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RESUMO

A falência hepática fulminante (FHF) é uma síndrome clínica resultante da morte maciça das células hepáticas, com altas taxas de mortalidade. 
Esta grave doença é caracterizada principalmente pelo rápido aparecimento de encefalopatia e coagulopatia, em indivíduos com função hepática 
previamente normal, sendo o transplante de fígado o tratamento de escolha. Diversos vírus, hepatotrópicos ou não, podem induzir quadro de 
FHF, dentre eles, o vírus da hepatite A (HAV), o virus da hepatite B (HBV), o vírus da hepatite E (HEV) e o citomegalovírus (CMV). Os mesmos vírus 
que podem induzir a FHF, mais frequentemente provocam formas menos graves de doença hepática. A coinfecção viral tem sido também 
observada em alguns casos de lesão grave do fígado. Em geral, o resultado clínico dessas infecções pode ser relacionado à resposta imunológica 
do hospedeiro. Diversos trabalhos científicos têm destacado o envolvimento desses diferentes aspectos como causa da FHF. Contudo, muitos 
estudos ainda são necessários, para que possam ser mais precisamente definidos os fatores de risco relacionados às infecções virais hepáticas 
induzindo a FHF. Os objetivos do presente trabalho são: realizar uma revisão bibliográfica da literatura sobre os artigos científicos publicados no 
período de 2006 a 2016, cujo foco de estudo seja a FHF induzida por vírus; destacar os fatores de risco particulares associados aos quadros de FHF 
induzidos por diferentes vírus, incluindo aspectos da resposta imune; relacionar às diversas etiologias virais, as respectivas características 
epidemiológicas encontradas a nível mundial. A pesquisa está sendo realizada nas bases de dados Pubmed, LILACS e SciELO, de onde estão sendo 
selecionados artigos em inglês. Estão sendo utilizados como principais descritores: “acute liver failure", "viral hepatitis", "non-hepatotropic 
viruses", "coinfection", "immune response”. Com base nos descritores definidos, foram selecionados cerca de 80 artigos. Depois disso, a partir 
dos critérios de inclusão e exclusão definidos previamente, metade desses artigos foi selecionada para a revisão. Atualmente, 17 artigos 
compõem a presente pesquisa. Com base na revisão da literatura, se pode observar que, fatores como idade e alcoolismo, podem aumentar o 
risco de ocorrência de FHF, principalmente nas infecções pelo HAV. Outro fator que também pode ser importante na infecção pelo HAV é a alta 
carga viral. Por outro lado, no caso da hepatite B, alguns estudos relacionam determinados genótipos virais aos quadros de FHF, como no caso do 
subgenótipo B1 do HBV. Já em relação à infeção pelo HEV, a evolução para FHF em grande parte ocorre nas pacientes gestantes, e tal fato pode 
estar associado a alterações nas repostas imunológicas que ocorrem nessa condição. Também tem sido descrito que, coinfecções pelo vírus da 
hepatite Delta (HDV) e pelo HBV podem aumentar o risco de FHF. Quanto aos aspectos epidemiológicos da FHF, foi possível observar que, entre 
os vírus hepatotrópicos, o HAV e o HBV são os mais comumente associados aos quadros de FHF mundialmente. Em países como a India, dos 95% 
de casos de FHF induzidos por vírus, 30% tem como etiologia o HEV e 40% são associdas ao HBV. Nesse contexto, estratégias como campanhas de 
vacinação podem reduzir o número de casos de FHF de etiologia viral, fato que vem sendo observado nos Estados Unidos, com relação às 
hepatites A e B. Em pacientes imunossuprimidos, vírus não hepatotrópicos, como o herpes simplex e o CMV também podem ser associados à FHF. 
Com base na presente revisão bibliográfica, pode-se concluir que diferentes fatores de risco estão associados aos quadros de FHF, dentre eles, a 
carga viral, o genótipo no caso de alguns vírus, aspectos específicos da resposta imunológica do hospedeiro e coinfecções com vírus 
hepatotrópicos ou não. Sobre a epidemiologia, observa-se que, devido aos aspectos socioeconômicos específicos, o aumento do risco de 
exposição a esses vírus pode contribuir para o aumento dos casos de FHF.
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