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RESUMO

A hepatite c crônica é a causa mais comum de cirrose hepática e carcinoma hepatocelular em nosso meio. Até recentemente, o seu tratamento 
era baseado em regimes que continham interferon, (IFN). Os tratamento baseados em IFN apresentavam diversos incovenientes. Especialmente 
em relação aos pacientes com cirrose, associava-se ao desenvolvimento de efeitos colaterais graves e frequentes. A introdução dos regimas livres 
de Interferon, baseados antivirais de ação direta (DAA ś) representou uma grande mudança, possibilitando tratamentos mais curtos e eficazes. 
Entretanto, pacientes com cirrose representam apenas uma pequena parcela dos indivíduos tratados até o momento. Justificativa: há escassa 
informação a respeito da segurança e eficácia dos regimes livres de IFN populações de pacientes com cirrose no Brasil. Objetivo: determiar a 
segurança e eficácia dos regimes livres de IFN no tratamento da hepatite C em pacientes brasileiros com cirrose. Metodologia: estudo prospectivo 
com inclusão de pacientes consecutivos portadores de hepatite C e cirrose tratadoscom DAA ś no ambulatório de Hepatite C do hospital Federal 
de Bonsucesso. O diagnóstico de hepatite C foi estabelecido pela pesquisa positiva do HCV-RNA por PCR no sangue. A genotipagem do HCV foi 
estabelecidoa em todos os pacientes previamente ao tratamento.Cirrose foi definida por critérios histológicos (biópsia hepática com classificação 
METAVIR F4), elastográficos (elastografia hepática transitória superior a 12,5 kPa), utrassonográficos (figado irregular e /ou heterogêneo, 
esplenomegalia, ascite), endoscópicos (presença de varizes esofagianas) e/ou clínicos (ascite, circulação colateral, telangectasias, flapping). Os 
pacientes foram avaliados em consultas quinzenais no primeio mês e mensalmente após. Exames laboratoriais (hemograma, hepatograma, 
função renal) foram realizados para estas visitas. Após o termino do tratamento os pacientes forma avaliados em 3 meses para determinar a taxa 
de cura (resposta virológica sustentada-RVS). Os valores forma expressos em porcentagem e media (desvio padrão). Resultados: até o momento 
foram tratados 124 pacientes, com média de idade de 60(10 anos) dos quais 60% eram do genero feminino. Hipertensão arterial e dibetes 
mellitus forma observados em 54 e 32%. A infecção pelo VHC foi secundária ao genótipo 1 em 89%. O regime terapêutico mais utilizado foi a 
combinação de Sofobuvir e Daclatasvir (79%). O efeito adverso mais comun foi anemia, observada em 8 pacientes. Infecções bacterianas,  
insuficiencia renal e encefalopatia hepática se desenvolveram em 8, 8 e 2 pacientes. Cento e dezenove pacientes completarm os 3 meses de 
seguimento pós termino do tratamento, dos quais 117 obtiveram RVS (98%). Conclusão: o tratamento da hepatite C crônica com regimes livres de 
IFN é seguro e eficaz.
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