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RESUMO

Alterações neurocognitivas são frequentemente observadas em pacientes portadores de hepatite C, independente da gravidade da doença. Tal 
fato pode ser explicado tanto pelo efeito direto do VHC sobre o sistema nervoso central quanto pelo desenvolvimento de encefalopatia hepática 
(EH), seja ela clínica ou subclínica. É sabido que a erradicação viral se correlaciona à melhora da função hepática e de parâmetros relacionados à 
hipertensão portal (HP), como rigidez hepática e contagem de plaquetas. Entretanto, há uma escassez de dados a respeito dos efeitos da 
erradicação viral, das alterações da função hepática e da HP sobre a função cognitiva nesta população. Objetivo: descrever mudanças nos 
parâmetros de função neurocognitiva e a frequência de EH clinicamente evidente em pacientes cirróticos portadores de hepatite C submetidos à 
terapia antiviral com esquemas livres de interferon. Avaliar o efeito da melhora da função hepática e dos parâmetros relacionados a HP sobre as 
alterações neurocognitivas nesta população. Métodos: estudo prospectivo com inclusão de pacientes cirróticos portadores de hepatite C crônica 
submetidos a tratamento com regimes livres de IFN e que obtiveram resposta virológica sustentada, no período de janeiro de 2016 a outubro de 
2017. Os pacientes foram classificados em três grupos: cirrose descompensada (n=39), cirrose compensada, associada ou não à hipertensão 
portal clinicamente significativa (HPCS) (n= 37 e 49, respectivamente). Cirrose descompensada foi definida por um escore Child-Pugh ≥ B7, MELD 
≥ 15 ou pela presença de ascite atual ou HDA varicosa prévia. HPCS foi definida em pacientes com cirrose compensada pela presença de sinais 
endoscópicos de HP (varizes esofagogástricas e/ou gastropatia hipertensiva portal) e/ou elastografia hepática por Fibroscan® ≥ 25 kPa. Foram 
excluídos os pacientes analfabetos, bem como aqueles com EH clinicamente evidente prévia e doenças neuropsiquiátricas concomitantes. A 
função neurocognitiva foi avaliada por meio de dois testes psicométricos, o psychometric hepatic encephalopathy score (PHES) e o critical flicker 
frequency (CFF) em três momentos: antes da terapia antiviral (basal), 3 e 12 meses após o término da mesma. A função hepática e a avaliação 
não invasiva da fibrose por meio da elastografia hepática transitória (Fibroscan®) foram estudadas nos mesmos intervalos. Resultados: 122 
pacientes (60±10 anos, 61% sexo feminino, 32% diabéticos, 53% hipertensos) foram avaliados. Os valores pré-tratamento de Child e MELD foram 
10±4 e 6±1, respectivamente. Em relação ao desempenho nos testes neuropsicométricos (NP) pré-tratamento, não foram observadas diferenças 
entre os 3 grupos. Pacientes com cirrose compensada apresentaram melhora progressiva na função neurocognitiva, evidenciada por melhora nos 
testes de conexão numérica A (TCN-A) (66 vs.60, p=0,05) e chave numérica (CN) (29 vs. 37, p=0,005) no 6o e 12o mês pós tratamento.O grupo 
com HPCS não apresentou variação no PHES ou no CFF ao longo do estudo, apesar da melhora na albumina sérica e na rigidez hepática. A 
probabilidade de desenvolvimento de EH clinicamente evidente foi maior para pacientes com cirrose descompensada (14 vs. 3% no 12o mês, p=
0,03).  Neste grupo de indivíduos, pior função neurocognitiva basal, demonstrada por um pior desempenho no TCN (OR 0,85, IC95% 0,75-0,98) e 
no TCN-B (OR 1,017, IC95% 1,004-1,029), associou-se a maior probabilidade de desenvolvimento de EH clinicamente evidente. Conclusão: A 
resposta virológica sustentada se associou a distintas mudanças da função neurocognitiva a depender do estágio da cirrose antes do tratamento. 
Houve melhora na população de cirróticos compensados, mas não naqueles portadores de HPCS. Pacientes com cirrose descompensada 
apresentaram piora progressiva nos testesneuropsicométricos, a despeito de melhora na função hepática e diminuição dos parâmetros indiretos 
de HP, e frequented esenvolvimento de EH clinicamente evidente.
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