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RESUMO

A falência hepática (FH) pode ocorrer devido à extensa lesão hepática, a qual pode ser induzida por diferentes etiologias, dentre elas, vírus e 
respostas autoimunes.  A extensa lesão do parênquima hepático pode desenvolver-se como falência hepática aguda (FHA), quando nenhuma 
doença preexistente é detectada; hepatite crônica reagudizada, que combina uma deterioração aguda na função hepática, na presença de 
doença crônica, previamente diagnosticada ou não; doença crônica hepática descompensada preexistente, em fase terminal. Muitos casos de 
doenças hepáticas têm o diagnóstico inicial de FHA. No entanto, quando se faz uma investigação mais precisa, constata-se que boa parte desses 
casos está associada com uma lesão hepática prévia, muitas vezes não detectada anteriormente. Diversos fatores são descritos na literatura, por 
desencadear agravamento da lesão hepática, em pacientes com lesão hepática anterior. Entre esses fatores, se podem citar as infecções virais 
agudas, em pacientes com infecções latentes por herpervírus, ou mesmo em casos de doenças autoimunes, exacerbadas por infecções virais. 
Assim, a presença de infecções latentes por vírus como o Epstein-Barr (EBV) ou citomegalovírus (CMV), assim como de marcadores de 
autoimunidade, precisa ser investigada em pacientes com quadro de lesão hepática reagudizada. Estes dados indicariam condições que poderiam 
predizer uma extensa lesão do parênquima hepático nesses pacientes. O objetivo principal do presente estudo é investigar os aspectos clínicos e 
laboratoriais, possivelmente relacionados com a reagudização de hepatite crônica, em pacientes com diagnóstico inicial de FHA, por meio da 
análise dos prontuários. Foram analisados os prontuários dos pacientes com quadro de FH. Os dados desses prontuários estão armazenados no 
setor de arquivos médicos do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB) e no Laboratório de Desenvolvimento Tecnológico em Virologia (LADTV), 
ambos no Município do Rio de Janeiro. O protocolo da pesquisa foi aprovado Comitê de Ética em Pesquisa da Fiocruz (CEP) (protocolo 222/03). 
Todas as informações estão sendo mantidas em sigilo. Os dados obtidos foram transferidos para o programa GraphPad Prism 6. A análise 
estatística foi realizada com o teste T não paramétrico (Mann-Witney) quando analisadas duas variáveis independentes ou o teste de Anova não 
paramétrico (Kruskal-Wallis) quando analisadas três ou mais variáveis independentes. Os resultados foram considerados significativos quando o 
valor de P foi menor que 0,05 (P<0,05). No total, foram analisados dados de 37 pacientes com diagnóstico de FH, com idade entre 1 e 67 anos 
(média de 29 anos). Entre esses pacientes, 5 (13,5 %) tinham marcadores de hepatite autoimune e 8 (21,6 %) tinham marcadores de infecções por 
herpesvírus. Não foi possível identificar dados significativos sobre a presença de marcadores histopatológicos que pudessem indicar quadro de 
lesão hepática pregressa, pois somente dois pacientes tinham histopatologia de fibrose hepática. No entanto, cabe ressaltar que um desses 
pacientes tinha diagnóstico de coinfecção pelo vírus da hepatite A e pelo CMV. Valores de creatinina estavam aumentados e valores de albumina 
estavam diminuídos nos pacientes que evoluíram para insuficiência renal. (P><0.05). Quando estratificados por etiologia, foi observado que os 
valores de albumina estavam menores nos pacientes com etiologia viral (P><0.05). Embora sem significado estatístico, foi observado que esses 
mesmos pacientes tiveram uma tendência a níveis mais elevados de ureia (P=0,05). Com os resultados parciais obtidos, pode-se sugerir que 
pacientes com FH de etiologia viral apresentam um maior grau de comprometimento hepático e renal, observado pelos valores diminuídos de 
albumina e valores aumentados de creatinina. Também pode-se sugerir que a FH, em alguns pacientes com diagnóstico inicial de FHA, pode ter 
ocorrido por lesão hepática prévia induzida por autoimunidade ou por infecções por
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