite crônica e rejeição celular aguda (p = 

0,0002). Dentre os aspectos histológicos, as características que estiveram 

mais comumente associadas a altos níveis de RNA foram inflamação portal 

e presença de corpúsculos acidófilos, sem correlação com aspectos 

histológicos de rejeição.  

Gottschlich et al. 14 realizaram um estudo com o objetivo de 

determinar o papel dos níveis de RNA de VHC hepáticos na diferenciação 

entre rejeição celular aguda e recidiva de hepatite por VHC. Foram 

analisadas as amostras de biópsia hepática e evolução clínica de 36 

pacientes. Setenta e duas amostras foram alocadas a um de 5 grupos de 
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acordo com os achados histológicos e resposta à intervenção clínica: 

rejeição definitiva, rejeição provável, indeterminado, recidiva de VHC 

provável, e recidiva de VHC definitiva. Houve diferença significativa na 

quantidade de RNA entre os grupos de rejeição definitiva e recidiva de VHC 

definitiva, entre os grupos VHC provável e rejeição provável, e entre os 

grupos VHC provável e indeterminado. Esse estudo permitiu concluir que 

houve níveis hepáticos de RNA teciduais estatisticamente maiores em 

pacientes com recidiva de VHC comparando-se com pacientes com rejeição, 

porém com sobreposição de valores, e que pacientes com níveis baixos de 

RNA provavelmente não têm recidiva por VHC.  

Em estudo mais recente, D’Errico-Grigioni et al. 12 avaliaram 

retrospectivamente 65 pacientes submetidos à primeira biópsia pós-

transplante de fígado por cirrose por VHC, e realizaram a quantificação de 

RNA de VHC com PCR em tempo real em material parafinado e detecção 

imunohistoquímica in situ de proteínas estruturais e não-estruturais de VHC. 

Havia 52 pacientes com diagnóstico histológico de recidiva de VHC e 13 

pacientes com diagnóstico de rejeição aguda ou outros diagnósticos. Os 

resultados mostraram que ambas as técnicas foram eficazes no diagnóstico 

diferencial entre casos de recidiva e casos sem recidiva.   

 

 



Introdução 
 

 

21

1.5  Outros marcadores na diferenciação entre rejeição e recidiva de 

VHC 

 

Um estudo com 215 amostras de biópsia hepática pós-transplante de 

fígado por VHC analisou a presença de antígeno do vírus através de 

imunohistoquímica em espécimes congelados 57, e encontrou maior 

frequência de positividade em amostras com diagnóstico histológico de 

recidiva comparado às de rejeição (89% versus 59%; p < 0.0001), com 

significativamente maior porcentagem de hepatócitos positivos (40% versus 

1%; p < 0.00001). A detecção de antígenos foi particularmente útil no 

período até 6 meses pós-transplante.  

Um estudo com 97 pacientes analisou de forma seriada a presença 

de RNA de VHC sérico, detecção de IgM anti-VHC e correlacão com 

diagnóstico histológico a cada aumento de pelo menos duas vezes o valor 

basal ou normal de ALT 58. Os resultados mostraram que os valores de IgM 

anti-VHC foram significativamente maiores em recidiva de VHC comparados 

aos dos casos de rejeição (p=0,014), e que o aumento no valor de IgM anti-

VHC (negativo para positivo ou variação > 0,18) teve alta acurácia no 

diagnóstico, identificando recidiva de VHC com 100% de especificidade.  
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1.6  Justificativa 

 

Tendo em vista a presença de dificuldades na discriminação entre 

rejeição aguda e recidiva de hepatite C e o potencial papel dos marcadores 

teciduais C4d e PCR quantitativa de VHC nesse diagnóstico diferencial, o 

presente estudo foi realizado.  
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Objetivo primário: 

 

Avaliar o papel da deposição de C4d e da PCR quantitativa de VHC 

teciduais no diagnóstico diferencial entre rejeição aguda e recidiva de 

hepatite C em pacientes transplantados de fígado. 

 

 

Objetivos secundários: 

 

1. Avaliar a associação de deposição de C4d com as características 

epidemiológicas, clínicas, laboratoriais e histológicas de rejeição 

aguda e hepatite crônica. 

2. Avaliar a associação da PCR quantitativa de VHC tecidual com as 

características epidemiológicas, clínicas, laboratoriais e histológicas 

de hepatite crônica. 
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3.1  Desenho do estudo 

Estudo diagnóstico retrospectivo. 

 

 

3.2  Casuística 

 

3.2.1  Seleção de casos  

 

O estudo foi realizado com amostras parafinizadas de biópsia 

hepática de pacientes transplantados e em lista de espera para transplante 

de fígado no período de 1998 a 2011 no Serviço de Transplante de Fígado 

Adulto do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 

de São Paulo (HCFMUSP), e de pacientes com hepatite C crônica da 

Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HCFMUSP.  

O diagnóstico histológico foi considerado o padrão-ouro. Todos os 

casos selecionados foram submetidos a revisão histológica, para distribuição 

em um dos quatro seguintes grupos: 

Grupo I -  rejeição sem recidiva do VHC em pacientes transplantados por 

VHC (doravante denominado “rejeição em VHC”); 

Grupo II -  recidiva do VHC sem rejeição em pacientes transplantados por 

VHC (doravante denominado “recidiva VHC”); 

Grupo III (controle) - rejeição em pacientes transplantados sem VHC 

(doravante denominado “rejeição sem VHC”); 
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Grupo IV (controle) - hepatite crônica ativa por VHC em não-transplantado 

(doravante denominado “hepatite crônica não-tx”). 

Para a seleção de casos dos grupos I (rejeição em VHC) e II (recidiva 

VHC), foram identificados os indivíduos transplantados por VHC a partir da 

lista de transplantes realizados entre 1998 e 2011. Em seguida, foi realizada 

busca de laudos de biópsia hepática desses indivíduos no sistema 

informatizado da Divisão de Laboratório Central do HCFMUSP. Os casos 

cujos laudos eram de rejeição aguda ou recidiva pelo VHC foram 

selecionados para revisão da avaliação histológica.  

Para a seleção de casos do grupo III (rejeição sem VHC), foram 

identificados os indivíduos transplantados por doenças hepáticas não-

associadas ao VHC a partir da lista de transplantes realizados entre 1998 e 

2011. Em seguida, foi realizada busca de laudos de biópsia hepática no 

sistema informatizado da Divisão de Laboratório Central DO HCFMUSP. Os 

casos cujos laudos eram de rejeição aguda foram selecionados para revisão 

da avaliação histológica.  

A seleção de casos do grupo IV (hepatite crônica não-tx) foi realizada 

de duas maneiras: identificação de indivíduos em lista de transplante por 

cirrose por VHC em janeiro de 2010; e identificação de indivíduos com 

retorno agendado no Ambulatório Geral Didático de Hepatites da Divisão de 

Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias em janeiro de 2010. Em 

seguida, foi realizada busca de laudos no sistema informatizado da Divisão 

de Laboratório Central.  Os casos cujos laudos eram de hepatite crônica pelo 

VHC foram selecionados para revisão da avaliação histológica.  
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Para todos os grupos, a casuística selecionada foi de conveniência, 

com interrupção da busca de casos ao atingir o número planejado em cada 

grupo. Nos grupos de transplantados (grupos I, II e III), houve preferência 

para casos mais recentes. Foram selecionadas somente biópsias até 1 ano 

após o transplante.  

 

3.2.2  Critérios de inclusão e de exclusão 

 

Após a seleção de casos, foi realizada revisão de lâminas, verificação 

de dados clínicos e laboratoriais, e aplicados os critérios de inclusão e de 

exclusão.  

Os critérios de inclusão foram: 

1. Amostras com 6 ou mais espaços-porta e 4 ou mais vênulas 

hepáticas terminais. 

2. Uma amostra por paciente. 

3. Grupo I (rejeição em VHC): presença de rejeição aguda em 

paciente transplantado com sorologia e PCR sérica de VHC 

positivas. 

4. Grupo II (recidiva VHC): presença de hepatite crônica em paciente 

transplantado com sorologia e PCR sérica de VHC positivas. 

5. Grupo III (rejeição sem VHC): presença de rejeição aguda em 

paciente transplantado com sorologia de VHC negativa.  

6. Grupo IV (hepatite crônica não-tx): presença de hepatite crônica 

em paciente não-transplantado com sorologia e PCR sérica de 

VHC positivas. 
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Os critérios de exclusão foram: em todos os grupos, associação de 

infecção pelo vírus da hepatite B, hepatite auto-imune, cirrose biliar primária, 

colangite esclerosante primária e doença de depósito. No grupo de hepatite 

crônica não-tx, foram excluídos casos com hepatocarcinoma concomitante.  

 

 

3.3  Dados demográficos, clínicos e laboratoriais 

 

Foi realizada revisão de prontuários e do sistema informatizado da 

Divisão de Laboratório Central do HCFMUSP para obtenção dos seguintes 

dados demográficos, clínicos e laboratoriais: idade, gênero, tempo de 

transplante, tipo de transplante, diagnóstico principal que levou ao 

transplante, uso de interferon (IFN) pré-transplante (pré-tx) ou pré-biópsia 

(pré-bx), tempo de isquemia total, presença de RNA do VHC pré-tx, PCR do 

VHC 6 meses antes ou depois da biópsia, imunossupressão, genótipo do 

VHC e idade do doador.  

 

 

3.4  Avaliação histológica 

 

Todas as amostras de biópsia hepática selecionadas foram revisadas 

por um patologista com experiência em transplante de fígado da Divisão de 

Anatomia Patológica do HCFMUSP, sem conhecimento dos dados clínicos, 

para alocação a cada um dos grupos.  
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Todas as amostras foram analisadas na coloração hematoxilina-

eosina (HE), Tricômico de Masson, Picro-sirius e Perls.  

 

3.4.1  Critério diagnóstico e classificação de hepatite crônica 

 

O critério histológico para diagnóstico de hepatite crônica, em 

transplantados e em não-transplantados, foi: presença de graus variáveis de 

inflamação portal, periportal e lobular, com ou sem graus variáveis de fibrose 

portal e/ou periportal 59. 

Foi utilizada a classificação de Ishak modificado (Anexo A) 60, que é 

baseada na avaliação semi-quantitativa de aspectos necro-inflamatórios e de 

alterações arquiteturais, fibrose e cirrose.  

 

3.4.2  Critério diagnóstico e estadiamento de rejeição aguda 

 

O critério histológico para diagnóstico de rejeição aguda foi a 

presença de pelo menos dois dos três aspectos a seguir: infiltrado 

inflamatório portal misto com predomínio de células mononucleares, como 

linfócitos blásticos, neutrófilos, e eosinófilos; inflamação ou lesão de ductos 

biliares; inflamação subendotelial de veias portais ou vênulas hepáticas 

terminais 23. Foram utilizados os critérios de Banff (Anexos B e C) 23 para 

estadiamento e graduação.  
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3.5  Detecção de C4d em tecido hepático 

 

Todas as amostras foram submetidas a imunohistoquímica para 

detecção de C4d. 

Após corte dos blocos dos casos incluídos, as amostras de 3µm 

foram fixadas em lâminas silanizadas. A desparafinização foi feita com xilol a 

60oC por 30 minutos, e xilol a temperatura ambiente por 10 minutos. As 

lâminas foram hidratadas em álcool absoluto, álcool 95% e álcool 70%, 

seguida de lavagem em água corrente e destilada. O bloqueio de peroxidase 

endógena foi feito com água oxigenada a 6% por 20 minutos. O 

desmascaramento de epítopos foi realizado com panela de pressão em 

tampão de citrato 0.01M pH 6,0, durante 2 minutos. Foi utilizado kit 

comercial (Biomedica, Wien, Áustria) com anticorpos policlonais de coelho 

anti-C4d humano diluídos 1:50, com incubação durante uma noite a 4 graus 

Celsius.  A amplificação foi realizada utilizando-se a técnica do complexo 

polímero-peroxidase (Novolink Max Polymer, Novocastra e Newcastle, Reino 

Unido). DAB (3,3 diaminobenzidine; DAKO, Denmark) foi o cromógeno para 

a reação com peroxidase. A contracoloração foi realizada com hematoxilina 

Harris. Os controles negativos da reação foram obtidos através de omissão 

do anticorpo primário.  

Nos casos de positividade de C4d, foi descrito o compartimento de 

deposição (portal, sinusoidal e/ou centrolobular), e realizada graduação 

quantitativa conforme a área estimada de reação positiva em cada 
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compartimento no aumento de 10 vezes no microscópio óptico, 

apresentando-se o resultado como proporção de área positiva.  

  

 

3.6  Quantificação de RNA do VHC em tecido hepático 

 

Foi realizada quantificação de RNA do VHC nos grupos I (rejeição em 

VHC), II (recidiva VHC) e IV (hepatite crônica não-tx). O “kit” comercial “High 

Pure RNA Paraffin Kit” (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Alemanha) foi 

utilizado para a extração do HCV-RNA. 

Para a desparafinização, amostras de 10µm de tecido parafinado 

foram colocadas em banho de xileno por 10 minutos, seguido por dois 

banhos de etanol absoluto de 10 minutos cada com troca da solução. Na 

seqüência houve secagem do tecido a 55°C por 10 minutos.  

Ao tecido desparafinado foram adicionados 100µl tampão de lise, 10µl 

de SDS (10%) e 40µl de Proteinase K. Após agitação vigorosa, as amostras 

foram mantidas a 55°C por uma noite. Após este período foram adicionados 

325µl de tampão “binding” e 325µl de etanol absoluto a cada tubo. Após 

agitação leve com a pipeta, as amostras foram centrifugadas por 30 

segundos a 8.000g e o sobrenadante descartado, com uma repetição desta 

operação. O material foi então submetido a lavagem com 500µl de tampão 

de lavagem I no compartimento acima do filtro e centrifugado por 15 

segundos a 8.000g, com descarte do sobrenadante. A operação foi repetida 

duas vezes com o tampão de lavagem II, seguida por centrifugação por 2 
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minutos no máximo de velocidade para secagem. Foram trocados os tubos 

de suporte da coluna de filtro e adicionado 90µl de tampão de eluição a cada 

tubo, seguido por centrifugação de 1minuto a 8000g. A essa solução foram 

adicionados 10µl de tampão de incubação DNase,   1µl de Dnase e 1,5µl de 

QS, seguido por um período de incubação a 37°C por 45 minutos. Finalizado 

o período de incubação foram adicionados 20µl de tampão de lise de tecido, 

18µl de SDS (10%) e 40µl de solução de Proteinase K, a mistura foi 

homogeneizada com agitação rápida e vigorosa, seguida por incubação a 

55°C por 1 hora. Após este período foram adicionados 325µl de tampão 

“binding” e 325 de etanol absoluto a mistura que foi homogeneizada com 

agitação leve e o volume transferido para um novo tubo com filtro. Na 

sequência as amostras foram centrifugadas por 30 segundos a 8.000g e o 

líquido sobrenadante descartado, com uma repetição desta operação para 

secagem completa do filtro. O material foi submetido a lavagem com 500µl 

de tampão de lavagem I no compartimento acima do filtro e centrifugado por 

15 segundos a 8.000g, com descarte do sobrenadante. A operação foi 

repetida duas vezes com o tampão de lavagem II, seguida por centrifugação 

por 2 minutos no máximo de velocidade para secagem. Os tubos suporte da 

coluna de filtro foram trocados e adicionados 50µl de tampão de eluição a 

cada tubo, a solução foi mantida a temperatura ambiente por 1 minuto, e 

posteriormente submetida a centrifugação por 1 minuto a 8000g. Os 

microtubos agora contêm RNA eluído que foram mantidos a 80°C negativos 

até o momento da realização da amplificação do HCV-RNA. 
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Foi realizado ensaio de amplificação em tempo real para detecção 

quantitativa de RNA do VHC através do kit comercial COBAS® TaqMan® 

HCV Test (Roche Diagnostics GmbH, Roche Applied Science, Mannheim, 

Alemanha). Foram utilizados, para a transcrição reversa (RT) e amplificação 

pela PCR, iniciadores que definem uma seqüência dentro da região 5’ não 

traduzida altamente conservada do genoma do HCV para todos os 

genótipos. A utilização de sondas fluorescentes duplamente marcadas 

proporcionou a detecção em tempo real da acumulação de produtos da PCR 

ao monitorar a intensidade de emissão de corantes sinalizadores 

fluorescentes libertados durante o processo de amplificação.  

Para cada 24 testes, foram adicionados 170μL de solução de 

manganês (CTM Mn2+) no frasco de Master Mix HCV, e esta solução 

(Master Mix preparado) foi mantida a temperatura ambiente por 30 minutos, 

protegida da luz. O reagente Master Mix contém pares de “primers” e sondas 

específicas para RNA de VHC e para RNA de VHC padrão (“quantitation 

standard” ou QS), resultando em amplicons com identificações 

independentes. O QS foi adicionado na fase de extração.  

Foram pipetados 50μL de Master Mix preparado no tubo K, e 

adicionados 50μL das amostras e controles de RNA eluído, misturando a 

solução com micropipeta levemente por 3 vezes.  

Foi utilizado o analisador Cobas TaqMan 48 (CTM 48, Roche 

Molecular Systems), com o software Amplilink, versão 3.2 (Roche 

Diagnostics). O analisador calculou os títulos das amostras e controles 

através da comparação do sinal de VHC destas com o sinal de VHC do QS. 
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Os resultados foram expressos em unidades internacionais (UI/ml), de 

acordo com o “Second WHO International Standard for HCV RNA NAT 

assays (NIBSC Code 96/798)10”.  

O limite inferior de detecção do teste é de 25UI/ml, e o limite superior 

é de 3,91x108UI/ml. 

 

 

3.7  Desfechos 

 

Os seguintes desfechos foram comparados entre os grupos: 

• Quantificação de C4d em tecido hepático; 

• Quantificação de RNA de VHC em tecido hepático. 

 

 

3.8  Tratamento estatístico 

 

3.8.1  Amostra calculada 

 

O tamanho da amostra foi calculado a partir da estimativa de 

prevalência de positividade de C4d. Foram utilizados dados do estudo de 

Schmeding et al. 9, com 67% de positividade para rejeição aguda, e 12% 

para recidiva de VHC. O método utilizado para o cálculo do tamanho 

amostral foi o teste de duas amostras para comparação de proporções, com 

nível de significância de 0.05 e poder de 0.8. Utilizando-se prevalências de 
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0.55, 0.6, 0.65, 0.7 e 0.75 entre as rejeições agudas, de 0.05, 0.1, 0.15 e 0.2 

entre as recidivas de HCV, foram comparadas todas as combinações 

possíveis (Anexo D). 

De acordo com a disponibilidade de número de casos até um ano 

após o transplante e inclusão de somente uma biópsia por paciente, como 

previamente determinado, foi definido que haveria 28 casos em cada um dos 

grupos principais (I e II), e 22 casos em cada um dos grupos controles (III e 

IV).  

 

3.8.2  Análise estatística 

 

As variáveis quantitativas foram descritas segundo grupos com uso de 

medidas-resumo (média, desvio-padrão, mediana, mínimo e máximo). Entre 

grupos, as variáveis quantitativas sem distribuição normal foram comparadas 

através do teste de Kruskal-Wallis seguido de comparações múltiplas não-

paramétricas de Dunn 61. Para as comparações entre grupos das variáveis 

com distribuição normal, foi utilizado o teste de análise de variância 

(ANOVA) seguido de comparações múltiplas de Tukey para comparação dos 

grupos dois a dois 61. 

As variáveis qualitativas foram descritas com uso de freqüências 

absolutas e relativas. Para verificação de diferença entre grupos, foram 

utilizados o teste de qui-quadrado ou teste da razão de verossimilhanças 

para as variáveis qualitativas 62. Para variáveis com diferença 

estatisticamente significante, foram realizadas regressões logísticas para 

identificação do(s) grupo(s) com diferença estatística 61.  
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Para as variáveis qualitativas ordinais foram utilizados testes Mann-

Whitney para compará-las entre dois grupos ou testes Kruskal-Wallis 

seguidos de comparações múltiplas não paramétricas para compará-las 

entre mais de dois grupos 62.  

Foram calculadas as correlações de Spearman de ambos os 

marcadores com as variáveis quantitativas e qualitativas ordinais  

avaliadas 62.  

Para as variáveis que apresentaram significância estatística (p<0,05) 

na associação com C4d foi criado um modelo de regressão linear múltipla 61, 

para verificar quais variáveis conjuntamente influenciam no resultado. Para a 

PCR de VHC foi criado um modelo de regressão linear supondo distribuição 

gama com função de ligação logarítmica com uso de modelos lineares 

generalizados 63. 

Para resultado de C4d e/ou PCR quantitativo de VHC com diferença 

estatística entre os grupos I (rejeição em VHC) e II (recidiva de VHC), 

planejou-se o cálculo da curva ROC (“receiving operating characteristic”) 64 

para identificação de ponto de corte que melhor discriminasse os dois 

diagnósticos, sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo (VPP), 

valor preditivo negativo (VPN), razões de verossimilhanças positiva e 

negativa. A interpretação dos testes encontra-se no Anexo E 65.  

Em todos os testes o nível de significância adotado foi de 5%. Desta 

forma, foram consideradas diferenças significantes aquelas cujos valores 

foram abaixo de 0,05 (p<0,05). As análises foram realizadas através do 

programa SPSS 7.5, versão 15.0.  
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4.1  Casuística 

 

De janeiro de 1998 a junho de 2011, foram realizados 864 

transplantes, sendo 268 por cirrose por VHC. Desses, foram selecionados 

103 casos para revisão de lâminas e alocação aos grupos I (rejeição em 

VHC) e II (recidiva em VHC), e 27 casos para o grupo III (Figura 2).  Em 

janeiro de 2010, a lista de espera do transplante possuía 469 indivíduos, 

sendo 119 com diagnóstico principal de cirrose por VHC, e o Ambulatório 

Geral Didático possuía 80 pacientes com retorno agendado naquele mês. 

Desses, foram selecionados 32 casos para o grupo IV.  
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Figura 2 -  Fluxograma de seleção e distribuição nos grupos 

 

 

Seis prontuários não foram localizados (4 casos do grupo I e 2 casos 

do grupo IV), e portanto não tiveram todas as variáveis analisadas. 
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4.2  Caracterização dos grupos 

 

As descrições das características quantitativas demográficas e do 

transplante, bem como as comparações entre os grupos, encontram-se nas 

tabelas 1 e 2.  

 

Tabela 1 -  Descrição das variáveis quantitativas demográficas e do 
transplante dos 98 casos - comparação entre os grupos 

 
Variável Grupo Média DP Mediana Mínimo Máximo N p
Idade I - Rejeição em VHC 52,04 8,99 51,5 32 67 28
(anos) II - Recidiva VHC 54,00 11,01 56 25 69 25

III - Rejeição sem VHC 44,45 13,36 43 21 68 20
IV - Hepatite crônica 45,52 10,01 49 22 62 25

Tempo de tx I - Rejeição em VHC 18,29 21,82 10 4 95 28
(dias) II - Recidiva VHC 205,52 93,05 197 41 374 25

III - Rejeição sem VHC 41,35 65,98 16 4 276 20

Idade doador I - Rejeição em VHC 44,96 11,46 46 22 69 23
(anos) II - Recidiva VHC 51,78 15,39 58 16 73 23

III - Rejeição sem VHC 40,20 12,72 39,5 19 59 20

Tempo de isquemia I - Rejeição em VHC 507,25 156,87 520 186 822 24
(minutos) II - Recidiva VHC 458,20 135,00 480 133 640 25

III - Rejeição sem VHC 483,95 105,01 464,5 297 753 20
(1) Teste de ANOVA
(2) Teste de Kruskal-Wallis

0,005 (1)

<0,001 (2)

0,021 (1)

0,572 (2)
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Tabela 2 -  Comparações múltiplas das variáveis quantitativas 
demográficas entre os grupos 

 

Idade (1) I - Rejeição em VHC II - Recidiva VHC -1,96 2,96 0,911
I - Rejeição em VHC III - Rejeição sem VHC 7,59 3,15 0,083
I - Rejeição em VHC IV - Hepatite crônica não-tx 6,52 2,96 0,131
II - Recidiva VHC III - Rejeição sem VHC 9,55 3,23 0,020
II - Recidiva VHC IV - Hepatite crônica não-tx 8,48 3,04 0,032
III - Rejeição sem VHC IV - Hepatite crônica não-tx -1,07 3,23 0,987

Idade do I - Rejeição em VHC II - Recidiva VHC -6,83 3,93 0,199
doador (1) I - Rejeição em VHC III - Rejeição sem VHC 4,76 4,07 0,477

II - Recidiva VHC - III - Rejeição sem VHC 11,58 4,07 0,016

Tempo de tx (2) I - Rejeição em VHC II - Recidiva VHC <0,001
I - Rejeição em VHC III - Rejeição sem VHC 0,311
II - Recidiva VHC III - Rejeição sem VHC <0,001

Comparação Diferença 
média

Erro 
padrão pVariável

(1) Teste de Tukey
(2) Teste de Dunn  
 

 

A PCR quantitativa do VHC sérica 6 meses antes ou depois da 

biópsia foi realizada em 12 pacientes do grupo I (rejeição em VHC) e em 16 

pacientes do grupo II (recidiva VHC). A média foi de 645924 UI/ml (mínimo 

de 600 UI/ml, máximo 850000 UI/ml, desvio-padrão 302227 UI/ml).  

As descrições das características qualitativas demográficas e do 

transplante, bem como as comparações entre os grupos, encontram-se na 

tabela 3.  
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Tabela 3 -  Descrição das variáveis categóricas dos 98 casos – 
comparação entre grupos  
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Na análise por regressão logística, o uso de IFN prévio foi mais 

freqüente nos grupos I (rejeição em VHC) e II (recidiva VHC) em relação ao 

grupo IV (hepatite crônica não-tx) (p<0,001 e p=0,004, respectivamente). 

Quanto ao ano em que a biópsia foi realizada, havia maior número de casos 

biopsiados entre 1998 e 2006 no grupo IV (hepatite crônica não-tx) em 

relação aos grupos II (recidiva VHC, p=0,001) e III (rejeição sem VHC, 

p=0,017), e não houve diferença em relação ao grupo II (rejeição em VHC, 

p=0,094).  

O estadiamento e a graduação da rejeição nos 2 grupos de rejeição 

encontram-se na tabela 4. O estadiamento e a graduação de hepatite nos 

grupos de recidiva VHC e hepatite crônica não-tx encontram-se na tabela 5. 
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Tabela 4 -  Comparação entre os grupos I (Rejeição em VHC) e III 
(Rejeição sem VHC) segundo estadiamento e graduação da 
rejeição 
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Tabela 5 -  Comparação entre os grupos II (recidiva VHC) e IV (Hepatite 
crônica não-tx) segundo a classificação de Ishak  

 

Variável Graduação p (1)

n % n % n %

Fibrose portal 0 2 8,0 0 0,0 2 4,0 <0,001
1 6 24,0 4 16,0 10 20,0
2 11 44,0 1 4,0 12 24,0
3 6 24,0 5 20,0 11 22,0
4 0 0,0 3 12,0 3 6,0
5 0 0,0 6 24,0 6 12,0
6 0 0,0 6 24,0 6 12,0

Inflamação portal 1 4 16,0 0 0,0 4 8,0 0,004
2 14 56,0 9 36,0 23 46,0
3 7 28,0 12 48,0 19 38,0
4 0 0,0 4 16,0 4 8,0

Inflamação periportal 1 7 28,0 1 4,0 8 16,0 0,040
2 9 36,0 8 32,0 17 34,0
3 7 28,0 9 36,0 16 32,0
4 2 8,0 7 28,0 9 18,0

Inflamação 
parenquimatosa 0 15 60,0 12 48,0 27 54,0

0,368

confluente 1 10 40,0 11 44,0 21 42,0
2 0 0,0 1 4,0 1 2,0
4 0 0,0 1 4,0 1 2,0

Inflamação 
parenquimatosa 0 0 0,0 1 4,0 1 2,0

0,654

focal 1 4 16,0 5 20,0 9 18,0
2 17 68,0 15 60,0 32 64,0
3 4 16,0 4 16,0 8 16,0

(1) Teste da razão de verossimilhanças

IV - Hepatite crônica não-tx TotalII - Recidiva VHC
Grupo
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4.3  C4d 

 

Os resultados das quantificações de C4d dos 98 casos estão 

demonstrados no anexo F. A deposição de C4d foi mais frequente no 

compartimento portal comparado à deposição nos compartimentos 

sinusoidal e centrolobular. Houve positividade de C4d portal em 53,5% 

(15/28) dos casos do grupo I (rejeição em VHC), 52,0% (13/25) dos casos do 

grupo II (recidiva VHC), 60% (12/20) dos casos do grupo III (rejeição sem 

VHC) e 92% (23/25) dos casos do grupo IV (hepatite crônica não-tx). As 

figuras 3 a 6 ilustram amostras representativas da deposição de C4d.  

 

 

Figura 3 -  Amostra representativa do grupo I (rejeição em VHC) com 
rejeição leve (Banff 1/1/1) e positividade de C4d no endotélio 
do espaço porta (aumento 20x)  
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Figura 4 -  Caso do grupo I com rejeição leve (Banff 1/1/1) e positividade 
de C4d no compartimento centrolobular (aumento 20x)  

 

 

 

 

Figura 5 -  Caso de transplante por cirrose alcoólica (grupo III) com 
rejeição grave (Banff 3/3/3) e positividade de C4d no 
compartimento centrolobular (aumento 20x).  
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Figura 6 -  Caso do grupo IV – hepatite crônica não-tx com grau de fibrose 
3 e atividade periportal 2 com positividade de C4d no espaço 
porta (aumento 20x)  

 

 

A tabela 6 apresenta as comparações dos resultados de C4d entre os 

4 grupos. Na comparação múltipla, foi verificado que o grupo que possuía 

maior quantificação de C4d portal foi o grupo de hepatite crônica não-tx 

comparando-se com o grupo rejeição em VHC (p=0,003), com o grupo 

recidiva VHC (p<0,001) e com o grupo rejeição sem VHC (p=0,019). 
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Tabela 6 – Comparação da quantificação de C4d entre os 4 grupos 
 

Variável Grupo Média DP Mediana Mínimo Máximo N p (1)

C4d portal I - Rejeição em VHC 11,96 16,18 5 0 50 28 0,002
II - Recidiva VHC 6,00 6,29 5 0 20 25
III - Rejeição sem VHC 12,75 14,91 5 0 50 20
IV - Hepatite crônica não-tx 21,20 15,02 20 0 70 25

C4d centrolobular I - Rejeição em VHC 3,93 13,15 0 0 50 28 0,052
II - Recidiva VHC 0,00 0,00 0 0 0 25
III - Rejeição sem VHC 5,50 14,59 0 0 60 20
IV - Hepatite crônica não-tx 0,40 1,38 0 0 5 25

C4d sinusoidal I - Rejeição em VHC 0,54 1,57 0 0 5 28 0,206
II - Recidiva VHC 0,00 0,00 0 0 0 25
III - Rejeição sem VHC 0,50 2,24 0 0 10 20
IV - Hepatite crônica não-tx 0,80 1,87 0 0 5 25

(1) Teste de Kruskal-Wallis  
 

 

A avaliação dos resultados de C4d portal segundo as variáveis 

categóricas está descrita na tabela 7, e as correlações de Spearman com as 

variáveis quantitativas e qualitativas ordinais encontram-se na tabela 8.  
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Tabela 7 –  Resultados de C4d portal segundo as variáveis categóricas dos 
98 casos 

  
Variável Média N p  

Sexo     0,226 (1) 

Masculino 11,16 56  

Feminino 15,36 42  

Tipo de tx   0,619 (2) 

Cadáver 10,00 64  

Intervivos 10,00 2  

Repique 11,67 3  

IFN prévio   0,077 (1) 

Não 14,57 35  

Sim 11,71 35  

Genótipo   0,275 (2) 

1 14,32 44  

2 0,00 1  

3 9,57 23  

RNA VHC prétx   0,394 (1) 

Positivo 8,68 38  

Negativo 16,25 4  

MMF/Myfortic   0,889 (1) 

Não 10,18 55  

Sim 9,64 14  

Ano bx   0,002 (1) 

1998 a 2006 17,45 49  

2007 a 2011 8,47 49   
(1) Teste Mann-Whitney    
(2) Teste Kruskal-Wallis    
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Tabela 8 -  Correlações de Spearman de C4d portal com as características 
quantitativas e qualitativas ordenadas dos 98 casos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C4d portal
r -0,142
p 0,162

r -0,087
p 0,462

r -0,244

p 0,043

r 0,013
p 0,930

r -0,204
p 0,165

r 0,016
p 0,912

r -0,005
p 0,970

r 0,571
p <0,001

r 0,356
p 0,011

r 0,336
p 0,017

r 0,274

p 0,054

r 0,096
p 0,506

Correlação

Idade

Tempo de tx

Rejeição lesão ductal

Rejeição lesão 
endotelial

Fibrose portal

Inflamação portal

Tempo de isquemia

Estadiamento rejeição

Rejeição inflamação 
portal

Inflamação periportal

Inflamação 
parenquimatosa 
confluente

Inflamação 
parenquimatosa focal
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No modelo de regressão linear para análise multivariada para o 

resultado de C4d portal foram incluídas as variáveis: grupos II (recidiva VHC) 

e IV (hepatite crônica não-tx), ano de biópsia, graus de fibrose portal, 

inflamação portal e inflamação periportal. Nesta análise, houve associação 

independente da quantificação de C4d com o grupo de hepatite crônica não-

tx (p=0,016), ano de biópsia realizada anteriormente a 2006 (p=0,032) e grau 

de inflamação periportal (p<0,001).  

 

 

4.4 PCR quantitativa de VHC 

 

Os resultados da quantificação de RNA de VHC tecidual de todos os 

casos estão apresentados no anexo F. Houve resultado positivo em 21,4% 

(6/28) dos casos do grupo I (rejeição em VHC), em 78,2% (18/23) dos casos 

do grupo II (recidiva VHC), e em 4% (1/25) dos casos do grupo IV (hepatite 

crônica não-tx).  

A comparação entre os grupos encontra-se na tabela 9. Na análise 

dois a dois, detectaram-se valores maiores no grupo II (recidiva VHC) 

comparado ao grupo I (rejeição em VHC) (p<0,001). No grupo de hepatite 

crônica não-tx, houve detecção de RNA em somente 1 caso.  
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Tabela 9 -  Comparação da quantificação de RNA de VHC nos 3 grupos 
de pacientes com VHC 

 

Variável Grupo Média DP Mediana Mínimo Máximo N p (1)

PCR VHC tecido I - Rejeição em VHC 120,50 333,36 25 25 1300 28 <0,001
(IU/ml) II - Recidiva VHC 1610,46 3451,31 231 25 15900 23

IV - Hepatite crônica não-tx 26,50 7,48 25 25 62,4 25

(1) Teste de Kruskal-Wallis

 

 

 

A comparação dos resultados da PCR segundo as variáveis 

qualitativas encontra-se na tabela 10, e as correlações de Spearman com as 

variáveis quantitativas e qualitativas ordinais na tabela 11.  

Houve correlação estatisticamente significante da PCR quantitativa de 

VHC tecidual com a PCR quantitativa de VHC sérica (r =0,391, p=0,039).  
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Tabela 10 -  Quantificação de PCR do VHC segundo as variáveis 
qualitativas nos 3 grupos de pacientes com VHC 

 

Variável Média N p 

Sexo     0,227 (1) 

Masculino 457,01 45  

Feminino 661,65 31  

Tipo de tx   0,265 (2) 

Cadáver 939,14 42  

Intervivos 392,00 2  

Repique 28,83 3  

IFN prévio   0,528 (1) 

Não 436,81 34  

Sim 765,45 34  

Genótipo   0,753 (2) 

1 791,53 43  

2 25,00 1  

3 307,55 22  

RNA VHC prétx   0,913 (1) 

Positivo 981,43 36  

Negativo 404,20 4  

MMF/Myfortic   0,673 (1) 

Não 524,67 37  

Sim 2090,16 10  

Ano bx   <0,001 (1) 

1998 a 2006 75,28 41  

2007 a 2011 1085,44 35   
(1) Teste Mann-Whitney    
(2) Teste Kruskal-Wallis    
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Tabela 11 -  Correlações de Spearman de PCR de VHC com as variáveis 
quantitativas e qualitativas ordinais dos 3 grupos de pacientes 
com VHC 

 
PCR VHC tecido

r 0,297
p 0,009

r 0,423
p 0,002

r 0,013
p 0,933

r 0,106
p 0,590

r -0,184
p 0,349

r -0,313
p 0,105

r 0,094
p 0,636

r -0,440
p 0,002

r -0,251
p 0,086

r -0,133
p 0,369

r 0,045
p 0,762

r -0,012
p 0,938

Isquemia

Inflamação portal

Inflamação 
parenquimatosa 

Correlação

Idade

Tempo de tx

Inflamação 
parenquimatosa focal

Estadiamento rejeição

Rejeição lesão ductal

Fibrose portal

Inflamação periportal

Rejeição inflamação 
portal

Rejeição lesão 
endotelial
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No modelo de regressão para análise multivariada dos resultados de 

PCR, foram incluídas as seguintes variáveis: grupos I (rejeição em VHC) e II 

(recidiva VHC), ano de biópsia, idade e tempo de transplante. Na análise 

multivariada, fatores independentes para valores maiores de PCR foram o 

tempo de transplante (p<0,001) e o grupo II (recidiva VHC, p<0,001).  

 O desempenho da PCR de VHC para o diagnóstico de recidiva de 

VHC está demonstrado no Gráfico e nas tabelas 12 e 13. A área abaixo da 

curva ROC foi de 0,818 (IC95% 0,695-0,942), e o ponto de corte escolhido 

foi de 58,15 (tabela 13), sendo a sensibilidade para esse ponto de 70% e a 

especificidade de 89%.  
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Tabela 12 -  Descrição dos pontos de corte de PCR de VHC para o 
diagnóstico de recidiva de VHC segundo valores de 
sensibilidade e especificidade 

 

Ponto de 
corte Sensibilidade Especificidade Corretamente 

classificado  
(≥24,00) 1,00 0,00 0,45  
(≥26,75) 0,78 0,79 0,78  
(≥32,50) 0,74 0,79 0,76  
(≥39,25) 0,70 0,79 0,75  
(≥44,40) 0,70 0,82 0,76  
(≥52,15) 0,70 0,86 0,78  

(≥58,15) 0,70 0,89 0,80 Ponto de corte 
escolhido 

(≥62,75) 0,65 0,89 0,78  
(≥72,15) 0,61 0,89 0,76  
(≥91,80) 0,61 0,93 0,78  

(≥155,50) 0,57 0,93 0,76  
(≥218,00) 0,52 0,93 0,75  
(≥238,00) 0,48 0,93 0,73  
(≥392,00) 0,44 0,93 0,71  
(≥555,50) 0,39 0,93 0,69  
(≥654,50) 0,35 0,93 0,67  

(≥1018,50) 0,30 0,93 0,65  
(≥1410,00) 0,30 1,00 0,69  
(≥1540,00) 0,26 1,00 0,67  
(≥1750,00) 0,22 1,00 0,65  
(≥2715,00) 0,17 1,00 0,63  
(≥4120,00) 0,13 1,00 0,61  
(≥4840,00) 0,09 1,00 0,59  

(≥10415,00) 0,04 1,00 0,57  
(≥15901,00) 0,00 1,00 0,55  
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Gráfico  -  Curva ROC da PCR do VHC em tecido para definição do ponto 

de corte que discrimina paciente com recidiva de VHC de 
rejeição aguda pós-transplante de fígado por VHC 

 

Tabela 13 –  Acurácia diagnóstica da PCR de VHC para predizer recidiva de 
VHC em 51 casos com ponto de corte ≥ 58,15 UI/ml 

 
Característica do teste Desempenho IC95% 

Acurácia 0,80  

Sensibilidade 0,70 0,47 - 0,87 

Especificidade 0,89 0,72 - 0,98 

VPP 0,84 0,60 - 0,97 

VPN 0,78 0,60 - 0,91 

Razão de verossimilhanças positiva 6,49 2,16 - 19,6 

Razão de verossimilhanças negativa 0,34 0,18 - 0,64 

VPP = valor preditivo positivo, VPN = valor preditivo negativo 
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O diagnóstico diferencial entre rejeição aguda e recidiva de VHC é de 

fundamental importância na definição da conduta terapêutica. Em casos de 

rejeição, devem ser administradas drogas imunossupressoras, como 

corticosteróides em altas doses, o que poderia acelerar a progressão da 

recidiva de VHC. Em casos de recidiva do VHC, deve ser iniciada terapia 

antiviral de acordo com o grau de recidiva 3. O presente estudo teve como 

principal objetivo estudar os marcadores teciduais C4d e PCR de VHC para 

auxiliar no diagnóstico histológico dessas duas entidades. Os resultados 

mostram que não houve diferença estatística na quantificação de C4d entre 

os grupos de rejeição em paciente transplantado por VHC e recidiva de 

VHC. Em contrapartida, a PCR de VHC demonstrou bom desempenho.  

Estudos publicados anteriormente, como o de Schmeding et al. 9, 

sugeriram que o C4d poderia ter um papel importante nesse diagnóstico 

diferencial, porém havia somente 9 pacientes transplantados por VHC 

naquele estudo. O mesmo grupo não evidenciou diferença no C4d em um 

estudo com número maior de pacientes com VHC, porém a técnica utilizada 

foi a de Elisa. Outros estudos evidenciaram a importância do C4d no 

diagnóstico diferencial, porém também com pequeno número de casos 7, 8.  

No presente trabalho, a deposição de C4d foi semelhante nos grupos 

de rejeição e recidiva viral. As diferenças encontradas quanto às 

características demográficas, clínicas e laboratoriais entre os grupos não são 

fatores que a princípio pudessem ter influenciado nos resultados. Tanto a 
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idade dos indivíduos como a idade do doador entre os grupos principais foi 

semelhante. O tempo de transplante foi significativamente maior no grupo de 

recidiva viral, o que era esperado desde o planejamento do estudo. Como o 

diagnóstico histológico foi considerado o padrão-ouro, havia necessidade de 

diagnósticos de rejeição aguda e recidiva viral de certeza, o que é mais 

facilmente encontrado nesses extremos de tempo pós-transplante.  

Um achado do estudo foi intensa deposição de C4d no grupo de 

hepatite C crônica não-transplantado, comparando-se com os demais 

grupos. Um estudo retrospectivo de 52 pacientes pediátricos avaliou a 

deposição de C4d em doenças hepáticas inflamatórias em não-

transplantados 66. Os autores demonstraram positividade do marcador em 6 

de 15 biópsias (40%) de casos de hepatite C crônica, 17/19 (89%) biópsias 

de casos de hepatite B crônica, e em 25/30 (83%) biópsias de casos de 

hepatite auto-imune, e sugerem que o C4d não seja um bom marcador para 

o diagnóstico diferencial com rejeição, dado o alto índice de positividade em 

hepatites virais. Além desse estudo, outros autores encontraram positividade 

de C4d em doenças como hepatite B crônica, hepatite autoimune e 

esteatohepatite, o que nos leva a questionar a especificidade do C4d como 

marcador de rejeição humoral 34, 44, 67.   

Tanto o sistema imune inato quanto o adquirido possuem um papel 

importante na modulação de fibrose hepática 68, e o sistema complemento 

está envolvido na patogênese da hepatite crônica pelo VHC 27. Um trabalho 

estudou o mecanismo de ativação do sistema complemento in vitro induzida 

pelo frio em amostras de soro de pacientes com e sem hepatite C 69, um 
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fenômeno associado a doenças hepáticas crônicas, principalmente em 

manifestações extrahepáticas de VHC. Este trabalho demonstrou maiores 

níveis de C4d em amostras de pacientes com VHC e, portanto, sugere a 

ativação das vias clássica e das lectinas na patogênese da doença.  

O envolvimento do sistema complemento foi também estudado em 

outros trabalhos, porém não diretamente com C4d. Na fase terminal da 

cascata de ativação do complemento, ocorre a polimerização de C9 ao 

complexo C5b-8, formando o complexo de ataque a membrana (MAC), que 

é o produto final da via. O MAC produz a destruição da integridade da 

membrana lipídica celular, e um estudo que realizou a detecção de MAC por 

imunohistoquímica demonstrou que o complexo está presente em 

hepatócitos que circundam áreas necróticas em pacientes com hepatite 

aguda e fulminante 70. A ativação da via das lectinas através da interação 

com glicoproteínas E1 e E2 do VHC também já foi demonstrada como 

mecanismo de resposta imune ao VHC 71. Além disso, um estudo 

experimental com ratos demonstrou a importância do C5 e C5aR (receptor 

de C5), que é um produto da fase final de ativação do sistema complemento, 

na fibrogênese 72. Nesse mesmo estudo foi demonstrado, através de 

imunohistoquímica, detecção de C5aR1 em altos níveis em células de Ito, 

que são as principais células responsáveis pela fibrogênese hepática, com 

aumento significante durante a diferenciação em miofibroblastos. Em 

contrapartida, um estudo in vitro demonstrou que há menor expressão de 

mRNA de C4 na presença de proteínas do core e NS5A do VHC, 

comparando-se com amostras de tecido hepático sem VHC 73. Outro estudo 
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74 também observou menores níveis de C4 em indivíduos com hepatite 

crônica comparados com indivíduos sadios. Ambos os estudos tinham como 

controles indivíduos sem VHC, porém sem avaliação de correlação entre C4 

e graus de fibrose.  

Visto que o compartimento portal foi o que apresentou maior 

deposição de C4d, procedeu-se análise univariada para verificar as variáveis 

associadas aos resultados deste compartimento. Houve associação com o 

grau de fibrose portal e inflamação portal e periportal, porém visto que no 

grupo IV (hepatite crônica) havia significativamente mais casos com maiores 

graus desses parâmetros, considerou-se possível serem fatores de 

confusão. Na análise multivariada, tanto o grupo IV quanto a inflamação 

periportal foram fatores independentes de associação e, portanto, a 

associação com graus de fibrose e inflamação portal não deve estar 

presente. Este aspecto constitui uma das limitações do estudo, uma vez que 

os graus de fibrose e inflamação portal e periportal não eram semelhantes 

entre os grupos de hepatite crônica transplantados e não-transplantados. 

Quanto à técnica utilizada para detecção de C4d, não há estudos em 

transplante de fígado com comparação das diferentes técnicas. Em 

transplante de rim, há um trabalho que demonstra melhor desempenho com 

anticorpo monoclonal e detecção por imunofluorescência em tecido 

congelado comparado ao uso de anticorpo policlonal e detecção por 

imunohistoquímica em tecido parafinado, com perda de positividade de 

difuso para focal e de focal para mínimo ou ausente em 30% dos casos 75. 

Neste estudo, houve excelente concordância inter e intraobservador na 
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graduação de C4d em material congelado (kappa 0,9) e boa concordância 

inter (kappa 0,57) e intraobservador (kappa 0,68) em tecido parafinado.  

Para verificar a influência de maior tempo de armazenamento dos 

blocos de parafina nos resultados de imunohistoquímica para detecção de 

C4d, foi analisado o ano em que a biópsia foi realizada. Porém detectamos 

valores maiores de quantificação em biópsias anteriores a 2006, afastando a 

possibilidade de tal influência. 

Encontra-se grande heterogeneidade entre os trabalhos publicados 

quanto à forma de graduação e ao local de deposição de C4d, visto que não 

existem ainda recomendações de consenso para este marcador no 

transplante de fígado. Na tabela 14 encontram-se resumidos os estudos e 

suas respectivas formas de graduação e descrição de deposição. De uma 

maneira geral, é sugerido que somente a forma difusa, comumente 

denominada para marcações em mais que 50% dos compartimentos, seja 

considerada positiva. Na maioria dos estudos, a graduação foi realizada de 

modo semiquantitativo. No presente trabalho, foi optada pela quantificação 

estimada de cada compartimento para maior precisão do resultado.  
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Tabela 14 -  Descrição do local de deposição e forma de graduação dos 
principais trabalhos com C4d em transplante de fígado 7-9, 31-36, 44-46 

Trabalho Local de deposição Graduação

Krukemeyer, 2004 Capilares portais e sinusóides  focal ou difusa

Dankof, 2005 Células endoteliais de vasos portais positiva (difusa e focal)
negativa (fraca ou ausente)

Bu, 2006 Vasos portais e sinusóides hepáticos Positiva/negativa

Sawada, 2006 Vasos portais e sinusóides hepáticos Positiva/negativa

Sakashita, 2006 Vasos portais, estroma portal,  >50% tratos portais = difuso
sinusóides, região perivenular, <50% tratos portais = focal
lóbulo hepático Tecido conectivo fora do parênquima

ou fibras eláticas = negativo

Schmeding, 2006 Células endoteliais de vasos portais Positivo/negativo

Jain, 2006 Lóbulos hepáticos ‐  ausente (grau 0) mínima (grau 1)
hepatócitos (moderada a forte) moderada (grau 2); forte (grau 3)

Lorho, 2006 Sinusóides hepáticos negativo
positivo em menos de 50% sinusóides
positivo em mais de 50% sinusóides

Kozlowski, 2011 Vasos portais e periportais,  difuso (>50% compartimento)
sinusóides hepáticos focal (<50% compartimento)

padrão linear ou granular
intensidade: negativo (0), fraco (1), 
moderado (2) e forte (3)

Aguilera, 2011 Vasos portais e sinusóides hepáticos Positivo/negativo
Fibras nervosas periféricas

Musat, 2011 Vasos e estroma portais, sinusóides difuso (>50% compartimento)
hepáticos focal (<50% compartimento)

Lunz, 2011 Vasos e estroma portais, sinusóides e  2 maneiras:
veia centrolobular mínima (<10% da amostra)

focal (10‐50% da amostra)
difusa (>50% da amostra)

mínimo/negativo: positivo em espaço porta
ocasionalmente
focal: em pelo menos 2 dos 3 locais 
(veia porta, artéria hepática e capilares
portais) na minoria das tríades
difuso: idem ao anterior porém na 
maioria das tríades
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O fato deste trabalho não ter encontrado diferença na deposição de 

C4d entre amostras com rejeição aguda e recidiva viral confirma que 

mecanismos humorais estão presentes em uma pequena parcela dos 

episódios de rejeição aguda. Entretanto, os mecanismos humorais também 

estão presentes na infecção pelo VHC, dificultando a utilização deste 

marcador no diagnóstico diferencial das duas situações. O diagnóstico de 

rejeição humoral em transplante de fígado tem sido alvo de muitas 

publicações recentes, principalmente no que se refere à positividade de C4d 

e sua correlação com “crossmatch” positivo através da presença de 

anticorpos específicos do doador (DSA). O fato de não haver a correlação 

com anticorpos específicos contra antígenos do doador constitui uma 

limitação deste estudo. Tendo em vista as últimas publicações no assunto 36, 

44-46, 76, nota-se que o papel do C4d ainda não foi completamente elucidado 

em transplante de fígado. Dados existentes apontam para a necessidade de 

estudos prospectivos com realização de “crossmatch” pré-transplante e, no 

momento de cada episódio de rejeição, realização de C4d nas amostras com 

descrição do local de deposição, conjuntamente com descrição de 

alterações morfológicas em caso de rejeição. 

A quantificação de RNA de VHC foi significativamente maior nos 

casos de recidiva viral em relação aos de rejeição em pacientes 

transplantados por VHC, com boa acurácia para o diagnóstico de recidiva 

viral. Esse resultado corrobora os de estudos anteriores 11, 12, 14, apesar da 

utilização de técnicas diferentes. De acordo com os dados da curva ROC, na 
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presença de alterações morfológicas, a especificidade da PCR para o 

diagnóstico de recidiva é de 100% para valores acima de 1410 UI/ml.  

Visto que o tempo de transplante foi diferente entre os dois grupos 

principais, existe a necessidade de reprodução desses resultados frente a 

amostras pareadas quanto a essa variável, para validação do teste como 

diferenciador dos dois diagnósticos. Além disso, deve-se considerar a 

complexidade técnica de sua realização para se definir sua utilização na 

prática clínica. .  

No grupo de rejeição em VHC, o encontro de positividade de RNA de 

VHC em 6 casos pode significar a presença de reinfecção tecidual, que 

precede a presença de alterações histológicas, como sugerido por Guerrero 

et al. 49.  

Foi encontrada correlação entre PCR quantitativa sérica e tecidual, 

corroborando estudos anteriores tanto em casos de hepatite crônica não-

transplantados como em transplantados 51, 56, 77.  

No grupo IV (hepatite crônica não-tx), a PCR de VHC foi menor do 

que o limite inferior de detecção do teste em todas as amostras exceto uma. 

Uma possível explicação para esse resultado é o fato de as biópsias desse 

grupo terem sido realizadas em sua maioria havia mais de cinco anos. Um 

estudo examinou os efeitos de armazenamento prolongado de tecido em 

formol e na forma de bloco sobre o resultado de PCR de VHC em 20 

biópsias hepáticas 78. Foi demonstrado que houve diminuição da 

sensibilidade da detecção de RNA comparando-se o tempo de fixação em 

formol (100% com 24 horas, 85% com 3-4 dias, e 0% com anos de fixação), 
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porém sem influência do tempo de armazenamento em bloco de parafina. 

No Hospital das Clínicas da FMUSP, o tempo de fixação em formol varia de 

8 a 24 horas, porém as amostras de pacientes transplantados são 

processadas na urgência e, portanto, o tempo máximo de fixação em formol 

dessas biópsias é de 2 horas. Isso pode ter influenciado no resultado do 

grupo de hepatite crônica não-transplantado, pois nesse grupo nenhuma 

amostra foi processada na urgência.  

Outro aspecto relevante que deve ser considerado quanto à técnica 

da PCR em tecido é a variabilidade da qualidade de RNA extraído quando o 

material utilizado é tecido parafinado. O estudo experimental de Chung et al. 

79 sugere que os efeitos da fixação em formol, tempo de processamento 

para parafinização e tempo de armazenamento em parafina possam 

influenciar na recuperação de RNA.  

A PCR quantitativa do VHC mostrou-se ser um potencial teste para o 

diagnóstico diferencial entre rejeição e recidiva viral, porém ainda são 

necessários estudos para a validação de sua utilidade.  
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1. Deposição tecidual hepática de C4d esteve presente em todos os grupos, 

principalmente no compartimento portal, sem diferença na quantificação entre 

os grupos principais. Não houve, portanto, evidência de papel no diagnóstico 

diferencial entre rejeição e recidiva da hepatite C pós-transplante de fígado. 

 

2. A quantificação de C4d portal foi significativamente maior no grupo de hepatite 

crônica não-transplantado. 

 

3. A quantificação de C4d portal correlacionou-se com o grau de inflamação 

periportal na hepatite crônica. 

 

4. A quantificação de RNA de VHC por PCR em tecido hepático foi 

significativamente maior no grupo de recidiva de VHC comparado ao grupo de 

rejeição em paciente com VHC. Apresentou, desta forma, evidência de 

potencial uso no diagnóstico diferencial entre rejeição e recidiva da hepatite C 

pós-transplante de fígado.  

 

5. A quantificação tecidual de RNA do VHC correlacionou-se com o tempo de 

transplante e com a PCR quantitativa sérica.  
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Anexo A –  Classificação de Ishak modificado para o diagnóstico de 
hepatite crônica 

 

Fibrose portal:  

0 (ausente)  

1 (Expansão fibrosa em algumas áreas portais, com ou sem septos fibrosos curtos) 

2 (Expansão fibrosa na maioria das áreas portais, com ou sem septos fibrosos 
curtos)  

3 (Expansão fibrosa na maioria das áreas portais, com ocasionais pontes porta-
porta)  

4 (Expansão fibrosa de áreas portais, com marcada fibrose em ponte – porta-porta 
e/ou porta-centro)  

5 (marcada fibrose em ponte - porta-porta e/ou porta-centro - com nódulos 
ocasionais). 
“Cirrose incompleta”  

6 (Cirrose, provável ou definida)  

 

Inflamação portal: 

0 (ausente)  
1 (leve, alguns ou todos os espaços portais)  
2 (moderada, alguns ou todos os espaços portais)  
3 (moderada/acentuada, todos os espaços portais)  
4 (acentuada , todos os espaços portais)  
 

Atividade periportal: 

0 (ausente) 
1 (leve, focal e em poucas áreas portais) 
2 (leve/moderada, focal e na maioria das áreas portais) 
3 (moderada, contínua e ao redor de <50% dos tratos ou septos) 
4 (acentuada, contínua e ao redor de >50% dos tratos ou septos) 
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Atividade parenquimatosa: 

Necrose confluente  

0 (Ausente)  
1 (necrose confluente focal)  
2 (necrose de zona 3 em algumas áreas)  
3 (necrose de zona 3 na maioria das áreas)  
4 (necrose de zona 3 + ocasional ponte porta-centro)  
5 (necrose de zona 3 + múltiplas pontes porta-centro)  
6 (Necrose multi-acinar ou pan-acinar)   

 

Necrose lítica focal, apoptose e inflamação focal  

1 (Um foco ou menos por campo em objetiva de 10x)  
2 (Dois a quatro focos por campo em objetiva de 10x)  
3 (Cinco a dez focos por campo em objetiva de 10x)  
4 (Mais de dez focos por campo em objetiva de 10x) 
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Anexo B – Índice de atividade de rejeição segundo os critérios de Banff  
 

Categoria Critério Pontuação

Inflamação portal Inflamação predominantemente linfocítico 1
envolvendo, mas não claramente expandindo,  
a minoria das tríades

Expansão da maioria ou de todas as tríades, 2
por um infiltrado misto contendo linfócitos 
com ocasionais blastos, neutrófilos e ocasionais 
eosinófilos

Marcada expansão da maioria ou de todas as 3
 tríades por um infiltrado misto contendo 
numerosos blastos e eosinófilos com "spillover" 
do infiltrado no parênquima periportal

Inflamação e lesão A minoria dos ductos está agredida e infiltrada 1
de ducto biliar por células inflamatórias e apresentam apenas 

leves alterações reativas como aumento da 
relação núcleo-citoplasmática das células epiteliais

A maioria ou todos os ductos infiltrados por células 2
inflamatórias; mais de um ducto ocasional apresenta
alterações degenerativas como pleomorfismo 
nuclear, alteração na polaridade e vacuolização 
citoplasmática do epitélio

Similar ao grau 2, com a maioria ou todos os ductos 3
apresentando alterações degenerativas ou 
rompimento da lâmina basal focal

Inflamação de Infiltração linfocítica subendotelial envolvendo 1
endotélio venoso alguns, mas não a maioria das vênulas portais ou 

hepáticas

Infiltração subendotelial envolvendo a maioria ou 2
todas as vênulas portais ou hepáticas

Similar ao grau 2, com moderada a grave inflamação 3
perivenular e está associada a necrose hepatocitária
perivenular  
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Anexo C –  Estadiamento de rejeição aguda de acordo com a avaliação 
global 

 
Avaliação global Critérios 

Leve Infiltrado de rejeição na minoria das tríades, que é 
geralmente leve, e confinado aos espaços-porta 

Moderada Infiltrado de rejeição, com expansão da maioria ou de 
todas as tríades 

Grave 

Similar ao moderado, com derramamento em áreas 
periportais e de moderada a grave inflamação perivenular 
que se estende ao parênquima hepático e está associada 
a necrose hepatocítica perivenular 
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Anexo D –  Tabela para cálculo do tamanho amostral para cada grupo 
considerando-se a proporção de positividade de C4d em 
recidiva do VHC e rejeição aguda. 

 
Proporção de positividade de C4d 

Recidiva HCV Rejeição Aguda 
Tamanho amostral para 

cada grupo* 

0.05 0.75 9 

0.05 0.7 11 

0.05 0.65 12 

0.05 0.6 14 

0.05 0.55 16 

0.1 0.75 11 

0.1 0.7 13 

0.1 0.65 15 

0.1 0.6 17 

0.1 0.55 20 

0.15 0.75 13 

0.15 0.7 15 

0.15 0.65 18 

0.15 0.6 22 

0.15 0.55 26 

0.2 0.75 16 

0.2 0.7 19 

0.2 0.65 22 

0.2 0.6 28 

0.2 0.55 35 

*Teste de duas amostras para comparação de proporções, com nível de significância de 
0.05 e poder de 0.8. 
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Anexo E -  Características do teste diagnóstico avaliado calculadas pela 
comparação com teste padrão-ouro 65 

 

Característica do teste Sinônimo Questão abordada Fórmula

Sensibilidade Taxa de verdadeiros-positivos Qual é o desempenho desse a/a+c
teste em corretamente 
identificar indivíduos com 
a doença?

Especificidade Taxa de verdadeiros-negativos Qual é o desempenho desse d/b+d
teste em corretamente 
excluir indivíduos sem 
a doença?

Valor preditivo positivo Probabilidade pós-teste de um Qual a probabilidade de um a/a+b
teste positivo teste positivo diagnosticar

a doença?

Valor preditivo negativo Probabilidade pós-teste de um Qual a probabilidade de um d/c+d
teste negativo teste negativo excluir

a doença?

Acurácia Verdadeiros-positivos e Qual a proporção de todos a+d/a+b+c+d
negativos como proporção os testes tem obtido
de todos os resultados o resultado correto?

Razão de Quantas vezes é mais provável Sensibilidade/
verossimilhança de um _ o teste ser positivo em um 1-Especificidade
teste positivo indivíduo com a doença do 

que em um indivíduo sadio?

Razão de Quantas vezes é mais provável 1-Sensibilidade/
verossimilhança de um _ o teste ser negativo em um Especificidade
teste negativo indivíduo sem a doença do 

que em um indivíduo doente?

Segundo tabela de contingência "dois por dois" para cálculo das características do teste diagnóstico
em comparação com teste padrão-ouro, em que a=verdadeiros positivos, d=verdadeiros negativos, 
b=falsos positivos e c=falsos negativos.  
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Anexo F - Resultados de C4d e PCR de VHC dos 98 casos 
 
Grupo C4d C4d C4d PCR VHC Grupo C4d C4d C4d PCR VHC

portal sinusoidal centrolobular portal sinusoidal centrolobular
1 0 0 0 25 3 0 0 0
1 5 0 0 25 3 30 0 0
1 20 0 0 1300 3 10 0 0
1 40 0 0 25 3 0 0 0
1 0 0 0 25 3 0 0 0
1 0 0 0 46,8 3 20 0 0
1 0 0 10 25 3 30 0 5
1 0 0 0 25 3 0 0 0
1 0 0 0 25 3 0 0 0
1 0 0 0 25 3 50 0 10
1 0 0 0 25 3 0 0 0
1 0 0 0 1300 3 20 0 60
1 0 0 0 77,6 3 0 0 0
1 10 5 0 25 3 5 0 0
1 20 0 0 25 3 30 0 5
1 50 5 50 25 3 20 0 30
1 30 5 50 25 3 30 10 0
1 5 0 0 25 3 5 0 0
1 40 0 0 25 3 0 0 0
1 0 0 0 25 3 5 0 0
1 10 0 0 25 4 10 5 5 25
1 0 0 0 42 4 5 0 0 25
1 20 0 0 25 4 20 0 0 25
1 0 0 0 25 4 5 0 0 25
1 10 0 0 25 4 30 5 0 62,4
1 50 0 0 25 4 40 0 0 25
1 5 0 0 57,5 4 30 0 0 25
1 20 0 0 25 4 70 0 0 25
2 5 0 0 4930 4 20 0 0 25
2 10 0 0 572 4 30 5 0 25
2 10 0 0 3490 4 10 0 0 25
2 5 0 0 25 4 30 0 5 25
2 5 0 0 1520 4 30 0 0 25
2 0 0 0 58,8 4 10 0 0 25
2 0 0 0 539 4 20 0 0 25
2 5 0 0 25 4 30 0 0 25
2 20 0 0 66,7 4 20 5 0 25
2 5 0 0 25 4 10 0 0 25
2 5 0 0 737 4 30 0 0 25
2 0 0 0 25 4 0 0 0 25
2 0 0 0 25 4 0 0 0 25
2 20 0 0 231 4 30 0 0 25
2 5 0 0 4 20 0 0 25
2 5 0 0 28,5 4 10 0 0 25
2 5 0 0 106 4 20 0 0 25
2 10 0 0 36,5
2 20 0 0 245
2 0 0 0 205
2 10 0 0 4750
2 0 0 0
2 0 0 0 1560
2 0 0 0 15900
2 5 0 0 1940  
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Anexo G - Aprovação da CapPesq 
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