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RESUMO 

 
Introdução: Há diversos agentes virais, de famílias diferentes, que causam hepatite.  
São vírus que têm tropismo primário pelo fígado e são um grave problema de saúde. 
Principalmente as hepatites B e C crônicas, que podem desencadear diversas 
alterações no metabolismo dos lipídios e outras comorbidades como resistência à 
insulina IR, esteatose e hepatocarcinoma. Além disso, a obesidade, cuja prevalência 
vem aumentando, no Brasil, é uma doença crônica grave e é um fator de risco para o 
desenvolvimento de outras patologias, como: RI, esteatose e hepatocarcinoma 
(CHC).Pela alta abrangência de ambas as doenças crônicas pesquisas que buscam 
elucidar se há ou não uma relação entre a obesidade/IMC e um pior prognóstico do 
paciente com hepatite crônica viral são de suma importância cientifica e de saúde 
pública. Objetivo: Desenvolver uma revisão narrativa sobre hepatite crônica; sobre 
as estruturas virais, as formas de transmissão, os tipos de diagnóstico,  as alterações 
no metabolismo lipídico, além de analisar as comorbidades das hepatites B e C 
crônicas e da obesidade, com o objetivo de analisar se há na literatura pesquisas que 
correlacionam  a obesidade/IMC, como fator para um pior prognóstico no paciente 
com hepatite B e C crônica. Metodologia: Para esta revisão narrativa houve a busca 
de conteúdos e dados sobre os temas nas seguintes bases de dados científico: 
PubMed, SciElo e Google acadêmico, nos idiomas: inglês, português e espanhol, com 
palavras chaves relacionadas ao tema. Esta revisão narrativa foi dividida em unidades 
para uma melhor compreensão dos temas revisados. Resultado:  A compilação dos 
artigos e dos livros analisados reforça a preposição de que tanto a obesidade como 
as hepatites B e C crônicas são doenças que apresentam comorbidades semelhantes. 
A dislipidemia, a RI, o diabetes melittus tipo 2, a esteatose hepática e o 
hepatocarcinoma podem ser consideradas comorbidades tanto da hepatite crônica 
como da obesidade.  Conclusão: Ambas as doenças crônicas são graves e possuem 
diversas comorbidades semelhantes. Acredita-se que possa haver um pior 
prognóstico em pacientes que apresentam ambas as doenças, por ambas afetarem o 
metabolismo lipídico e por serem fatores de risco para o desenvolvimento de outras 
patologias. Porém, novas pesquisas precisam ser feitas para que se possa realmente 
afirmar que a obesidade é um fator para um pior prognóstico no paciente com hepatite 
B/C crônica, pois os estudos analisados nesta revisão divergem sobre essa 
informação. 
 
Palavras chave: Infecção crônica HBV/HCV, Metabolismo lipídico, 
Biomarcadores lipídicos, Obesidade/IMC, Prognóstico. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

Introduction: There are several viral agents from different families that cause 
hepatitis. They are viruses that have primary tropism by the liver and are a serious 
health problem. Mainly chronic hepatitis, which can trigger various changes in lipid 
metabolism, and other comorbidities such as steatosis and hepatocarcinoma. In 
addition, obesity, whose prevalence is increasing in Brazil, is a serious chronic disease 
and is a risk factor for the development of other pathologies, such as: steatosis and 
hepatocarcinoma (HCC). Because of the high prevalence of both chronic diseases, 
research, which seeks to elucidate whether or not there is a relationship between the 
obesity/BMI and a worse prognosis of the patient with chronic viral hepatitis, are of 
great scientific and public health importance. Methodology: For this narrative review 
there was a search for content and data, on the themes, in the following scientific 
databases: PubMed, SciElo and Google academic, in the languages: English, 
Portuguese, and Spanish, with key words related to the theme. This narrative review 
was divided into units for a better understanding of the reviewed themes. Results: The 
compilation of the articles and the books analyzed reinforces the preposition that both 
obesity as chronic hepatitis HCV and HBV are diseases that present similar 
comorbidities. Dyslipidemia, hepatic steatosis, type II diabetes mellitus and 
hepatocarcinoma may be considered comorbidities of both chronic hepatitis and 
obesity. Conclusion: Both chronic diseases are serious and have several 
comorbidities. It is believed that: there may be a worse prognosis in patients presenting 
both diseases, because both affect the lipid metabolism and both are risk factors for 
the development of other pathologies. However, new research needs to be done so 
that one can truly say that obesity is a factor for a worse prognosis in patients with 
chronic hepatitis B / C, since the studies analyzed in this review differ on this 
information. 
 
Keywords: Chronic HBV / HCV infection, Lipid metabolism, Lipid biomarkers, 
Obesity / BMI, Prognostic. 
 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 1 

2 JUSTIFICATIVA ....................................................................................................... 3 

3 OBJETIVOS ............................................................................................................. 4 

3.1 OBJETIVO GERAL ............................................................................................... 4 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................. 4 

4 METODOLOGIA ...................................................................................................... 5 

5 REVISÃO DA LITERATURA ................................................................................... 7 

5.1 UNIDADE I ............................................................................................................ 7 

5.2.1 Metabolismo lipídico: Lipídeos e lipoproteínas ................................................. 35 

5.2.1.1 Via exógena e endógena ............................................................................... 35 

5.2.1.2 Apolipoproteínas ........................................................................................... 36 

5.2.1.3 Lipoproteínas ................................................................................................. 37 

5.2.2 Obesidade: Alteração no Metabolismo Lipídico; dislipidemia. .......................... 40 

5.2.3 Infecção crônica pelo HB/HC e alterações no metabolismo dos lipídeos ......... 45 

5.2.3.1 Hepatite C e alterações no metabolismo lipídico ........................................... 46 

5.2.3.2 Hepatite B e alterações no metabolismo lipídico ........................................... 51 

5.2.4 Resposta imune contra o HCV e alterações no metabolismo lipídico .............. 52 

5.2.5 Resposta imune contra o HBV e alterações no metabolismo lipídico .............. 53 

5.2.6 Biomarcadores lipídicos e lipoproteicos e a relação com o prognóstico do 

paciente ..................................................................................................................... 55 

5.3 UNIDADE III ........................................................................................................ 58 

5.3.1 Complicações da infecção crônica ................................................................... 58 

5.3.2 Esteatose Hepática e Hepatite B e C crônicas: Uma relação entre o genótipo 

do HCV HBV ou do IMC do paciente infectado. ........................................................ 60 

5.3.3 Infecção crônica pelo HBV/HCV e obesidade como fatores do desenvolvimento 

do carcinoma hepatocelular. ..................................................................................... 64 

6 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 68 

7 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 72 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 73 

 

  



 

 
 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

GRÁFICO 1- Concentração relativa dos diferentes tipos de marcadores pela infecção  

pelo HBV, em relação ao tempo de exposição -----------------------------------------------32 

 

 

  



 

 
 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

FIGURA 1- Distribuição dos óbitos associados as hepatites virais no Brasil  

segundo os agentes virais entre os anos de 2000 a 2016-----------------------------------11 

FIGURA 2- Taxa de detecção de hapetite B entre os anos de 2007 e 2017-----------12 

FIGURA 3- Detecção de hepatite B segundo a Capital e a Unidade 

Federativa (UF) ----------------------------------------------------------------------------------------13 

FIGURA 4- Detecção de hepatite B em relação ao sexo entre os anos de 2007  

e 2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------13 

FIGURA 5- Detecção de Hepatite C em relação as regiões e ano de notificação----15 

FIGURA 6- Detecção de hepatite C segundo a Capital e UF------------------------------15 

FIGURA 7- Detecção de hepatite C em relação ao sexo entre os anos de 2007 

e 2017----------------------------------------------------------------------------------------------------16 

FIGURA 8- Estrutura do Fígado-------------------------------------------------------------------18 

FIGURA 9- Estrutura do vírus da hepatite B---------------------------------------------------22 

FIGURA 10- Genoma do HBV---------------------------------------------------------------------22 

FIGURA 11-Ciclo replicativo do HBV------------------------------------------------------------25 

FIGURA 12- Estrutura do vírus da hepatite C-------------------------------------------------26 

FIGURA 13- Ciclo replicativo do HCV-----------------------------------------------------------28 

FIGURA 14- Organização genômica do HCV-------------------------------------------------28 

FIGURA 15- Diferença no tamanho e na densidade de flutuação das 

lipoproteínas-------------------------------------------------------------------------------------------40 

FIGURA 16- Mecanismos envolvidos no processo de resistência à insulina 

no indivíduo obeso-----------------------------------------------------------------------------------45 

FIGURA 17- Ciclo replicativo do HCV e metabolismo lipídico----------------------------52 

FIGURA 18- Evolução da esteatose hepática------------------------------------------------62 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

LISTA DE QUADROS 

 

QUADRO 1- História natural de infecção pelo HBV em relação ao tempo  

de exposição--------------------------------------------------------------------------------------------32 

QUADRO 2- As regiões dos quatro genes do HBV, com suas respectivas proteínas 

sintetizadas, antígeno e anticorpo produzido em resposta ----------------------------------20 

QUADRO 3- Casos confirmados de hepatite B e C com seus respectivos  

marcadores----------------------------------------------------------------------------------------------33 

QUADRO 4- Período de incubação, forma de ictério e cronificação da infecção pelo 

HBV e HCV ---------------------------------------------------------------------------------------------33 

QUADRO 5- Janela Diagnóstico dos Diferentes Testes de Marcadores das Hepatites 

B e C------------------------------------------------------------------------------------------------------34 

QUADRO 6- Classificação em relação ao índice de Massa Corporal (IMC)-----------37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ABC1: Proteína transportadora 

AG: Ácido graxo 

ALT: Alanina aminotransferase 

Anti-Hbs: Anticorpo contra o antígeno do vírus da hepatite B 

Apo A1: Apoproteína A1 

Apo: Apoproteína 

AST: Aspartato aminotransferase 

cccDNA: DNA circular covalentemente fechado 

CD81: Proteína transmembrana 

Child-Pugh: Escala utilizada para doença hepática terminal (Model for End-Stage 

liver disease) 

CLD: Gotículas de lipídios citoplasmático 

CLDN1: Claudina-1 

CypA: ciclofilina A 

DM2: Diabetes Mellitus tipo 2 

DNA: ácido desoxirribonucleico 

DST: Doença sexualmente transmissível 

EGFR: receptor de fator de crescimento epidérmico (epidermal growth factor receptor) 

ELISA: ensaio de imunoabsorção enzimática (enzyme-linked immunosorbent assay) 

EphA 2: receptor de Efrina A2 (ephrin type-A receptor 2) 

GAG: glicosaminoglicanas 

HAV: vírus da hepatite A 

HB: hepatite B 

HbcAg: antígeno core do vírus da hepatite B 

HbeAg: antígeno e do vírus da hepatite B 

HbsAg: antígeno de superfície do vírus da hepatite B 

HBV: vírus da hepatite B 

HC: hepatite C 

HCV: vírus da hepatite C 

HCVcc: cultura de células de HCV 

HDL: Lipoproteína de alta densidade 



 

 
 

HDV: vírus da hepatite D 

HEV: vírus da hepatite E 

IDL: lipoproteína de densidade intermediária 

IgG: imunoglobulina da classe G 

IgM: imunoglobulina da classe M 

IMC: índice de massa corporal 

IRES: sítio interno de entrado do ribossomo (internal ribosome entry site) 

Kb: Kilobase 

LCAT: lecitina-colesterol-aciltransferase 

LDL: lipoproteína de baixa densidade 

LDL-R: receptor de lipoproteína de baixa densidade 

LuLD: gotículas de lipídios do lúmen 

m(RNA): RNA mensageiro 

MELD: modelo para doença hepática terminal (model for end- Stage liver disease) 

mir-122: micro RNA-122 

MTP: proteína microssomal transferidora de triglicerídeos 

NPC1L1: receptor de absorção de colesterol (Niemann-Pick C1-like1) 

OCLIN: ocludina 

OMS: Organização Mundial da Saúde 

ORF: fase de leitura aberta (open reading frame) 

PCR: proteína C reativa 

PgRNA: RNA pré-genômico 

PL: fosfolipídio 

PMS: Portal do Ministério da Saúde 

PNHV: Programa Nacional para a Prevenção e Controle das Hepatites Virais 

QM: quilomicron 

RTK: receptor de tirosina quínase 

SIM: Sistema de Informação de Mortalidade 

Sinan: Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

SRB1: receptor de lipoproteína de alta densidade 

TG: triglicerídeo 

TGO: transamina glutâmico oxalacética 

TGP: transamina glutâmico pirúvica 



 

 
 

TR: teste rápido 

UTR: Untranslated regions 

VLDL: lipoproteína de densidade muito baixa 

VLP: lipoviropartículas 

 



1 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

As revisões são métodos importantes na obtenção de conhecimentos 

científicos. Há três categorias de revisão da literaruta: narrativa, sistemática e 

metaanálise. Para a realização deste trabalho foi adotada a revisão narrativa, por 

possibilitar a utilização de artigos com metodologias diversas, conduzindo a uma 

abordagem mais ampla do tema, com uma análise crítica pessoal do autor por meio 

do conhecimento obitido através dos trabalhos revisados (ROTHER, 2007). 

As Hepatites são doenças que acometem o fígado causando um processo 

inflamatório (BRASIL, 2018). As hepatites virais são um grave problema de saúde 

mundial pela sua alta abrangência e incidência, principalmente as hepatites B e C, 

que podem evoluir para cronicidade e podem desencadear, por diversos processos 

complexos entre vírus- hospedeiro e resposta imunológica, diversas alterações no 

metabolismo dos lipídios, no paciente infectado. Segundo a OMS (Organização 

Mundial da Saúde) dois bilhões de pessoas já tiveram contato com o vírus da hepatite 

B. Há, aproximadamente, 325 milhões de indivíduos com hepatite B crônica e 170 

milhões com hepatite C crônica no mundo (BRASIL, 2017). No Brasil, estima-se que 

1,5% da população tem hepatite C crônica e 1,0% tem hepatite B crônica. Segundo 

dados do SIM (Sistema de Informação de Mortalidade), nos anos de 2000 a 2015, 

foram aproximadamente 13.241 óbitos associados a hepatite B crônica e 

aproximadamente 46.341 óbitos associados a hepatite C crônica (BRASIL, 2002; 

BRASIL, 2017).  

São dados que mostram a abrangência da doença e seu alto índice de 

mortalidade corroborando a importância de estudos pesquisas e revisões sobre o 

assunto. Além de tal infecção ocasionar uma alteração no metabolismo lipídico, muitos 

pacientes apresentam hipocolesterolemia e os níveis lipídicos - colesterol, LDL e HDL- 

diminuem com a progressão da doença (THIMME et al., 2003; KAKIMI et al., 2001; 

SUBHAN et al., 2012). Além disso, a obesidade também é um grave problema de 

saúde, segundo dados do Ministério da Saúde (MS), a obesidade no Brasil vem 

aumentando, a prevalência da doença, que em 2006 era de 11,8%, passou, em 2016, 

para 18,9% (ABESO, 2016). Estudos demonstram que a obesidade e a hepatite B e 

C crônicas são fatores de risco para o desenvolvimento de alterações metabólicas, 
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RI, diabetes mellitus tipo II (DM2), esteatose hepática e carcinoma hepatocelular 

(CHC) (HOURIGAN et al., 1999; YANG et al., 2012). Pesquisas que buscam 

correlacionar essas duas doenças crônicas e analisar se a obesidade é um fator para 

um pior prognóstico no paciente com hepatite B/C crônica são de extrema importância 

científica e de saúde pública.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

As hepatites crônicas são um grave problema de saúde pública por se tratarem 

de doenças que têm uma grande abrangência e um alto índice de mortalidade, 

corroborando a importância de estudos, pesquisas e revisões sobre o assunto 

(BRASIL, 2015). Além disso, a obesidade também é uma doença crônica grave, e a 

prevalência dessa doença vem aumentando na população brasileira (BRASIL; Portal 

do Ministério da Saúde, 2018b). 

Investigar, se a associação entre obesidade e hepatite viral crônica faz com 

que o paciente tenha um pior prognostico, é de suma importância. Estudos que 

buscam determinar se há uma relação entre o perfil lipídico e o IMC desses pacientes 

infectados e o prognóstico da doença são essenciais para a ciência e para a saúde 

pública, pois a avalição precisa do prognóstico de um paciente com hepatite crônica 

HCV e/ou HBV é fundamental para decisões relacionadas ao curso do tratamento. 

Nesse sentido, essa revisão narrativa busca correlacionar essas doenças 

crônicas e analisar se a obesidade é um fator para um pior prognóstico dos indivíduos 

com hepatite crônica viral, o que é importante para as medidas adotadas no 

tratamento.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Descrever os conhecimentos sobre hepatite viral crônica e os aspectos sobre 

a obesidade. Analisar através das revisões se a obesidade é fator para um pior 

prognóstico nos pacientes com hepatite B/C crônica.  

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Realizar uma revisão de literatura em que serão analisados os seguintes 

tópicos:  

 

• Verificar se os biomarcadores lipídicos em pacientes com hepatites B e C 

crônicas auxiliam no prognóstico; 

• HB e HC crônica e obesidade como fatores para o desenvolvimento de 

resistência a insulina e DM2;  

• Analisar se o desenvolvimento de esteatose hepática, no paciente com 

hepatite crônica viral, tem relação entre o genótipo viral, ou se tem uma 

relação com o IMC do paciente; 

• Compilação de dados e analise da existência ou não de uma relação entre 

IMC elevado (obesidade) no paciente com hepatite crônica viral e um pior 

prognóstico; 

•  Obesidade e infecção crônica viral como cofatores para o desenvolvimento 

do carcinoma hepatocelular (CHC). 
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4 METODOLOGIA 

 

Para uma melhor sistematização dos assuntos relacionados ao tema, foi 

realizada uma busca de artigos científicos em bancos de dados virtuais como: 

PubMed, Google Acadêmico e SciELO nos idiomas: português, inglês e espanhol. Os 

artigos foram buscados utilizando a combinação dos seguintes descritores: hepatite B 

crônica, hepatite C crônica, metabolismo lipídico, perfil lipídico, obesidade, IMC, 

esteatose hepática, hepatocarcinoma, diabetes mellitus tipo II, biomarcadores 

lipídicos, prognóstico, epidemiologia, diagnóstico, dislipidemia. Na base de dados do 

Google Acadêmico esses descritores foram utilizados nos idiomas português e inglês. 

No PubMed foram utilizados no idioma inglês e no SciELO nos idiomas português e 

espanhol. 

Além de protocolos e dados publicados pelo Ministério da Saúde e da 

Organização Mundial da Saúde e, também, livros obtidos na Biblioteca do Instituto de 

Saúde de Nova Friburgo- ISNF-UFF. O ano de publicação do artigo não foi utilizado 

como critério de exclusão.   

Para o desenvolvimento da revisão narrativa, foram utilizados unidades, tópicos 

e subtópicos sobre os assuntos abordados. Como uma forma de ajudar a 

compreender o tema, a revisão narrativa foi dividida em unidades. Inicialmente, na 

unidade I, a revisão narra aspectos da obesidade e das hepatites virais, do tropismo 

primário pelo fígado e aspectos epidemiológicos. Além das estruturas dos agentes 

virais, dos fatores de risco e dos exames de diagnóstico laboratorial.  

Em seguida, na unidade II, há uma breve revisão narrativa sobre: o 

metabolismo lipídico e das lipoproteínas; as vias de obtenção e transporte dos lipídeos 

no organismo;  a relação entre obesidade e dislipidemias; a relação da infecção 

crônica viral HBV/HCV e dislipidemias; a  importância ou não da utilização dos 

biomarcadores lipídicos no auxilio do prognóstico e da alocação dos pacientes na fila 

de transplante hepático (TH). 

Já na unidade III são analisados: os aspectos relacionados ao desenvolvimento 

da Resistência à insulina (RI) e Diabetes Mellitus tipo II (DM2) na hepatite crônica viral 
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e na obesidade; o desenvolvimento de esteatose hepática: se é ocasionada pelo  IMC 

do paciente com hepatite crônica viral, ou pelo  genótipo viral; a obesidade como um 

fator  para um pior prognóstico em pacientes com hepatites B e C crônicas; a 

obesidade e a infecção crônica HBV/HCV como fatores para o desenvolvimento do 

carcinoma hepatocelular (CHC). 
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5 REVISÃO DA LITERATURA 

 

5.1 UNIDADE I 

 

5.1.1 Hepatites 

 

As hepatites são doenças que acometem o fígado causando um processo 

inflamatório. Possuem diversas etiologias como viral, pelo uso de alguns fármacos, 

álcool, além de doenças metabólicas, autoimunes e genéticas (BRASIL, Portal do 

Ministério da Saúde, 2018d). 

 

5.1.2 Epidemiologia: Hepatites B e C  

 

Aproximadamente dois bilhões de pessoas já tiveram contato com o (HBV), 

segundo a (OMS). Em todo o mundo, há aproximadamente 325 milhões de portadores 

crônicos da HB e 170 milhões da HC. No Brasil, estima-se que aproximadamente 1,5% 

da população têm hepatite C crônica e 1,0% tem hepatite B crônica (BRASIL, 2002).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016, elaborou um documento 

que tem como objetivo estabelecer metas globais que visam eliminar as hepatites 

virais até o ano de 2030 com o objetivo de diminuir os casos em 90% e o índice de 

mortalidade a elas associadas em 65%. O Brasil faz parte desse acordo e vem 

traçando estratégias para aumentar o diagnóstico e tratamento dos pacientes, 

principalmente, com HC pois esta representa a terceira maior causa de transplantes 

hepáticos no país e é responsável pela maior parte dos óbitos em decorrência das 

hepatites virais no território nacional. Então, a partir do ano de 2017 foram adotadas 

novas linhas para alcançar esses objetivos, nesse sentido, metas foram traçadas para 
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se estimar o número de indivíduos a serem testados, diagnosticados e tratados no 

ano de 2018, esses dados são demonstrados no quadro 1.  

Entre os anos de 1999 a 2017, foram notificados no Sistema de Informação 

de Agravos de Notificação (Sinan) 587.821 casos de hepatites virais no Brasil. Desses 

37,1% correspondiam à hepatite B e 34,2% à hepatite C, e entre os anos de 2000 a 

2016, o Sistema de Informação de mortalidade (SIM) notificou 66.196 óbitos 

associados a hepatites virais (A, B, C e D). Desses, (21,4%) associados a hepatite B 

e aproximadamente (75,8%) associados a hepatite C. A figura 1 sintetiza esses dados 

e também mostra os referentes das outras hepatites virais (BRASIL, 2018a). 

 

Quadro 1: Plano de Eliminação das Hepatites Virais no Brasil. 

 

 
 
 
 
 
 

Plano de 
Eliminação 

 

 2018 2019 2020 2021 

Nº de 
pessoas 
testadas 

(população 
geral) 

9.586.000 13.931.000 15.384.000 30.098.000 

Novos 
diagnósticos 

30.000 40.000 40.000 40.000 

Tratamento 19.000 50.000 50.000 32.000 

Fonte: BRASIL, 2018a. 
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Figura 1:  Distribuição dos óbitos associados as hepatites virais no Brasil 

segundo os agentes virais entre os anos de 2000 a 2016. 

 

Fonte: BRASIL, 2018a. 

 

5.1.2.1 Epidemiologia da Hepatite B 

 

Em relação a epidemiologia da hepatite B, foram confirmados 218.257 casos 

entre o período de 1999 a 2017. A região Sudeste apresentou a maioria dos casos de 

hepatite B, com 35,2%, seguida da região Sul, com 31,6%, Norte com 14,3%, 

Nordeste com 9,7% e a região Centro-Oeste apresentou uma minoria dos casos no 

período analisado, com 9,2% (BRASIL, 2018a). 

No Brasil, a partir do ano de 2011, vem sendo observado poucas variações 

na taxa de detecção. No ano de 2016, a taxa foi de 6,9 casos por 100 mil habitantes. 

(BRASIL, 2017). No ano de 2017, a taxa apresentou uma pequena queda e foi de 6,5 

casos por 100 mil habitantes a figura 2 mostra essa taxa de detecção de hepatite B 

entre 2007 e 2017 por regiões (BRASIL, 2018a). Porém, as taxas de detecção em 

algumas capitais vêm sendo maiores que a observada no país. Rio Branco capital do 
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Acre apresentou uma taxa de 29,4 casos por 100 mil habitantes. Seguida de Porto 

Velho capital do estado de Rondônia com uma taxa de 25,6 casos por 100 mil 

habitantes, a figura 3 mostra a taxa de detecção em relação as capitais e as Unidades 

federativas (UF). Em relação aos casos confirmados de hepatite B, no período 

analisado, 118.820 (54,4%) ocorreram em indivíduos do sexo masculino, na figura 4 

mostra a taxa de detecção em relação ao sexo e é possível observar que vem 

apresentando uma queda desde o ano de 2012 em ambos os sexos (BRASIL, 2018a). 

 

Figura 2: Taxa de detecção de hepatite B entre os anos de 2007 e 2017 

por regiões.  

 

Fonte: BRASIL, 2018a. 

 

 

 

 

 



11 

 
 

Figura 3: Detecção de hepatite B segundo a Capital e a Unidade 

Federativa (UF). 

 

Fonte: BRASIL, 2018a. 

 

Figura 4:  Detecção de hepatite B em relação ao sexo entre os anos de 

2007 a 2017. 

 

 

Fonte: BRASIL, 2018a. 



12 

 
 

5.1.2.2 Epidemiologia da Hepatite C  

 

Houve uma mudança no critério diagnóstico, no ano de 2015: os casos foram 

confirmados com apenas um dos marcadores reagentes, o que aumentou a taxa de 

detecção, em todas as regiões (BRASIL, 2017). Em relação a epidemiologia da HC 

foram confirmados entre o período de 1999 a 2017, 331.855 casos, de hepatite C com 

pelo menos um dos marcadores reagentes: anti-HCV ou HCV-RNA (BRASIL, 2018b). 

Em relação a região que apresentou a maioria dos casos foi a Sudeste com (63,2%) 

dos casos, seguida da região Sul com (25,2%), a Nordeste com (5,9%), Centro-Oeste 

com (3,2%) e a que apresentou uma minoria dos casos no período analisado foi a 

Norte com (2,5%) (BRASIL, 2018a).  

 A figura 5 mostra essa taxa de detecção de HC em relação as regiões e os 

anos de 2007 a 2017 sendo possível observar que a taxa aumenta, em todas as 

regiões, a partir do ano de 2015. Período em que passaram a ser considerados casos 

confirmados de HC tendo pelo menos um dos marcadores reagentes. Porém, algumas 

capitais apresentam uma taxa de detecção superior a média nacional, Porto Alegre, 

capital do Rio Grande do Sul apresentou uma taxa de 90,7 casos por 100 mil 

habitantes, seguia de São Paulo, capital, com 36,1 casos por 100 mil habitantes, é 

possível analisar essas taxas na figura 6. Em relação aos 200.839 casos confirmados 

de hepatite C, no período analisado, 116.512 (58,0%) ocorreram em pessoas do sexo 

masculino, a figura 7 mostra essa diferença e com uma incidência maior naqueles 

com mais de 40 anos (BRASIL, 2018a). 
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Figura 5: Detecção de HC em relação as regiões e ano de notificação.  

 

Fonte: BRASIL, 2018a. 

 

Figura 6: Detecção de Hepatite C segundo a Capital e UF. 

 

Fonte: BRASIL, 2018a. 
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Figura 7: Detecção de Hepatite C em relação ao sexo entre os anos de 

2007 e 2017. 

 

Fonte: BRASIL, 2018a. 

 

5.1.3 Fígado  

 

O fígado é um órgão que possui lóbulos e está localizado na cavidade 

abdominal, no quadrante superior direito, abaixo do diafragma (KOEPEN, STANTON 

e LEVY, 2009). Este órgão possui diversas funções, como: síntese, armazenamento, 

metabolização, conjugação e excreção. Dentre essas, destacam-se: a produção de 

bile e sais biliares, que são sintetizados nos hepatócitos e armazenados na vesícula 

biliar, a bilirrubina indireta (não conjugada), que é produzida através do catabolismo 

das hemoproteínas é convertida pelo fígado em bilirrubina conjugada (SCHINONI, 

2008); a atuação na manutenção da homeostasia glicêmica e dos lipídios na produção 

de proteínas como o fibrinogênio e a albumina; a sintetização de lipoproteínas; o 

armazenamento de minerais (ferro, cobre) e de vitaminas (A, D, E, K, B12) (GUYTON 

e HALL, 2006).  
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Em relação à estrutura, o parênquima do fígado é formado pelos hepatócitos, 

tais células possuem uma estrutura poligonal, organizadas em placas que se 

conectam formando as unidades morfológicas, que são os lóbulos hepáticos. Entre 

cada placa há um espaço, o espaço de Disse, local em que estão as células de Ito. 

Essas têm como função principal o armazenamento de vitaminas. Quando há um 

estimulo inflamatório, essas células de Ito tornam-se miofibroblastos e passam a 

produzir colágenos mais densos, iniciando o processo de fibrose hepática 

(JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013).  

Tanto as hepatites crônicas virais HBV e HCV, como a obesidade são doenças 

que afetam o metabolismo lipídico e são fatores  de risco para o desenvolvimento de 

dislipidemias secundárias (SANTOS, 2001; XAVIER et al., 2013; MARTINS et al., 

1989; ROMERO-VELARDE et al., 2007) e para o desenvolvimento de RI, DM2 e  

esteatose hepática (DEL CAMPO, ROMERO-GÔMEZ, 2009;  SILVEIRA, 2003), as 

duas são doenças crônicas e há a produção de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, 

ambas geram estímulos  inflamatórios, e esse estímulo pode levar ao 

desenvolvimento de fibrose hepática (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013). Outras 

comorbidades hepáticas como o CHC são comorbidades tanto da obesidade como 

das hepatites B/C crônicas (ADINOLFI, UTILI e RUGGIERO, 1999; MINAMI et al., 

2005; TSAI e CHUNG, 2010). Então, essas duas doenças crônicas têm como órgão 

principal afetado o fígado.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 
 

Figura 8: Estrutura do fígado 

 

 

O fígado é um órgão que possui lóbulos e tem uma intenção vascularização: com a artéria 

hepática, a veia porta. Os hepatócitos se agrupam em placas que se anastomisam formando as 

unidades morfológicas denominadas de lóbulos hepáticos.  Fonte: SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HEPATOLOGIA, 2018. 

 

5.1.4 Hepatites Virais  

 

As hepatites virais são causadas por agentes etiológicos virais diferentes, mas 

que têm tropismo primário por células hepáticas. Podem apresentar características 

clínicas e laboratoriais semelhantes, porém possuem diferenças importantes em 

relação a epidemiologia, a estrutura e material genético viral, a forma de infecção e o 

prognóstico da doença. No Brasil, assim como no mundo, existe uma diferença 

regional em relação a prevalência de cada tipo de hepatite viral (BRASIL, 2008). 

Os principais vírus que causam hepatite são: 

 

• Hepatite A (HAV), que pertence à família: Picornaviridae; 
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• Hepatite B (HBV), que pertence à família: Hepadnaviridae; 

• Hepatite C (HCV), que pertence à família: Flaviviridae; 

• Hepatite D (HDV), que pertence à família: Deltaviridae; 

• Hepatite E (HEV), que pertence à família: Caliciviridae (BRASIL, 2014). 

 

A hepatite aguda tem um amplo quadro clínico; desde infecções assintomáticas, 

anictéricas (que é o que ocorre na maioria dos pacientes), e ictéricas típicas, até a 

forma fulminante, que é quando ocorre a insuficiência hepática aguda grave. Porém, 

alguns pacientes apresentam sintomas que são: fadiga, mal-estar, cansaço físico, dor 

abdominal e icterícia. Já a hepatite crônica geralmente evolui de forma assintomática; 

as manifestações clínicas só tendem a aparecer quando o paciente já está em estado 

avançado da doença (BRASIL, 20015). 

 

5.1.4.1 Hepatite B: Partícula Viral  

 

O vírus da hepatite B pertence à família Hepadnaviridae, É um vírus que, 

quando infecta um indivíduo, apresenta a fase aguda da infecção, que pode evoluir 

para a cura ou para a fase crônica, que é caracterizada pelo antígeno HBs (HBsAg) 

no soro após 6 meses da infecção (BRASIL, 2014). 

Em relação a estrutura viral do vírus da hepatite B, a partícula viral possui 

aproximadamente 42nm, com um envelope lipoproteico externo (HBsAg), um 

nucleocapsídeo proteico (HBeAg) e a proteína core (HBcAg) (BECK e NASSAL,2007). 

O HBV é um vírus cujo material genético é de DNA, pertencente à família 

Hepadnaviridae. Nos estudos até hoje realizados observou-se que apenas o gênero 

Orthohepadnavirus infecta mamíferos (PRINGLE, 1999). O DNA viral tem 

aproximadamente 3.200 pares de base e possui uma estrutura circular, o envelope 

externo é glicoprotéico (HBsAg), já o núcleo capsídeo tem uma simetria icosaédrica, 

constituído pelo genoma viral e pela proteína core (HBcAg) (TIOLLAIS, POURCEL e 

DEJEAN, 1985). É um vírus oncogênico e apresenta 10 genótipos classificados de A 
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à J. O que os diferenciam são as sequências de nucleotídeos no genoma, a 

distribuição geográfica e a patogenicidade. Alguns genótipos possuem subgenótipos 

(A, B, C, F, I e J), com exceção dos E, G e H (COOKSLEY, 2010; HUANG et al., 2013). 

O genótipo H já foi identificado na América do Sul e na Central e no Brasil, foi 

identificada a predominância de alguns genótipos: A1, A2, F2 e F4 (SUNBUL, 2014; 

MOURA, 2013). Há no genoma do HBV quatro genes que são responsáveis pela 

síntese das diversas proteínas do vírus da hepatite B; o gene S com as regiões pré-

S1 e pré-S2, que é o gene responsável pela síntese das proteínas do envelope, o 

gene C, que é responsável pela síntese das proteínas do nucleocapsídeo, o gene P 

que têm a função de síntese da polimerase viral, e o gene X que tem a função de 

síntese da proteína X, cuja função ainda é pouco conhecida (ALVARIZ, 2006). O 

quadro abaixo sintetiza essas informações. 
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Quadro 2: As regiões dos quatro genes do HBV, com suas respectivas 

proteínas sintetizadas, antígeno e anticorpo produzido em resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noquadro mostra as regiões dos genes: Pré-S, pré-C, X e P, e suas respectivas proteínas e 

antígenos, e também os anticorpos que são produzidos em resposta a esses antígenos. Os anticorpos: 

HBs indica infecção ou cura, o anti-HBc IgM indica uma infecção aguda pelo HBV, já o anti-HBc IgG 

indica que a pessoa já teve contato e o anti-HBe indica replicação viral. Fonte: Adaptado de ALVARIZ, 

2006. 

 

 

Região Proteína Antígeno Anticorpo 

 
Pré-S 

 
S 
 

 
HBsAg 

 
Anti-HBs 

 
Pré-C 

 
C e pré-C 

HBcAg 
 
 

Anti-HBc IgM 
Anti-HBc IgG 

Anti-HBe 

HBeAg 
 

X Proteína X - - 

 
P 

 
Polimerase 

 
- 

 
- 



20 

 
 

Figura 9: Estrutura do vírus da Hepatite B 

Estrutura espacial do HBV mostrando o envelope viral (HBsAg-antígeno de superfície) a 

região Core (HBcAg- antígeno do Core), o DNA viral e a DNA polimerase viral. Fonte: BRASIL, 2014. 

 

Figura 10: Genoma do HBV  

 

Representação da estrutura do genoma viral do HBV, com as quatro regiões; Pré-SS (Pré-

S1e Pré-S2), Pré-CC (C e Pré-C), região P, região X. Estes são os quatro genes do vírus da hepatite 

B, que são responsáveis pela síntese das diversas proteínas do HBV. Fonte: ALVARIZ, 2006. 
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 5.1.4.2 Ciclo replicativo do HBV 

 

A maneira exata como ocorre a entrada do HBV na célula ainda não é 

totalmente elucidada, sabe-se que ocorre uma interação entre proteínas do envelope 

viral com receptores celulares, essa primeira etapa de síntese viral é denominada de 

adsorção. Durante esse processo ocorrem modificações conformacionais tanto nas 

proteínas virais quanto nos receptores celulares, isso permite a entrada do 

nucleocapsídeo na célula hospedeira. Esse processo de entrada viral é denominado 

de internalização e no caso do HBV, por ser um vírus envelopado, pode ocorrer por 

dois processos; através da difusão direta, em que ocorre a fusão entre o envelope 

viral e a membrana plasmática celular liberando o nucleocapsídeo viral para o 

citoplasma celular. Ou, o vírus pode ser endocitato, formando uma vesícula 

endocítica, que sofre uma acidificação, o que facilita a fusão do envelope viral com a 

membrana da vesícula endocítica e, assim, a liberação no nucleocapsídeo viral 

(SANTOS, RAMOS e WIGG, 2008). 

O nucleocapsídeo dentro do citoplasma viral move-se em direção ao núcleo 

celular, nesse direcionamento da partícula, ocorre a degradação do nucleocapsídeo e 

o material genético DNA viral e a polimerase viral passam através de um poro na 

carioteca para dentro do núcleo celular. Esse material genético, dentro do núcleo, irá 

se ligar a fatores de reparo de DNA celulares, formando DNA circular covalentemente 

fechado (cccDNA, do inglês covalently closed circular DNA), que serve de molde no 

processo de transcrição para RNAm. Esse ácido desoxirribonucleico (cccDNA-) é 

utilizado pela enzima celular polimerase II para transcrevê-lo em RNAs mensageiros 

(RNAm) e pré-genômicos (PgRNA) (SANTOS, RAMOS e WIGG, 2008). 

Os RNAm são transportados para o citoplasma onde são traduzidos pelos 

ribossomos celulares em proteínas virais as proteínas não estruturais do HBV e a 

polimerase viral.  (A DNA polimerase viral tem três funções importantes para converter 

o RNA viral pré-genômico em DNA viral, são elas: a ativação, a transcrição reversa e 

a síntese do DNA; na primeira etapa  ocorre o início da síntese da fita de DNA negativa 

(ativação); na segunda etapa  a fita negativa de DNA é gerada por transcrição reversa 

com degradação do RNA pré-genômico; na terceira etapa a fita complementar ou 
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positiva do DNA é sintetizada tendo como resultado o genoma de DNA do HBV). 

Concomitante a esse processo, as proteínas centrais (nucleocapsídeo) são reunidas 

no citoplasma e o PgRNA é incorporado na montagem do core viral junto com a DNA 

polimerase viral. É dentro do core que ocorre as etapas, que já foram elucidadas, da 

DNA polimerase viral e no final dessas etapas o novo DNA do HBV é formado e o 

núcleo capsídeo viral está pronto (SANTOS, RAMOS e WIGG, 2008).  

Enquanto isso ocorre o acúmulo das proteínas da superfície viral na 

membrana do retículo endoplasmático. O núcleo capsídeo viral recém-formado, então, 

brota para dentro do retículo endoplasmático para que ocorra a formação de novos 

vírus com envelope. Com isso, o vírus passa através do corpúsculo de golgi e entra 

em uma vesícula secretora, que se fusiona a membrana extracelular e ocorre a 

liberação do HBV (BECK e NASSAL, 2007; GERLICH, 2013). Então, o 

nucleocapsídeo que é montado no citoplasma da célula hospedeira pode seguir duas 

vias: pode ser utilizado para a montagem da nova partícula viral, como já foi descrito 

ou pode voltar para o núcleo celular, liberando novos genomas virais no 

nucleoplasma. Além disso, partículas virais que não são infecciosas (diferente da 

partícula de Dane, que é infecciosa), são liberadas através da via trans-golgi. São 

estas partículas não infecciosas, que correspondem a maior concentração do 

antígeno HBs detectado no sangue das pessoas portadoras do HBV (GERLICH, 2013; 

LEE e AHN, 2011). Dos indivíduos adultos infectados pelo HBV entre 5% a 10% 

tornam-se portadores crônicos e, desses, 20 a 25% evoluem para hepatite avançada, 

que são os casos mais graves, com os piores prognósticos. (BENNETT, DOLIN e 

BLASER, 2014). 
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Figura 11: Ciclo Replicativo do HBV  

 

Fonte: GERLICH1, 2013 apud BRASIL, 2015.  

 

 

 5.1.4.2 Hepatite C: Partícula viral  

 

O vírus da hepatite C pertence à família Flaviviridae, possui um diâmetro de 

aproximadamente 60nm e seu material genético é um RNA fita simples positivo. 

Assim, como o vírus da hepatite B, o vírus da hepatite C quando infecta um indivíduo 

apresenta a fase aguda da infecção, que pode evoluir para a cura desse paciente, ou 

para a fase crônica (BRASIL, 2014). 

                                                           

1 GERLICH, Wolfram H. "Medical virology of hepatitis B: how it began and where we are now." Virology 

journal v.10, n. 1, p. 239, 2013. 
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Em relação a estrutura viral do vírus da hepatite C, a partícula viral possui 

aproximadamente 65nm, com um envelope lipoproteico, que contém duas 

glicoproteínas (E1 e E2) e um capsídeo proteico com a proteína de capsídeo (C), que 

envolve o material genético viral (DELGRANGE et al., 2007). O genoma de RNA 

apresenta uma fita simples positiva, com aproximadamente 9.500 nucleotídeos, 

possui regiões curtas que não são codificadoras e são super conservadas nas 

extremidades 5´ e 3’ UTR (Untranslated regions). A região 3’ é responsável pelas 

proteínas não-estruturais, já a região 5’ é responsável pelas proteínas estruturais 

(BARTENSCHLAGER e LOHMANN, 2000). A classificação do HCV foi atualizada em 

2013 e essa revisão definiu que há sete genótipos, e sessenta e sete subtipos (SMITH 

et al., 2014). O vírus da hepatite C tem um alto nível de heterogenicidade e isso gera 

um grande impacto, tanto para o diagnóstico, como tratamento (BRASIL, 2017b). 

Há uma grande variação geográfica em relação à distribuição dos genótipos 

do HCV. No Brasil, os genótipos mais frequentes são 1,2 e 3 (SBH2, 1999 apud 

BRASIL, 2017b). Na maioria dos indivíduos infectados pelo HCV, os primeiros vinte 

anos após a transmissão caracterizam-se por uma evolução assintomática (ALTER et 

al., 2004). Se não houver tratamento, ocorre cronificação de 60% a 85% dos casos 

sendo que 20% dos pacientes podem evoluir para cirrose, e de 1% a 5% terão 

carcinoma hepatocelular (CHARLTON, 2001). 

 

Figura 12: Estrutura do vírus da Hepatite C  

Fonte: BRASIL, 2015. 

                                                           

2SBH. Relatório do Grupo de Estudo da SociedadeBrasileira de Hepatologia. Epidemiologia 

da infecção pelo vírus da hepatite C no Brasil: GED. p.18:53-58, 1999 
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5.1.4.3 Ciclo replicativo do HCV 

 

O processo de adesão da partícula viral do HCV e internalização na célula, é 

um processo complexo, que envolve fatores virais e do hospedeiro. Os fatores da 

célula hospedeira já identificados são glicosaminoglicanas (GAG), além de receptores 

como LDL-R (receptor de lipoproteína de baixa densidade), SR-B1 (receptor de 

lipoproteína de alta densidade), CD81, claudina-1 (CLDN1), ocludina (OCLIN) (PILERI 

et al.,1998; PLOSS et al., 2009). A glicoproteína presente na partícula do HCV (E2) 

liga-se ao CD81, ocorrendo então sinalizações celulares e o recrutamento da CLDN1. 

Após essa ligação, há a formação de um complexo. Esse complexo irá interagir com 

a ocludina. Após esses processos, a partícula viral é internalizada através de 

endocitose mediada por clatrina (BLANCHARD et al., 2006; LUPBERGER et al., 

2011). Depois, ocorrerá o processo de tradução; a poliproteína é então traduzida na 

membrana do retículo endoplasmático rugoso, e o RNA serve de molde sendo 

produzida uma poliproteína que será clivada e formará as proteínas virais: Core, E1 e 

E2, p7, NS2, NS3, NS4A, NS5a e NS5b (LEE et al., 2013). 

O capsídeo viral brota do lúmen do retículo endoplasmático em um processo 

que está ligado a síntese de VLDL. Portanto, o brotamento da partícula viral depende 

da síntese de lipídeo (BARTENSCHLAGER, COSSET e LOHMANN, 2010). Porém, 

os estágios de montagem da partícula viral e saída ainda não estão totalmente 

descritos. Sabe-se que a montagem da partícula viral e sua liberação da célula são 

processos regulados com a síntese de lipídios da célula hospedeira (SCHEEL e RICE, 

2013). 
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Figura 13: Ciclo Replicativo HCV 

 

 

(a)adesão e internalização do vírus na célula hospedeira; (b) liberação do material genético 

no citoplasma; (c) processo de tradução mediada por IRES e processamento da poliproteína viral; (d) 

replicação do material genético viral; (e) empacotamento do material genético viral e montagem da 

partícula viral; (f) maturação e liberação do vírus. Fonte: MORADPOUR; PENIN; RICE3,2007. Apud 

BRASIL, 2015. 

Figura 14:  Organização genômica do HCV  

 

 

A organização genômica do HCV é dividido entre Proteínas Estruturais, que são as proteínas do 

Capsídeo e do Envelope, e as Proteínas Não-Estruturais; p7, NS2, NS3, NS4a, NS4b, NS5a e NS5b. 

Fonte: RICE 4, 2011 apud BRASIL, 2015. 

                                                           

3 MORADPOUR, Darius; PENIN, François; RICE, Charles M. Replication of hepatitis C virus. Nature 

Reviews Microbiology, v. 5, n. 6, p. 453, 2007. 

 

4 RICE, Charles M. New insights into HCV replication: potential antiviral targets. Topics in antiviral 

medicine, v. 19, n. 3, p. 117, 2011. 
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5.1.5 Vias de transmissão e fatores de risco das hepatites B e C 

 

A transmissão ocorre quando o sangue, sêmen, ou fluidos biológicos de uma 

pessoa infectada pelo vírus entra no organismo de um indivíduo. Há diversas formas 

em que isso pode ocorrer: através da via parenteral, vertical (de gestante para feto), 

através de relação sexual sem preservativo, compartilhamento de objetos 

contaminados como: agulhas, lâminas de barbear, utensílios utilizados no uso de 

drogas injetáveis e inaláveis, além de procedimentos cirúrgicos, dentários e 

hemodiálises, quando não há a utilização das técnicas de biossegurança (BRASIL, 

2015). 

Algumas populações apresentam fatores de risco maiores, como usuários de 

drogas injetáveis e pessoas sexualmente ativas que não utilizam preservativos. O 

Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais (PNHV), 

começou a atuar em conjunto com a Coordenação de DST/Aids para ampliar as 

campanhas públicas de prevenção, esclarecimento e distribuição de preservativos, 

além de programas para a redução de danos (BRASIL, 2002). 

 

5.1.6 Diagnóstico das hepatites B e C  

 

 O diagnóstico das hepatites é extremamente importante, para que ocorra uma 

correta orientação medicamentosa (realizada pelo médico). No Brasil, o Ministério da 

Saúde disponibiliza um manual técnico para o diagnóstico das hepatites virais, e há, 

ao todo, nove fluxogramas, que visam o correto diagnóstico e que esse seja realizado 

em diferentes situações e localidades, tanto na área urbana como rural. Tamanha 

preocupação com a área de cobertura dos testes tem a intenção de abranger todo o 

território nacional, tendo ou não uma infraestrutura laboratorial, para que haja um 

atendimento ideal a todos que buscam o diagnóstico. As hepatites virais têm 
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diferentes agentes etiológicos, e será abordado no presente estudo o diagnóstico das 

hepatites B e C (BRASIL, 2015). 

  O diagnóstico laboratorial baseia-se na detecção de marcadores sorológicos, 

através de imunoensaios, ou na detecção do material genético viral através de 

técnicas de biologia molecular. Em relação à fase aguda das hepatites B e C, esta 

pode variar desde formas subclínicas, que é o mais comum de acontecer, até quadros 

de insuficiência hepática aguda grave. Em indivíduos sintomáticos, é comum 

observar: fadiga, urina escura, icterícia, fezes em tom esbranquiçado e dor abdominal 

(BRASIL, 2014; BRASIL, 2015).   

 O quadro 3 mostrará quais são os marcadores para a confirmação do 

diagnóstico das hepatites B e C. Já no quadro 4 o período de incubação dos agentes 

etiológicos da HBV e HCV, a porcentagem em relação à forma ictérica da infecção e 

a porcentagem de cronificação. Esses dados foram obtidos do Manual técnico para o 

diagnóstico das hepatites virais, no Brasil, que data do ano de 2015 (BRASIL, 2015). 

Há novos medicamentos para HC crônica no mercado atualmente, e essa taxa de 

cronificação, em indivíduos que fazem o tratamento corretamente, diminui 

consideravelmente. O quadro 5 é sobre a janela imunológica existente para detectar 

o antígeno e o anticorpo, referente aos ensaios de 2ª geração. Os testes mais novos, 

de 3ª e 4ª geração podem apresentar uma janela imunológica menor (BRASIL, 2014; 

BRASIL, 2015). 

 

5.1.6.1 Diagnóstico da hepatite B 

 

É importante ressaltar que a hepatite B tem vacina, e o governo brasileiro 

disponibiliza-a gratuitamente. Esta vacina está presente no calendário de vacinações 

infantis, e qualquer pessoa que se enquadre nos critérios, que são estabelecidos pelo 

Ministério da Saúde, tem acesso a ela (BRASIL, 2015).  

Em relação ao diagnóstico dos pacientes com hepatite B, os marcadores 

sorológicos, que estão na circulação da pessoa infectada na fase aguda, são os 
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antígenos HBsAg, HBeAg e HBcAg, o HBsAg é um antígeno de superfície externo da 

partícula viral, o HBeAg é uma proteína do nucleocapsídeo viral e é produzida durante 

a replicação viral e o HBc é o antígeno o core. Além disso, durante a replicação viral, 

o DNA do HBV é detectado, sendo então, um marcador molecular da infecção e é o 

primeiro marcador detectado. Já entre os marcadores sorológicos, o HBsAg é o 

primeiro a circular, sendo detectado, um mês após a infecção, aproximadamente. 

Durante a fase aguda há presença do anticorpo anti-HBc IgM (SANTOS, RAMOS e 

WIGG, 2008b).  

Nos casos de cura, esse marcador sorológico desaparece cerca de seis 

meses após a infecção.  A infecção crônica pelo HBV é definida quando o indivíduo 

apresenta o antígeno HBs no soro, por um período de 6 meses ou mais. No gráfico a 

seguir mostra a história natural da infecção (BRASIL, 2015). Há situações diferentes 

de infecção crônica pelo HBV em relação à expressão clícina e histológica da doença 

que está diretamente relacionada à resposta imunológica do hospedeiro. (SANTOS, 

RAMOS e WIGG, 2008b).  
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Gráfico 1: História Natural da infecção pelo HBV em relação ao tempo de 

exposição. 

O DNA viral é o primeiro marcador. Em relação aos marcadores sorológicos, o HBsAg, é o 

primeiro a circular, aparece aproximadamente um mês após a infecção, e desaparecendo após 6 

meses, nas infecções com cura. Após o HBsAg, aparece na circulação o anti-HBc IgM. Esses dois 

marcadores indicam uma infecção aguda.  O anti-HBc IgG aparece em seguida ao anti-HBc IgM, e 

pode ser detectável por muitos anos após a doença. Nesse mesmo período aparece o HBeAg, que 

indica a replicação viral. Nesta fase inicial da doença, também estão aumentados os níveis de alanina 

aminotransferase (ALT), enzima que indica lesão no hepatócito. Após o desaparecimento dos 

antígenos, surgem os anticorpos; anti-HBe e anti-HBs. Fonte: (BRASIL, 2014). 

 

5.1.6.2 Diagnóstico da hepatite C 

 

O diagnóstico de hepatite C pode ser realizado através de testes, que 

detectam o anticorpo, que é produzido em resposta à infecção, ou através de testes 

que detectam o antígeno HCV-RNA. Quando é detectado, o anticorpo anti-HCV indica 
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que o indivíduo teve contado com o vírus da hepatite C. Já o antígeno HCV, quando 

detectado, indica que o indivíduo está com uma infecção ativa. Esse teste, então, pode 

ser utilizado para confirmar o resultado de anti-HCV reagente (BRASIL, 2015). 

 

Quadro 3: Casos Confirmados de Hepatite B e C com seus respectivos 

marcadores 

 

Caso confirmado de Hepatite B  HBsAg reagente 

Anti-HBe reagente 

HBV DNA reagente 

Caso confirmado de Hepatite C 

 

Anti-HCV reagente 

HCV RNA reagente 
 

 

      Fonte: BRASIL, 2014.   

  

 Quadro 4: Período de incubação, forma ictérica e cronificação da 

infecção pelo HBV e HCV. 

Agente 
Etiológico 

Período de 
Incubação 

Forma Ictérica Cronificação 

HBV 30 a 180 dias 30% 90% em recém-
nascidos. 5% a 10% 

após 5 anos de idade. 

HCV 15 a 150 dias 20% 70%      a          85% 

           Fonte: BRASIL, 2014. 
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Quadro 5: Janela Diagnóstica dos Diferentes Testes de Marcadores das 

Hepatites B e C (referente aos ensaios de 2ª geração). 

 

Agente etiológico Detecção de anticorpo Detecção de ác.nucleiocos 

HBV 30 a 60 dias 25 dias 

HCV 33 a 60 dias 22 dias 

  Fonte: BRASIL, 2014. 

 

5.1.6.3 Evolução do diagnóstico das hepatites B e C  

 

É através do diagnóstico laboratorial que se tem a confirmação da infecção. A 

detecção dos marcadores presentes no soro, sangue, plasma ou fluidos biológicos do 

indivíduo infectado é feita através de imunoensaios, ou através da detecção do ácido 

nucléico (material genético) viral, utilizando técnicas de biologia molecular. Em 1985 

surgiu o primeiro ELISA indireto, um teste diagnóstico com o objetivo de detectar 

imunoglobulina produzida pelo sistema imunológico, em resposta ao patógeno. Em 

1987, a 2ª geração de ELISA foi lançada com formato indireto também. Porém, os 

antígenos eram recombinantes, o que aumentou a especificidade e a sensibilidade do 

ensaio. Foi em 1994, que a 3ª geração de ELISA foi lançada, conhecido como ELISA 

sanduíche, ou imunométrico. Esse ensaio diminui o período de janela imunológica e 

é mais sensível e mais específico que os anteriores (BRASIL, 2014). 

Em 2011 o Ministério da Saúde começou a utilizar os Testes Rápidos de 

Triagem para Hepatite B e C. Por serem testes rápidos, simples, e por não precisarem 

de um laboratório para serem realizados, o Ministério da Saúde espera aumentar a 

detecção de indivíduos que estejam infectados e não sabem, ou seja, espera 

aumentar o acesso ao diagnóstico (BRASIL, 2017). 

 Esses Testes Rápidos são baseados na Técnica de Imunocromatografia de 

fluxo lateral. O Ministério da Saúde, em 2013, através de processo licitatório adotou o 



33 

 
 

Kit VIKIA HBsAg, produzido pela BIOMERIEUX® Brasil, para triagem de hepatite B. 

O VIKIA é um teste qualitativo de imunocromatografia de fluxo lateral, detecta HBsAg 

circulante. Baseia-se na associação de anticorpos monoclonais e policlonais contra o 

HBsAg e permite a detecção dos principais subtipos do vírus da Hepatite B. Já para o 

teste de triagem de HCV foi adotado o teste ALERE, produzido pela BINAXNOW ®, 

que também é um teste imunocromatográfico para detecção qualitativa de anticorpos 

contra HCV (BRASIL, 2014). 

 

5.1.7 Outros exames realizados: Teste de função hepática  

 

As aminotransferases (aspartato aminotransferase/ transamina glutâmico 

oxalacética (AST/TGO) e (alanina aminotransferase/ transamina glutâmico pirúvica 

(ALT/TGP) são marcadores de lesão do parênquima hepático. Esses testes são 

utilizados para verificar a função hepática nos indivíduos infectados; porém, não são 

específicos para nenhuma hepatite. Por exemplo, a enzima AST/TGO é encontrada 

em diversas células, não sendo, um marcador específico de dano hepático. Já a 

enzima TGP/ALT possui uma concentração maior no fígado e é liberada no sangue 

como consequência de um dano na célula hepática, sendo um indicador mais 

específico de dano hepático. Portanto, as aminotransferases são marcadores de lesão 

hepática, mas não podem ser utilizadas para determinar o grau de dano hepático, nem 

predizer o prognóstico do paciente. Podem também ser encontradas outras alterações 

nos pacientes, como a elevação da fosfatase alcalina, das bilirrubinas e linfocitose 

(BRASIL, 2015). 
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5.1.8 Obesidade: Epidemiologia, Processo inflamatório e 

Diagnóstico. 

 

A obesidade é uma doença grave cuja prevalência vem aumentando na 

população e, há alguns anos, vem sendo considerada uma epidemia mundial 

(CABALLERO, 2007). Em 2006, 42,6% da população adulta brasileira estava com 

excesso de peso, em 2016, aumentou para 53,8%, ou seja, mais da metade da 

população está acima do peso ideal (BRASIL, INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER, 

2018). A obesidade possui diversas etiologias e comorbidades como: dislipidemias, 

doenças cardiovasculares (DCV), DM2 e alguns tipos de cânceres (GUH et al., 2009). 

Além de ser um dos componentes para a Síndrome Metabólica (GRUNDY et al., 

2004).  

É sabido que a obesidade é uma doença que tem como característica um 

processo inflamatório crônico de baixo grau e que o tecido adiposo branco (TAB), que 

se encontra na região periférica (subcutânea e visceral) e cuja constituição se dá por 

adipócitos, tecido conjuntivo, células imunes, tecidos nervosos e vasculares, está 

diretamente envolvido com a liberação de citocinas pró-inflamatórias (TRAYHURN e 

WOOD, 2004). Essas informações ratificam que a obesidade é uma enfermidade que 

causa um processo inflamatório, pois  ocorre um aumento dos níveis das citocinas 

pró-inflamatórias e de marcadores de inflamação nos indivíduos obesos,  a PCR 

(proteína C reativa), por exemplo, se relaciona com o IMC e adiposidade do indivíduo, 

sendo o IMC e a TNF-α (fator de necrose tumoral alfa) preditores significativos dos 

níveis de PCR; ou seja, quanto maior o IMC e TNF- α maiores os níveis de PCR 

(BULLÓ et al.,2003), e nas pessoas com obesidade, há macrófagos infiltrados, no TAB 

(WEISBERG et al., 2003). 

Em relação ao diagnóstico da obesidade, faz-se necessário uma avaliação 

correta, que visa determinar se o paciente apresenta sobrepeso ou obesidade. É 

recomendado que se utilize medias antropométricas para a avaliação do paciente; a 

combinação entre o índice de massa corporal (IMC) e a medida da circunferência 

abdominal juntas visam diminuir as limitações de cada uma, pois o IMC, por exemplo, 

não faz distinção entre massa magra e massa gordurosa não refletindo a distribuição 
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da gordura corporal. Já a medida da circunferência abdominal reflete a gordura 

visceral do paciente e se associa muito a gordura total (ABESO, 2016). Um IMC entre 

25 a 29,9 equivale ao diagnóstico de sobrepeso e um IMC maior ou igual a 30, 

equivale ao diagnóstico de obesidade, sendo que a obesidade pode variar entre os 

graus I, II e III. No quadro 3 mostra a classificação do peso do indivíduo em relação 

ao seu IMC. E quanto maior o grau da obesidade, maior o risco de desenvolver outras 

doenças (ABESO, 2016). 

 

Quadro 6: Classificação em relação ao índice de massa corporal (IMC) 

 

 

 

 

 

 

Classificação em relação ao IMC do paciente. Um IMC menor que 18 o paciente é 

diagnosticado com baixo peso e um IMC igual ou maior que 30 é diagnosticado com obesidade. 

FONTE: ABESO, 2016. 

 

5.2.1 Metabolismo lipídico: Lipídeos e lipoproteínas  

 

5.2.1.1 Via exógena e endógena  

 

 Via exógena ocorre através do intestino, após a ingestão dos lipídios, esses 

precisam ser processados para que as células da parede intestinal consigam absorvê-

los. É através dos ácidos biliares que ocorre a emulsificação dos lipídeos da dieta e 

IMC (Kg/m2) Classificação 

<18,5 Baixo peso 

18,5 - 24,9 Eutrófico 

25 - 29,9 Sobrepeso 

≥30 Obeso 
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são formadas as micelas mistas de sais biliares e triacilglicerol, que são partículas de 

gordura microscópicas. Então, as lipases intestinais degradam os triacilglicerol em 

ácidos graxos livres e glicerol; esses são absorvidos pela mucosa intestinal, onde 

serão reconvertidos em triacilgliceróis e empacotados com o colesterol e proteínas 

específicas, formando complexos de lipoproteínas, que são denominadas de 

Quilomocron (Qm), a principal apoproteína que está associada ao Qm, é a ApoB-

48.(LEHNINGER, NELSON e COX, 2002; LEHNINGER, NELSON e COX, 2011 a). 

Já a maior parte da síntese endógena de lipídeos acontece no fígado. Essa 

produção ocorre através de diversas vias de metabolização, e há a formação da VLDL, 

que são lipoproteínas ricas em Triglicerídeos e que possuem como principal 

apoproteína a ApoB-100. Para a montagem da VLDL, é necessária a MTP, uma 

proteína intracelular que é responsável pela transferência de triglicerídeo (TG) 

microssomal para ApoB-100, permitindo a montagem da VLDL. Então, os lipídeos 

endógenos e o colesterol são transportados através da corrente sanguínea do fígado 

para as células, pela VLDL (LEHNINGER, NELSON e COX, 2011 b) 

 

5.2.1.2 Apolipoproteínas 

 

As apolipoproteínas (Apo) são proteínas de ligação a lipídeos e têm a função 

de transportar os triacilgliceróis, o colesterol, os ésteres de colesterol e os 

fosfolipídeos entre os órgãos. O prefixo “apo” significa separado, ou seja, é quando a 

proteína não está com os lipídeos, está na sua forma livre. As apolipoproteínas 

possuem diversas funções no metabolismo das lipoproteínas como: atuar como 

cofatores enzimáticos, ligantes de receptores de membrana e na formação intracelular 

de partículas de lipoproteínas como apoB100 e apoE (47) (XAVIER et al., 2013).  

 

Existem dez diferentes apolipoproteínas: 

• ApoA-I e II se associam à lipoproteína HDL; 
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• ApoA-IV se associa à lipoproteína quilomícron (Qm) e HDL; 

• ApoB-48 se associa com quilomícron; 

• ApoB-100 se associa com VLDL e LDL; 

• ApoC-I se associa com VLDL e HDL; 

• ApoC-II e III se associam com Qm, VLDL e HDL; 

• ApoD se associa com HDL; 

• ApoE se associa com Qm, VLDL e HDL (LEHNINGER, NELSON e 

COX, 2011a; LEHNINGER, NELSON e COX, 2011 b). 

 

5.2.1.3 Lipoproteínas 

 

Cada classe de lipoproteína tem uma função específica, e isto é determinado 

pelo local da sua síntese, pela composição de lipídeos e pelas apolipoproteínas. 

Quando as apolipoproteínas se ligam aos lipídeos formam várias classes de partículas 

de lipoproteínas, essas várias combinações formam partículas com diferentes 

tamanhos e densidades: quilomícrons (Qm), que é obtido através da via exógena, e 

lipoproteínas de densidade muito alta (VLDL), que é sintetizada através da via 

endógena. A VLDL é sintetizada no fígado e é precursora das lipoproteínas de 

densidade intermediárias: IDL e LDL. E a HDL que é sintetizada no fígado e no 

intestino delgado e tem a função de captar o excesso de colesterol extra-hepático e 

levar para o fígado. (LEHNINGER, NELSON e COX, 2011 a). A partícula de 

lipoproteína contém, em sua parte externa, colesterol livre, fosfolipídeos e 

apoproteínas. Os triglicerídeos e os ésteres de colesterol, que são muito hidrofóbicos, 

encontram-se na parte central da partícula (BAYNES e DOMINICZAK, 2014). Na 

figura     está mostrando o local de síntese dessas lipoproteínas, sua composição em 

relação a quantidade de triglicerídeos, de ésteres de colesterol e suas densidades de 

flutuação.  
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Figura 15: Diferença no tamanho e na densidade de flutuação das 

lipoproteínas. 

 

As lipoproteínas possuem tamanhos e densidades de flutuação diferentes essas características 

devem-se ao local da sua síntese e compisição. Os Qm têm em sua composição mais triglicerídeos já 

o HDL- partículas de lipoproteína de alta densidade são menores e mais densas, sendo compostas 

principalmente de ésteres de colesterol. O VLDL- lipoproteína de densidade muito baixa é precursor 

das lipoproteínas de densidade intermediárias IDL e LDL. E o HDL que á lipoproteína de alta densidade. 

CE: ésteres de colesterol. TG: triglicerídeo. FONTE: BRUNZELL e FAILOR, 2010. 

 

5.2.1.4 Transporte  

 

Na circulação os triacilgliceróis da VLDL, assim como os quilomícrons Qm 

sofrem o processo de hidrólise através da ação da lipase lipoproteica, que é uma 

enzima estimulada pela ApoC-II e inibida pela ApoC-III (XAVIER et al., 2013). Os Qm, 

que são os lipídeos absorvidos no intestino, contêm a apoC-II. Esse complexo de 

lipoproteínas sai da mucosa intestinal para o sistema linfático, e desse, para o sangue. 

Assim, o Qm transportado pelo sistema sanguíneo vai para as células musculares e 

adiposas. Para que ocorra a entrada do lipídio na célula, é necessário que a enzima 
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lipase lipoproteica, que é uma enzima extracelular e se encontra no endotélio vascular, 

hidrolise os triacilgliceróis presentes no quilomícron em ácidos graxos e glicerol, que 

serão, então, absorvidos pelas células musculares e adiposas. O Qm, que contem em 

seu complexo colesterol, apoproteínas e pouco triacilgliceróis, é transportado no 

sangue até o fígado, onde ocorre um processo de endocitose mediado por receptor, 

ocorrendo então a entrada desses triacilgliceróis no fígado. Nesse momento, podem 

ocorrer duas vias: os triacilgliceróis podem ser oxidados para a produção de energia, 

ou para a síntese de corpos cetônicos (LEHNINGER, NELSON e COX, 2011a). 

 Quando a dieta é desequilibrada e fornece muitos ácidos graxos, o fígado tem 

a função de converter esses ácidos graxos em triacilgliceróis, que juntamente com 

apoproteínas são empacotados em VLDL. Esse complexo VLDL é então transportado 

pela corrente sanguínea até os adipócitos, local em que, os triacilgliceróis são 

armazenados em gotículas lipídicas. E essas são revestidas com perilipinas, que têm 

como função restringir o acesso a esses lipídios. Quando o organismo necessita 

desse lipídeo armazenado, o triacilglicerol é mobilizado por uma lipase que é sensível 

a hormônio. Os ácidos graxos, então, são liberados dos adipócitos e se ligam a 

albumina sérica, sendo transportados no sangue para os tecidos que utilizam o ácido 

graxo, como músculos e coração. Os ácidos graxos, quando entram na célula alvo, 

sofrem um processo de ativação na membrana mitocondrial externa, através da 

conversão de tio ésteres de acetil graxos-CoA. Essa, que será então oxidada, entra 

na mitocôndria pelo ciclo da carnitina (LEHNINGER, NELSON e COX, 2011a). 

Os lipídeos são transportados do fígado para as outras células pela VLDL, que 

contem trigliceróis, colesterol, ésteres de colesterol, Apo-B100, Apo-CII e III, e Apo-E. 

Esse transporte ocorre através da corrente sanguínea, e a extração de parte dos 

lipídeos e a perda de algumas apolipoproteínas a converte em IDL e depois em LDL, 

que tem como principal apoproteína a Apo-B100, que tem como função transportar o 

colesterol para as células extra-hepáticas. Já a HDL origina-se no fígado e no intestino 

delgado e é uma pequena partícula que contém as seguintes apoproteínas: Apo-AI, 

Apo-CI e II, e Apo-E. Essa lipoproteína tem a função de captar o colesterol presente 

na corrente sanguínea,  captar o armazenado nos tecidos extra-hepáticos e 

transportar até o fígado, que é denominado de transporte reverso de colesterol, além 

do transporte passivo de colesterol, que ocorre através dos receptores SR-BI e 
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também através da Apo-AI presente na HDL vazia, que interage com a proteína ABC1, 

e capta o colesterol. Então, essa HDL rica em colesterol é transportada para o fígado, 

pois, este órgão tem como uma de suas funções captar LDL, os remanescentes de 

VLDL e dos Qms através de um processo de endocitose mediada por receptor 

(KOEPEN, STANTON e LEVY, 2009; LEHNINGER, NELSON e COX, 2011b). 

 

5.2.2 Obesidade: Alteração no Metabolismo Lipídico; dislipidemia.  

 

A dislipidemia possui diversas etiologias como: fatores genéticos, nutricionais 

e comportamentais que faz com que o colesterol e/ou os lipídeos plasmáticos estejam 

elevados no sangue, ou seja, são alterações nos níveis séricos dos lipídeos 

(FERREIRA, 2016). A dislipidemia é classificada como primária ou secundária e isso 

depende da etiologia dessa dislipidemia: se a origem for genética é uma dislipidemia 

primária já se a causa for outras doenças ou fármacos ela é classificada como 

dislipidemia secundária (SANTOS, 2001). Então, uma dislipidemia em decorrência da 

obesidade é classificada como uma dislipidemia secundária. 

A obesidade é uma doença multifatorial, ou seja, há fatores genéticos, 

epigenéticos, psicológicos, metabólicos, comportamentais e nutricionais envolvidos 

nessa patogênes (DAMASO5 et al., 2003 apud ROMERO e ZANESCO, 2006.) Além 

disso, há diversos fatores envolvidos na patogênese da dislipidemia, e diversos 

agentes etiológicos como mutações genéticas, defeitos genéticos e fatores 

nutricionais (SANTOS, 2001). 

É sabido que o fenótipo do perfil lipídico do paciente é determinado através de 

uma interação entre fatores genéticos e ambientais. O que ratifica isso é que o 

aumento das concentrações dos níveis séricos de colesterol e triglicerídeos ocorre em 

função do consumo alimentar do paciente; uma ingestão maior de carboidratos, 

                                                           

5 Damaso A, Guerra RLF, Botero JP, Prado WL. Etiologia da obesidade. In: Damaso A. Obesidade. Rio 

de Janeiro: Medsi; 2003. 
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colesterol, ácidos graxos saturados, ácidos graxos trans e uma excessiva quantidade 

de calorias vai aumentar os níveis séricos de colesterol e triglicerídeos. Um estudo 

com pacientes obesos que têm essa alimentação desequilibrada, com uma excessiva 

quantidade de calorias, demonstrou que esse é um dos fatores para que ocorra uma 

desregulação do metabolismo lipídico, com desenvolvimento da dislipidemia (XAVIER 

et al., 2013). Outros trabalhos também mostram o impacto de uma alimentação rica 

em lipídeos no metabolismo dos indivíduos, uma dieta rica em lipídeos e açúcares 

aumenta o risco de obesidade (PAYAB, 2015). Uma pesquisa recente mostrou que a 

quantidade de gordura consumida independente do aumento da adiposidade e do IMC 

do indivíduo é um fator de risco para o desenvolvimento da inflamação no tecido 

adiposo (GARCIA, 2018).  

Além do mais, já se tem o conhecimento que o tecido adiposo não é apenas 

um órgão que tem a função de armazenar triglicerídeos, mas sim, um órgão endócrino 

que tem diversas funções entre elas a síntese de várias substancias, como 

adipocinas, TNF-α, glicocorticoides, leptina, hormônios sexuais, IL-6, e essas 

substâncias atuam no metabolismo (AHIMA e FLIER, 2000). Pesquisas indicam que 

a adiposidade contribui para o um local pró-inflamatório, a  proteína C reativa (PCR) 

que é uma  proteína hepática de fase aguda,  têm sua produção aumentada pela IL-

6, que é expressa no tecido adiposo branco (TAB), e estudos indicam que a 

concentração de PCR circulante é proporcional ao índice de massa corporal (IMC) do 

indivíduo, ou seja, níveis elevados de PCR associam-se à obesidade e ao DM tipo II, 

e a diminuição do IMC diminui os níveis de PCR (TRAYHURN e WOOD, 2004; BULLÓ 

et al., 2003). 

A literatura diz que o processo de inflamação da obesidade se relaciona ao 

aumento de peso corporal e a hipertrofia e hiperplasia dos adipócitos, essa hipertrofia 

na célula gera uma compressão local e com isso uma compressão dos vasos 

sanguíneos da região no TAB, levando à hipóxia tecidual e morte dos adipócitos. É 

sabido, que isso gera cascatas de sinalização, resposta inflamatória e processo de 

angiogênese. Então, essa hipóxia local seria responsável pelo aumento da 

quimiotaxia de macrófagos para o local, e pelo aumento da expressão de genes pró-

inflamatórios (LOLMEDE et al., 2003; NEELS e OLEFSKY, 2006; XU et al., 2003; 

WOOD et al., 2009),o que resultaria na inflamação local e na hiperplasia. Esse 

processo nos adipócitos induz à infiltração de macrófagos e ocorre também um 
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aumenta na inflamação com maior produção de adipocinas pró-inflamatórias como 

TNF-α e IL-6, há estudos que mostram que o aumento dessas citocinas inflamatórias 

como TNF-α é devido a infiltração dos macrógados no tecido adiposo (GALIC, 

OAKHILL e STEINBERG, 2010). Essas substâncias liberadas pelo tecido adiposo e 

pelos macrófagos M1 intensificam a inflamação no teciso adiposo. Esses processos 

podem resultar na indução de RI (GALIC, OAKHILL e STEINBERG, 2010). Essas 

interações estão explicadas na figura a seguir.  
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Figura 16: Mecanismos envolvidos no processo de resistência à insulina 

no indivíduo obeso. 

 

 

O processo de hipertrofia no tecido adiposo leva a infiltração e a proliferação de macrófagos e 

alterações na produção de adipocinas o que leva a um quadro de inflamação crônica de baixo grau. 

Esses processos levam a uma alteração na liberação de adipocinas, levando a uma desregulação 

sistemica, com o aumento da ingestão alimentar, aumento da produção de glicose e uma diminuição 

no gasto energético. No tecido muscular ocorre uma diminuição na captação de glicose, um acúmulo 

ectópico de lipídeos. No fígado ocorre um aumento da glicogenólise e da gliconeogênese levando ao 

aumento da glicemia. Esses mecanismos acabam por induzir uma dimunição da sensibilidade à insulina 

levando à RI. Fonte: Adaptado de GALIC, OAKHILL e STEINBERG, 2010. 
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A confirmação da obesidade ser uma doença inflamatória se faz pela 

observação de que pacientes obesos têm um aumento dos marcadores inflamatórios, 

como TNF-α, IL-6 e PCR (WOOD et al., 2009) e essa hiperplasia é observada pelo 

acúmulo visceral de gordura no paciente obeso (ABESO, 2016).Essa expressão de 

genes pró-inflamatórios causa diversas alterações metabólicas, como o aumento do 

TNF-α; que já está descrito na literatura, como relacionado à obesidade e à resistência 

à insulina, tendo sua expressão aumentada em pacientes obesos (RUAN et al., 2002 

a). Um estudo realizado com amostras de tecido adiposo demonstrou que o tecido 

adiposo humano em pacientes com IMC elevado é um importante local de síntese e 

liberação de adipocinas e outros fatores como TNF-α (FAIN et al., 2004).Os níveis 

sanguíneos elevados de TNF-α, em pacientes obesos, pode refletir o aumento da 

liberação desse fator pelo tecido adiposo devido aos altos níveis de liberação 

observados in vitro, além disso, o tratamento de TNF- α em um modelo animal, induziu 

ou suprimiu a expressão de vários fatores de transcrição e suas proteínas 

reguladoras, o estudo demonstrou que houve redução de RNAm do transportador de 

glicose tipo 4 (GLUT4) e também ocorreu a indução ou supressão de determinados 

genes, que estão envolvidos na captação e armazenamento de ácidos graxos livres e 

glicose, foi observado que a TNF-α  diminuiu a sensibilidade a insulina e estimulou a 

lipólise (RUAN et al., 2002 a; RUAN et al., 2002b; RUAN e LODISH, 2003).  

 Um estudo realizado com ratos obesos, modelo experimental de obesidade e 

RI Zucker (fa/fa), indicou que o TNF-α interfere na ação da insulina através da inibição 

da tirosina quinase (é sabido que o  receptor de insulina, possui domínios  α e β  e no 

domínio intracelular das cadeias betas contêm a proteína tirosina quinase, e a 

interação da insulina com o  seu receptor gera vários processos e interações nos 

diferentes domínios, que são  responsáveis pela absorção de glicose estimulada pela 

insulina) , o estudo mostrou que a neutralização do TNF-α nesse modelo animal foi 

associada ao aumento da sensibilidade à insulina (HOTAMISLIGIL et al., 1994). 

Infere-se, então, que o aumento do TNF-α induz a RI e que um dos possíveis 

mecanismo pelos quais isso ocorre é através da inibição da tirosina quinase. Diversos 

estudos mostram que a TNF-α prejudica a sinalização da insulina no tecido adiposo e 

nos hepatócitos (STEPHENS et al., 1997; RUAN et al., 2002). Estudos mais recentes 

também mostram que o TNF-α tem papel na fisiopatologia da RI, pois o TNF-α 



45 

 
 

diminuiu a expressão do RNAm de GLUT4 induzindo à RI (ARSLAN, ERDUR e 

AYDIN, 2010).  

Ademais, diversos estudos mostram que pacientes obesos apresentam 

dislipidemia  (MARTINS et al, 1989; DE SOUZA, GICOVATE NETO e CHALITA, 2003; 

ROMERO-VELARDE et al., 2007; GIGANTE, MOURA e SARDINHA, 2009) e como 

analisado, diversos fatores, como inflamação tecidual e alimentação desequilibrada 

influenciam no metabolismo glicêmico e lipídico e podem estar envolvidos no 

desenvolvimento da dislipidemia no paciente obeso. Depreende-se que esses fatores 

elucidados e aspectos genéticos, que não foram discutidos nessa revisão e outros 

conhecimentos que ainda não foram descritos na literatura, possam estar 

relacionados com o desenvolvimento de dislipidemias nos pacientes obesos.  

 

5.2.3 Infecção crônica pelo HB/HC e alterações no metabolismo dos 

lipídeos 

 

A patogênese das hepatites B e C envolve interações das proteínas virais com 

as do hospedeiro. As alterações metabólicas seriam uma das consequências dessa 

interação complexa vírus-hospedeiro (POPESCU e DUBUISSON, 2010; FELMLEE et 

al., 2013; HISHIKI et al., 2010). A cronificação da infecção também se relaciona com 

um desequilíbrio do sistema imunológico, pois um sistema imunológico desequilibrado 

não consegue combater o patógeno, ocorrendo uma persistência viral (DIEZ e 

IGLESIAS, 2003; REHERMANN e NASCIMBENI, 2005; MAINI et al., 1999; 

REHERMANN et al., 1996; CHISARI, 2000). Portanto, com essa incapacidade de 

eliminar o vírus, ocorre uma manutenção desse processo inflamatório, o que pode 

levar a lesões nas células hepáticas com o desenvolvimento de fibrose hepática em 

alguns pacientes (JUNQUEIRA e CARNEIRO, 2013) desencadeando  disfunções no 

hepatócito, o que pode levar a uma alteração metabólica, que é observada em 

pacientes com hepatite B/C crônica  (POPESCU e DUBUISSON, 2010; FELMLEE et 

al., 2013).  
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5.2.3.1 Hepatite C e alterações no metabolismo lipídico 

 

Sabe-se que o perfil da infecção pelo HCV é a replicação viral nos hepatócitos, 

mas já foi demonstrado que outras células também podem ser infectadas, como as 

células do Sistema Imune (células mononucleares, dendríticas, linfócitos B, 

monócitos/ macrófagos), além de células biliares (BARTENSCHLAGER e LOHMANN, 

2000) Tal infecção está intimamente relacionada com alterações no perfil lipídico 

(FIERRO et al., 2014) e  acredita-se que o vírus utiliza do processo metabólico lipídico 

do hospedeiro para seu ciclo replicativo. Como consequência dessa interação vírus-

hospedeiro, pacientes com hepatite C crônica apresentam quadros de 

hipocolesterolemia e esteatose (POPESCU e DUBUISSON, 2010; FELMLEE et al., 

2013) Estudos sobre o comportamento biofísico das partículas virais, no soro dos 

indivíduos infectados, demonstraram que o vírus é extremamente heterogêneo em 

sua densidade de flutuação, e acredita-se, que isso se deve à interação do vírus com 

lipoproteínas do hospedeiro (THOMSSEN et al., 1992; THOMSSEN, BONK e THIELE, 

1993).  

Manifestações e achados clínicos dos pacientes infectados com o vírus da 

hepatite C indicam a relação entre essa infecção e o metabolismo lipídico, indicando 

que o vírus não desregula apenas o metabolismo lipídico do hepatócito infectado, mas 

também, desregula o metabolismo das lipoproteínas plasmáticas (FIERRO et al., 

2014). Há estudos que levantam a hipótese de que as lipoproteínas poderiam 

proporcionar um aumento da infectividade (MEUNIER et al., 2005; BARTOSCH et al., 

2005). Outros estudos demonstram que a interação do HCV com LDL parece 

aumentar a entrada deste vírus, mediada pelo receptor SR-BI. O potencial do receptor 

LDL-R, na entrada do HCV na célula, foi demonstrado através do sistema de cultura 

de células de HCV (HCVcc) (BARTOSCH et al., 2003; HISHIKI et al., 2010). 

Como o HCV no soro de pessoas infectadas está associado com LDL e VLDL, 

acredita-se que o vírus usa dessa interação para ligar-se aos R-LDL e, assim, invadir 

a célula, indicando que as lipoproteínas podem promover a infectividade viral 

(DIEDRICH, 2006), pois a infecção do HCV se dá por um complexo processo, que 

além de envolver os fatores virais, também envolve fatores da célula hospedeira. O 
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primeiro processo que ocorre é a interação que se dá entre os componentes do 

envelope viral e a célula hospedeira. Faz-se necessária uma interação específica 

entre a proteína viral de adesão, que se encontra na superfície da partícula viral, e o 

receptor celular (THOMSSEM et al., 2000). Pileri e colaboradores, em 1998, 

demonstraram que a proteína do envelope E2 liga-se ao CD81 da célula do 

hospedeiro. O CD81 é uma proteína que pertence à família da tetrasparina, essa 

proteína é expressa em alguns tipos celulares, incluindo hepatócitos e linfócitos B 

(PILERI et al., 1998). Porém, outro estudo realizado por Petracca e colaboradores, em 

2000, demonstrou que a proteína CD81 é necessária, mas não é suficiente para o 

processo de infecção do vírus HCV, pois o receptor CD81 apresentou uma capacidade 

fraca no processo de internalização do vírus (PETRACCA et al., 2000).  

É sabido que o complexo que forma a LDL para o transporte dos lipídeos na 

corrente sanguínea para as células possui aproproteínas específicas, e é através do 

receptor LDL-R, que está presenta na membrana das células, que o LDL irá se ligar 

(BROWN e GOLDSTEIN, 1986; WILLNOW, NYKJAER e HERZ, 1999). Sendo o LDL-

R um receptor que reconhece a apolipoproteína B. (OWEN, HUANG e GAL6, 2009 

apud FERREIRA, 2015.) Wunschmann e colaboradores, em 2000, demonstraram que 

a glicoproteína E2 do HCV interage com apoliproteínas (LPs) (WÜNSCHMANN et al., 

2000). Lambot e colaboradores, em 2002, também demonstraram a interação de 

glicoproteínas do envelope do HCV com lipídios (BARTOSCH, DUBUISSON 

e COSSET, 2003). Em 1992, Thomssen e colaboradores já identificaram a associação 

entre a partícula viral do HCV e as lipoproteínas do soro humano e demonstraram uma 

interação entre o HCV e LDL com os receptores R-LDL (MONAZAHIAN, 1999). Então, 

um dos mecanismos para a entrada do HCV na célula do hospedeiro seria através da 

ligação da proteína E2 ao R-LDL, mediada por LDL. No entanto, há estudos que 

apresentam outros receptores envolvidos. 

Esses estudos têm demonstrado que a glicoproteína E2 interage com vários 

receptores como: o receptor scavenger classe B tipo 1 (SR-BI) e o CD81 (SCARSELLI 

et al., 2002; LIU et al., 2009). Além desses receptores, as proteínas de junção ocludina 

                                                           

6 OWEN D. M., HUANG H., Ye J., GALE M. Jr. Virologia v.394, n.99, p.108,2009. 
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(LIU et al., 2009) e claudina-1 também fazem parte desse processo  (EVANS et al., 

2007; KRIEGER et al., 2010).Outros fatores que parecem ser necessários para a 

entrada do HCV e que foram recentemente identificados são: receptor de tirosina 

quinase (RTK), receptor de fator de crescimento epidérmico (EGFR), receptor de 

Efrina A2 (EphA2) e o receptor de absorção de colesterol Niemann-PickC1- like1 

(NPC1L1). Estes recptores foram identificados como cofatores do hospedeiro para a 

entrada da partícula viral em um estudo de modelo animal (camundongo quimérico), 

e em cultura celular (LUPBERGER et al., 2011; SAINZ JR et al., 2012). 

Após entrar no hepatócito, ocorre a replicação do material genético e 

montagem da partícula viral e o vírus é liberado do fígado e parece ser transportado 

no organismo associado à VLDL. Essa associação com lipoproteínas ocorre através 

da formação de um complexo entre estrutura viral e fatores do hospedeiro, tal 

complexo é denominado de partícula lipoviral e, acredita-se, que tal partícula permite 

o escape do sistema imune (FELMLEE et al., 2013). 

Um estudo realizado em 2006 demonstrou que a partícula viral desvia 

elementos da via de formação de lipoproteínas de muita baixa densidade (VLDL) para 

a síntese das lipo-viropartículas (VLP - que são partículas globulares ricas em 

triglicerídeos, contêm o capsídeo e o RNA viral). A VLP encontrada no plasma dos 

pacientes infectados indicou que os vírions do HCV estavam associados não apenas 

a lipoproteínas ricas em TG e ApoB-100 que são derivadas do fígado, mas também 

estavam associadas a partículas que continham ApoB-48, que é uma apoproteína que 

se associa ao Qm, esta que é derivada do intestino. Tais dados demonstram que pode 

haver essa associação entre o vírus da hepatite C com os quilomícrons (Qm) (DIAZ 

et al., 2018). Porém, se faz necessário mais estudos na área para uma melhor 

compreensão desses mecanismos e interações e como isso afeta a infectividade 

viral e as alterações lipídicas.  

Um outro estudo identificou que há redução da atividade da MTP pelo HCV. 

foi demonstrado que a proteína do core do HCV inibe a MTP, o que sugere que existe 

um efeito direto do vírus na montagem e secreção de lipoproteínas (ANDRÉ et al., 

2005). Além disso, em outro estudo  com cultura celular, foi avaliado se a ApoE (que 

é um componente da lipoproteína) é utilizada na montagem e saída do HCV,  foi 

observado que sem a ApoE no meio de cultura, a produção de HCV infeccioso foi 
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drasticamente reduzida, a partícula viral infecciosa acumulou-se dentro dessas 

células, o que sugere que o HCV infeccioso tem que se associar a ApoE antes de ser 

liberado, ou seja, tais resultados desse estudo indicam que a ApoE é essencial para 

a infectividade do HCV  (HISHIKI et al., 2010). 

Após a compilação e análises desses dados, acredita-se que o acúmulo de 

gotículas lipídicas e o processo de esteatose pode se relacionar ao fato de que a 

partícula do HCV se associa a apolipoproteínas, como a ApoE que, como já foi 

elucidado, é um dos componentes para síntese de lipídeos. Esse desvio de 

componentes para a formação de lipoproteínas poderia desencadear um desequilíbrio 

celular e ser uma das causas do processo de estetaose hepática observada em 

pacientes com hepatite C crônica.  

Porém é necessário mais estudo na área, para entender tais interações e 

como essas alteram o metabolismo lipídico. Em síntese, a entrada do HCV na célula 

hospedeira, a montagem da partícula viral e a saída são processos complexos, que 

necessitam de uma ação coordenada de diversos fatores da célula hospedeira e do 

vírus. Tais interações poderiam estar relacionadas às alterações lipídicas, observadas 

em indivíduos com hepatite C crônica. 
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Figura 17: Ciclo replicativo do HCV e Metabolismo Lipídico 

 

 

 

Pontos no ciclo replicativo do HCV: (1); A partícula viral (2); interação com receptores e 

entrada da partícula viral. (3); tradução e processamento de poliproteínas (4); Replicação do 

RNA do HCV. (5); montagem, e saída da partícula viral. LVP: lipoviropartículas. EGRF: 

receptor de fator de crescimento epidérmico. RNA: ácido ribonucleico. MTP: proteína de 

transferência microssomal de triglicerídeos. CLDN1: claudina-1. OCLN: ocludina. NPC1L1: 

proteína Neimann Pick C1 (absorção de colesterol). LDLR: receptor de lipoproteína de baixa 

densidade.  SR-B1: receptor Scavenger classe B tipo I.  EphA2: receptor adrenérgico. GAG; 

glicosaminoglicanos. PL: fosfolipídios. TG: triglicerídeos. CLD: gotículas de lipídeos 

citoplasmático. LuLD: gotículas de lipídeos do lúmen. miR-122: micro RNA-122. CD81: 

proteína transmembrana. VLDL: lipoproteína de densidade muito baixa. Apo: apoproteína. 

CypA: ciclofilina A. Fonte: SCHEEL e RICE, 2013. 
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5.2.3.2 Hepatite B e alterações no metabolismo lipídico 

 

Após leitura e análise das literaturas utilizadas nessa revisão narrativa, foi 

observado que ainda não foi totalmente elucidado as vias pelas quais ocorre a 

alteração no metabolismo lipídico no paciente com HBV crônica, se tem uma 

associação estrutural como o HCV, que desvia elementos da formação de VLDL (DIAZ 

et al., 2006) Sabe-se que o HBV utiliza receptores para entrar no hepatócito, e alguns 

processos da replicação viral ocorrem no núcleo da célula e outros no citoplasma da 

célula. Não há estudos que indiquem a participação de lipídios nesse processo de 

replicação e saída do HBV do hepatócito. O que difere do HCV, que estudos 

demonstraram que ocorre o desvio de elementos da formação de lipoproteínas (DIAZ 

et al., 2006).   

O processo de dislipidemia, no paciente com hepatite B crônica, pode se 

associar a mecanismos estrururais virais, ou se associar a processos imunomediados, 

que geram inflamação local, e em consequência dessa inflamação desencadeim a em 

longo prazo uma disfunção celular. Para uma melhor compreensão de como esses 

mecanismos atuam no processo de dislipidemia, no paciente com HBV crônico são 

necessárias mais pesquisas. No entanto, um estudo retrospectivo realizado em 

Taiwan indicou que a incidência de fibrose e cirrose em pessoas com HBsAg positivo 

é muito maior do que em indivíduos negativos, o que evidencia que o processo de 

replicação viral gera uma resposta inflamatória, que pode levar ao quadro de fibrose 

progressiva do fígado, levando, então, a uma disfunção celular e consequentemente 

a uma alteração no metabolismo lipídico. Esse trabalho também mostrou uma 

incidência de CHC de 1.158 em 100.000 homens/ano entre os indivíduos com HBsAg 

(positivo), e de 5 em 100.000 homens/ano entre indivíduos com HBsAg (negativos) 

(BEASLEY et al., 1981).Infere-se então, que através desse processo complexo de 

replicação viral e tentativa de depuração viral há uma resposta inflamatória que pode 

levar ao desenvolvimento de lesão tecidual e fibrose, que leva a uma disfunção celular 

afetando a síntese de lipídeos endógenos e o metabolismo lipídico. 

Além disso um estudo recente com pacientes com hepatite B crônica 

demonstrou uma relação inversa entre os níveis de DNA do vírus e os níveis de HDL 
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e de adiponectina, ou seja, níveis mais altos de material genético viral estão 

associados com níveis mais baixos de HDL e adiponectina  (MOHAMADKHANI et al., 

2010) sendo, a adiponectina um hormônio que tem como uma de suas funções a 

regulação da glicemia e degradação dos ácidos graxos e também  possui ação anti-

aterogênica (GUIMARÃES et al., 2007). Níveis séricos baixos de adiponectina 

associam-se à hiperlipidemia, à resistência à insulina e à hipertensão arterial (DIEZ e 

IGLESIAS, 2003). Infere-se que tais alterações nos níveis de adiponectina, nos 

pacientes com hepatite b crônica, acarretam uma disfunção não apenas no 

metabolismo lipídico, mas sim, uma disfunção metabólica, com alteração da glicemia 

e da pressão arterial. Porém, é necessário mais estudo para saber como o vírus da 

hepatite B afeta os níveis de HDL e do hormônio adiponectina. 

 

5.2.4 Resposta imune contra o HCV e alterações no metabolismo 

lipídico 

 

 As alterações no metabolismo lipídico em pacientes com hepatite crônica HBV 

e HCV poderiam ocorrer em decorrência da resposta imunológica. As lesões no fígado 

estariam relacionadas a mecanismos imunomediados. E em decorrência desse 

processo inflamatório, das lesões, e danos celulares, há uma diminuição na função 

das células hepáticas, o que pode ser um dos fatores para as alterações do 

metabolismo lipídico. Os pacientes infectados pelo HCV e que conseguem evoluir para 

a cura são aqueles que têm respostas imunes fortes, que são detectadas no sangue. 

Já os que evoluem para uma infecção crônica apresentam uma resposta imune fraca, 

e focada, baseada na resposta de células T (MEHTA et al., 2002; REHERMANN, 

NASCIMBENI, 2005).  

A capacidade da resposta imunológica mediada por células (resposta imune 

celular) parece ser essencial para a correta eliminação viral, ou persistência do HCV.  

O desequilíbrio existente entre as respostas Th1 e Th2 teria como consequência tanto 

a incapacidade do corpo de eliminar o HCV, como pela maior ou menor gravidade da 

lesão hepática. Sabe-se que os linfócitos TCD4 apresentam respostas distintas Th1 e 
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Th2. Enquanto as Th1 secretam interleucina 2 e interferon gama, que estimula a 

resposta anti-viral do hospedeiro, as células Th2 são responsáveis por produzir outras 

interleucinas (interleucina 4 e 10), que têm a função de estimular a formação de 

anticorpos e inibir Th1. O desequilíbrio entre Th1 e Th2 seria responsável por essa 

incapacidade do sistema imune em conseguir eliminar o vírus (MISSALE et al., 1996).  

Um outro estudo com o objetivo de comparar as respostas de células TCD4 + 

e CD8+, em pacientes com diferentes desfechos clínicos após a infecção com HCV, 

concluiu que: uma resposta vigorosa de células TCD4+ é mantida mesmo após a 

recuperação da infecção, enquanto, em pacientes crônicos, essa resposta TCD4+ é 

fraca. Em contraste, a resposta de células TCD8+ específicas para HCV foi 

quantitativamente baixa, em ambos os grupos. Porém, após a estimulação in vitro, as 

células TCD8+ específicas para HCV foram expandidas a partir do sangue de 

pacientes crônicos, mas não de pacientes recuperados. Isso sugere que a viremia em 

curso (replicação viral) é necessária para manter a resposta de células TCD8+ 

específicas para HCV (CHANG et al., 2001).  

Além disso, a lesão que ocorre nas células hepáticas se faz através do 

reconhecimento da célula infectada pelo sistema imunológico e sua destruição 

(STRAUSS, 2001). Portanto, a eliminação viral associa-se com o desenvolvimento da 

imunidade específica T dependente, forte e persistente. A resposta mediada por 

linfócitos T citotóxicos, insuficiente para acabar com a viremia, pode ter outros efeitos 

em consequência da liberação de citocinas inflamatórias no fígado (SILVA L.C, 2003). 

Uma inflamação nos hepatócitos pode desencadear uma fibrose hepática e uma 

disfunção na célula, em consequência dessa disfunção pode ocorrer uma alteração 

no metabolismo lipídico (MANUAL, M.S.D, 2018). 

 

5.2.5 Resposta imune contra o HBV e alterações no metabolismo 

lipídico 

 

As alterações no metabolismo lipídico em pacientes com HBV crônica poderiam 

ocorrer em decorrência da resposta imunológica. Estudos indicam que a infecção pelo 
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vírus da hepatite B pode evoluir para a cura espontânea, antes do desenvolvimento 

da resposta imune humoral, pois observações laboratoriais demonstraram que houve 

desaparecimento do HVB tanto no fígado, como na circulação sanguínea, antes de 

uma resposta imune adaptativa (GUIDOTTI7 et al.,1999 apud BRASIL, 2015.)  

Pesquisas mostram que a resposta de TCD8+ ao HBV são policlonais e 

multiespecíficas em indivíduos com hepatite viral aguda, além disso, são observados 

mais CD8 para a proteína do core do que para a polimerase e envelope viral durante 

a fase aguda da infecção (MAINI et al., 1999). Em contrapartida, a resposta da célula 

T é fraca em pacientes com infecção crônica pelo HBV (REHERMANN et al., 1996). 

Acredita-se que a resposta imune celular tem uma função extremamente importante 

na depuração do vírus e na patogênese da doença durante a infecção pelo HBV 

(CHISARI, 2000). Além disso, células T específicas contra o HBV são detectáveis no 

fígado de pacientes crônicos. Porém, por razoes quantitativas e/ou funcionais, essas 

células imunes são incapazes de depurar a infecção (MAINI et al., 1999; 

REHERMANN, 2000). 

Um estudo realizado com chimpanzés infectados com HBV mostrou que, as 

células TCD8+ intra-hepáticas específicas para o HBV são necessárias para uma 

depuração viral rápida, durante a infecção aguda pelo HBV (THIMME et al., 2003).Por 

isso, pacientes que são capazes de ter uma evolução espontânea para a cura, 

geralmente, tem uma resposta imunológica forte e multi-epítopo, mediada por células 

TCD4+ e TCD8+ detectáveis no sangue periférico. A resposta TCD8+ é determinante 

para a recuperação do indivíduo infectado (REHERMANN, 2000; KAKIMI et al., 2001). 

Portanto, pacientes que não apresentam uma resposta imunológica forte, ou seja, têm 

um sistema imune desequilibrado, não conseguem responder de forma adequada, e 

evoluem para a cronicidade. Essa persistência da viremia faz com que o processo 

inflamatório continue no órgão afetado. Sabe-se que nesse processo há a liberação 

de citocinas inflamatórias (TSAI e CHUNG, 2010). Além disso, um processo de 

reposta imunológica faz com que aumente a concentração de monóxido de nitrogênio 

                                                           

7 GUIDOTTI, Luca G. et al. Viral clearance without destruction of infected cells during acute HBV 

infection. Science, v. 284, n. 5415, p. 825-829, 1999. 
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nos hepatócitos e isso pode resultar em dano no DNA (FUKUMURA, KASHIWAGI e 

JAIN, 2006; DE VERA et al., 1996), pois causa dano celular (TSAI e CHUNG, 2010; 

LALA e CHAKRABORTY, 2001). Um dano celular no fígado, órgão que possui 

diversas funções, entre elas a síntese de lipídeos endógenos (LEHNINGER, NELSON 

e COX, 2011 b), irá afetar a síntese desses lipídeos e, consequentemente, ocorrerá 

uma alteração no metabolismo lipídico. 

Infere-se que a resposta imune local, gera um sítio inflamatório, que pode 

levar ao desenvolvimento de dano celular e pode ser um dos mecanismos pelos quais 

ocorrerá uma disfunção celular e isso pode ser um dos fatores para a dislipidemia 

observada em indivíduos com hepatite crônica viral. Além desses dados analisados 

tanto sobre resposta imunológica contra o HCV e o HBV e as alterações que tais 

resposta imunes poderiam desencadear no metabolismo lipídico, é importante 

ressaltar que: alguns pacientes com hepatite crônica viral desenvolvem fibrose 

hepática, sendo que  todas as doenças hepáticas crônicas podem levar ao 

desenvolvimento de fibrose hepática, principalmente, se houver lesão tecidual e 

inflamação. Na hepatite crônica viral há inflamação  e lesão tecidual, que servem de 

gatilho para a fibrose, que ocorre na tentativa de cicatrizar o local, só que a fibrose 

hepática contribui para isquemia hepatocitária, que causa uma disfunção 

hepatocelular, ou seja, ocorre uma disfunção no fígado, que consequentemente irá 

afetar o metabolismo lipídico (MANUAL, M.S.D, 2018). 

 

5.2.6 Biomarcadores lipídicos e lipoproteicos e a relação com o 

prognóstico do paciente 

 

Há pesquisas que tentam elucidar se os biomarcadores lipídicos e lipoproteicos 

podem ajudar na avaliação prognóstica dos pacientes com hepatite C e/ou B crônica. 

E se existe uma relação entre o perfil lipídico desses pacientes e o prognóstico. Um 

estudo realizado com 81 crianças com hepatite crônica de etiologia viral, das quais 41 

cirróticas, concluiu que: os parâmetros lipídicos da Apoproteína-AI foi o que 

apresentou estar mais afetado na lesão hepática (SELIMOĞLU, AYDOĞDU e YAĞCI, 
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2002). Contudo, para que o nível de ApoAI possa ser utilizado como critério 

prognóstico na cirrose infantil, é necessário estudos mais aprofundados na área, pois 

há poucos estudos relacionando esse biomarcador lipoproteico e o prognóstico da 

doença hepática crônica em crianças. Além disso, é comum observar que pessoas 

com hepatite crônica tenham alterações no perfil lipídico. É frequente observar uma 

diminuição nos níveis de TG, colesterol, LDL e HDL, nesses pacientes. Um estudo 

realizado em 2010, que tinha o objetivo de comparar a relação existente entre perfil 

lipídico e a progressão da doença, concluiu que os níveis de lipídeos no soro 

(colesterol total, LDL, HDL) diminuem com a progressão do dano hepático (GHADIR 

et al., 2010; SUBHAN et al., 2012). 

Há pesquisas que sugerem o perfil lipídico como um indicador prognóstico em 

indivíduos com doença hepática. Isso se deve a relação encontrada entre redução 

dos níveis de colesterol e suas frações com o modelo MELD (modelo para doença 

hepática terminal), e o escore Child-Pugh (ABBASI et al., 2012; JANICKO et al., 

2013).O modelo MELD se baseia em dados laboratoriais, é um sistema de pontuação 

que vai quantificar a urgência de transplante hepático (TH) em pacientes com 12 anos 

ou mais. Os dados laboratoriais utilizados para priorizar a alocação dos pacientes na 

lista de espera pelo (TH) são: valores de bilirrubina sérica, creatinina sérica e o INR 

(Índice internacional normalizado) índice preconizado pela OMS para unificar as 

análises do tempo de protrombina TP, um dos indicadores da coagulação sanguínea. 

(ABBASI et al., 2012). O cálculo é feito através da formula: MELD = {9,57 x loge 

creatinina mg/dL + 3,78 x loge bilirrubina (total) mg/dL + 11,20 x loge INR + 6,42]. O 

cálculo  do valor do MELD pode ser realizado no site: ( www.mayoclinic.org/gi-

rst/models.html.) Para afirmar que o paciente tem uma hepatopatia grave, o valor do 

MELD tem de ser igual ou maior que 15 pontos (BRASIL MANUAL DE PERÍCIA 

MÉDICA, 2004). Já a classificação prognóstica de Child-Pugh possui três variáveis 

laboratoriais e duas variáveis subjetivas, são elas: bilirrubina sérica, albumina sérica, 

tempo de protrombina, ascite e distúrbio neurológico. O escore é calculado somando 

os pontos dos cinco fatores: na classificação A, encontrasse entre 5 e 6 pontos, na 

classificação B, entre 7 a 9 pontos e na C acima de 10 pontos. Geralmente, a partir 

de 7 pontos indica cirrose, por isso este paciente é aceito para inclusão no cadastro 

do (TH) (BRASIL MANUAL DE PERÍCIA MÉDICA, 2004). 

http://www.mayoclinic.org/gi-rst/models.html
http://www.mayoclinic.org/gi-rst/models.html
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Outros estudos estão sendo realizados na área com o objetivo de determinar a 

associação entre os níveis séricos de colesterol com o critério Child-Pugh e com o 

escore MELD. No primeiro critério concluiu-se que a hipocolesterolemia é um achado 

comumente observado na doença hepática crônica e tem associação significativa com 

esse critério, podendo aumentar a confiabilidade da classificação Child-Pugh na 

avaliação da gravidade e do prognóstico dos pacientes com doença hepática crônica 

(ABBASI et al., 2012). No segundo critério, um estudo retrospectivo, com 191 

pacientes com cirrose hepática, a mortalidade foi o principal resultado observado. Dos 

191 pacientes, 38 foram ao óbito no período de acompanhamento. Observou-se uma 

diferença significativa entre os pacientes sobreviventes e os falecidos e o nível de 

colesterol sérico total. Dessa maneira, o colesterol foi confirmado como um preditor 

significativo de mortalidade e a conclusão foi que o colesterol sérico tem valor 

prognóstico em pacientes com cirrose hepática e a adição de colesterol no escore 

MELD melhorou a precisão de predição em 3% (JANICKO et al., 2013). 

Também há pesquisas no Brasil que buscam identificar a associação entre o 

perfil lipídico do paciente cirrótico e a relação com o desfecho clínico. Um estudo 

retrospectivo, realizado em Porto Alegre, avaliou 150 pacientes, desses 39 realizaram 

transplante hepático. O estudo indicou que 30,7% dos indivíduos que desenvolveram 

hipocolesterolemia isolada realizaram transplante hepático, uma evidência de que a 

redução do colesterol e suas frações estão relacionadas com a gravidade da doença 

e ao desfecho clínico. Nesse estudo, conclui-se que a análise do perfil lipídico em 

pacientes cirróticos auxilia na identificação da severidade do dano no fígado. Além 

disso, a hipocolesterolemia isolada ajuda a avaliar a progressão da hepatopatia, por 

causa da associação observada entre redução do colesterol e suas frações, e o 

desfecho clínico, transplante hepático (BOEMEKE et al., 2015). 

Tais estudos demonstram a importância da utilização dos biomarcadores 

lipídicos e lipoproteicos para ajudar na avaliação prognóstica dos pacientes com 

hepatite crônica e na melhor alocação desses pacientes na fila do TH. Essa 

hipocolesterolemia observada em pacientes com hepatite crônica indica que a 

redução do colesterol e suas frações estão relacionadas a uma maior gravidade da 

doença (BOEMEKE et al., 2015). 
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5.3 UNIDADE III 

 

5.3.1 Complicações da infecção crônica 

 

Pacientes com infecção crônica pelo HBV e HCV podem ter algumas 

complicações, como fibrose e cirrose hepática que pode também desenvolver outras 

complicações nos indivíduos como: ascite, hemorragias digestivas, peritonite 

bacteriana espontânea, encefalite hepática. A infecção crônica também pode causar 

um grande dano hepático, com o desenvolvimento de fibrose e esteatose hepática. 

Um dos piores prognósticos para o paciente é o desenvolvimento do carcinoma 

hepatocelular-CHC (BRASIL, 2015). 

Estudos vêm relacionando a infecção pelo HCV e Diabetes tipo 2. Realizada, 

em Curitiba, uma pesquisa observou que há uma maior prevalência de infecção pelo 

HCV em indivíduos diabéticos tipo 2, se comparado à população sem diabetes de 

Curitiba (PAROLIN et al., 2006). Um outro estudo retrospectivo realizado nos Estados 

Unidos, no ano 2000, observou que pacientes com HCV apresentam uma maior 

prevalência de DM2 (Diabetes mellitus tipo 2) que pacientes com outras hepatopatias, 

esta pesquisa concluiu que indivíduos com mais de 40 anos de idade, com infecção 

pelo vírus da hepatite C, tinham três vezes mais chance de ter DM2, do que as 

pessoas sem a infecção pelo HCV (MEHTA et al., 2000). Em outro estudo foi 

identificado que o DM tipo 2 está presente em mais de 10% dos pacientes com 

HBV/HCV crônicas e a presença de diabetes tipo 2 foi associada à fibrose hepática 

mais grave nesses pacientes (PAPATHEODORIDIS et al., 2006). Além disso, 

pesquisas mais antigas já haviam observado que a prevalência de DM tipo 2 foi muito 

maior em pacientes com HCV crônica do que na população em geral. A análise de 

dados mostrou que o tipo de hepatite e a idade do paciente foram preditores 

significativos e independentes para o desenvolvimento de diabetes tipo 2, os 

pesquisadores desse estudo concluíram que parece existir uma associação entre DM 

tipo 2 e HCV crônica que não se encontra presente nos pacientes com HBV crônica 

(FRASER et al., 1996). Entretanto, um estudo realizado em 2002, concluiu que o DM 
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tipo 2 é igualmente frequente em pacientes com HBV e HCV crônicas, porém é 

significamente mais frequente nos pacientes que apresentam cirrose hepática, do que 

nos pacientes que só apresentam hepatite HBV/HCV crônica sem cirrose (QURESHI 

et al., 2002), indicando que o processo de cirrose hepática, que é um dano celular 

mais grave, pode estar relacionado com DM tipo 2, além disso, estudos indicam que 

a obesidade também é um fator de risco para o desenvolvimento de RI e  DM tipo 2 

(WEYER et al., 2001; SILVEIRA, 2003). 

Os processos e interações pelos quais a infecção crônica pelo HCV induz a 

resistência à insulina (RI) e o DM tipo 2 ainda não foi totalmente elucidado, porém há 

estudos em modelos animais e cullura celular que indicam que a proteína do núcleo 

do HCV teria relação com o desenvolvimento da RI (MORIYA et al., 1997), afetando 

o substrato do receptor de insulina IRS. Qualquer defeito de regulação, degradação, 

alterações nas modulações de fosforilação nos IRS, seja por mecanismos e fatores 

estruturais virais, ou fatores celulares como citocinas pró-infamatórias, podem 

interferir na patogênese da RI. O HCV induz a superprodução de TNF-α, sendo que 

estudos indicam que a TNF-α afeta a fosforilação do substrato do receptor de insulina; 

causa a fosforilação dos resíduos de serina da IRS-1 e IRS-2, acarretando o bloqueio 

da transativaçao dos transportadores de glicose (GLUT 4) e a diminuição do receptor 

de inslunia, que,  por sua vez, gerará um estado de hiperinsulinemia e a diminuição 

da expressão de GLUT 4. Na membrana, essa diminuição de GLUT 4 causará um 

estado de hiperglicemia (ALAEI, NEGRO, 2008; DEL CAMPO, ROMERO-GÓMEZ, 

2009). 

Independente do genótipo do HCV a estetatose hepática e a RI têm sido 

associadas à progressão da doença para fibrose hepática (DEL CAMPO, ROMERO-

GÓMEZ, 2009; DOUGLAS, GEORGE, 2009), ou seja, a RI no paciente com HCV 

crônica tem sido associada a um pior prognóstico do paciente.  Sendo a obesidade 

um fator de risco para o desenvolvimento de RI e DM tipo2 (SILVEIRA, 2003). É 

possível analisar que tanto a hepatite crôncia HBV/HCV como a obesidade são fatores 

de risco para o densevolmento de RI e DM tipo 2 e a RI no paciente com HCV crônica 

esta relaciodo à um pior prognóstico (DEL CAMPO, ROMERO-GÓMEZ, 2009; 

DOUGLAS, GEORGE, 2009). 
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5.3.2 Esteatose Hepática e Hepatite B e C crônicas: Uma relação 

entre o genótipo do HCV/HBV ou do IMC do paciente infectado. 

 

A esteatose hepática é dividida em dois grupos: a estetaose hepática 

alcoolica, que é causada pelo excesso de bebidas alcoolicas e a doença hepática 

gordurosa não alcoolica (DHGNA). O processo de estetaose caracteriza-se pelo 

acúmulo de gotículas lipídicas nos hepatócitos, que pode evoluir para esteatoepatite, 

esta para cirrose, e esta para o carcinama hepatocelular. Como é demonstrado no 

esquema a seguir (SOCIEDADE BRASILEIRA DE HEPATOLOGIA, 2018). Em 

relação aos graus de esteatose; o grau três é o diagnóstico de fibrose hepática, o grau 

quatro de cirrose e esta pode levar ao desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. 

Quando o paciente tem estetatose ainda é possível reverter o quadro, mas, quando 

atinge o grau de cirrose é irreversível (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

HEPATOLOGIA, 2018). 

 

Figura 18: Evolução da esteatose hepática. 

 

 

Esteatose hepática                 Esteatoepatite                Cirrose hepática  

 

                                                                   Carcinoma hepatocelular  

 

A esteatose hepática é um processo reversível, assim como a esteatoepatite, que pode reverter 

se o paciente utilizar da terapêutica adequada. Porém, o processo de cirrose hepática já não é mais 

reversível.  
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Os mecanismos pelos quais ocorre o desenvolvimento de esteatose hepática 

em pacientes com hepatite crônica ainda não foi totalmente elucidado. Porém, um dos 

processos resultantes da hepatite crônica viral é o desenvolvimento de esteatose, que 

é o acúmulo de gordura nas células hepáticas. Muitos pacientes com hepatite crônica 

têm o desenvolvimento de esteatose, principalmente, na infecção crônica causada 

pelo vírus da hepatite C, a esteatose é um achado histológico comumente observado, 

nesses pacientes. O desenvolvimento da esteatose pode ser em decorrência da 

alteração no metabolismo lipídico, é sabido que o HCV desvia elementos da formação 

de VLDL (HISHIKI et al., 2010) e esse poderia ser um dos mecanismos pelos quais 

ocorre o processo de esteatose no paciente com hepatite C crônica, contudo, um 

estudo indicou que o genótipo 3 do HCV é um risco independente para o 

desenvolvimento de esteatose com uma prevalência significativamente  maior de 

lesões nos ductos biliares e esteatose hepática entre os pacientes com o genótipo tipo 

3. Além disso, nos pacientes infectados com o genótipo tipo 1 do HCV, o aumento do 

IMC tem um papel na patogênese da esteatose. Porém, quando os pacientes são 

infectados com o genótipo 3 do HCV, a esteatose pode ser causada por um efeito 

citotóxico do vírus (MIHM et al., 1997). 

Também há outros estudos que demonstram que a esteatose presente nos 

indivíduos com o genótipo 3 está relacionada ao efeito citotóxico do vírus. Um estudo 

experimental com ratos transgênicos demonstrou que a proteína do Core do HCV 

induziu esteatose nesses ratos (MORIYA et al., 2001). Para ratificar esse efeito 

citotóxico do genótipo 3, do HCV, outros estudos demonstraram que a esteatose nos 

indivíduos com o genótipo 3 correlaciona-se com a carga viral (ADINOLFI et al., 2001; 

POYNARD et al., 2003). Há um estudo que mostrou uma associação entre a esteatose 

e o desenvolvimento de fibrose, ou seja, a progressão para fibrose foi mais prevalente 

em pacientes com esteatose, e esse processo de esteatose foi observado 

principalmente em pacientes com o genótipo tipo 3. E não houve uma associação com 

o IMC do paciente e o desenvolvimento de esteatose e fibrose hepática (WESTIN, 

2002). Porém, um estudo observou que o desenvolvimento de esteatose no paciente 

com HCV crônica é um efeito viral, mas que fatores do hospedeiro como o IMC pode 

potencializar o quadro de esteatose que foi mais frequente na hepatite C crônica, do 

que na hepatite B crônica (CZAJA et al., 1998). 
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Há pesquisadores que suspeitam que a gordura corporal do hospedeiro, 

também pode contribuir como um cofator, para o desenvolvimento de esteatose 

(ADINOLFI, UTILI e RUGGIERO, 1999). Um estudo realizado em 1999, com 148 

pacientes com hepatite C crônica, não tratados, já observou que há uma relação 

significativa entre o IMC do paciente e o surgimento da esteatose hepática. Para os 

pesquisadores, desse estudo, os dados observados sugerem que o aumento do índice 

de massa corporal tem um papel na patogênese da esteatose na hepatite C crônica e 

que a esteatose pode contribuir para o desenvolvimento da fibrose hepática 

(HOURIGAN et al., 1999). Outros estudos também associaram a obesidade a graus 

mais avançados de esteatose no paciente com hepatite C crônica: um IMC  maior ou 

igual a 25 associado à ALT maior ou igual 1,5 vezes o limite superior, ou um IMC maior 

ou igual a 30 foram preditivos de progressão da doença, ou seja, a patogênese de 

esteatose no paciente com hepatite C crônica se associa a um IMC maior que 25 e 

ALT elevada, ou um IMC igual ou maior que 30, sem a necessidade da associação 

com um nível elevado de ALT, então um IMC maior que 30 (paciente obeso) é 

associado a graus mais avançados de esteatose e fibrose no paciente com HCV 

crônica (ORTIZ et al., 2002). 

Contudo, outro estudo que busca confirmar esse efeito citotóxico direto do 

genótipo 3 demonstrou que após o correto tratamento e eliminação viral, os pacientes 

apresentaram uma diminuição significativa de esteatose (POYNARD et al., 2003). 

Entretanto, isso não foi observado nos pacientes com o genótipo tipo 1 do HCV, após 

o tratamento, essas pessoas não apresentaram uma diferença no grau de esteatose. 

No entanto, nos indivíduos com o genótipo 3 após o tratamento houve uma melhora 

significativa em relação a esteatose: houve desaparecimento em 71% dos casos e 

redução em pelo menos 1 grau, em 14% dos pacientes, indicando que nos indivíduos 

com hepatite C crônica, há tanto uma relação entre o genótipo viral do HCV e outros 

fatores do paciente como obesidade/IMC no desenvolvimento de esteatose hepática 

(KUMAR et al., 2002; ADINOLFI et al., 2001). Além disso, um estudo realizado com 

120 pacientes com hepatite C crônica, (38,3%) dos pacientes apresentavam esteatose 

na biópsia hepática, sendo que dos 36 pacientes com o genótipo tipo 3 (69,4%) 

apresentavam esteatose na biópsia hepática. Os pesquisadores concluíram, nesse 

estudo, que a relação da progressão da fibrose hepática se relaciona ao tempo de 

infecção: quanto maior o tempo maior é o grau de progressão da fibrose e um IMC 
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maior que 25 foi estatisticamente significante apresentando uma maior progressão de 

fibrose (RIBEIRO, 2004).   

Entretanto o tratamento utilizado era pouco eficaz para o genótipo 1 do HCV, 

atualmente, com a utilização dos fármacos de ação direta há uma melhora significativa 

da resposta à terapia.  Ademais, estudos mostram que a eficácia da terapêutica 

relaciona-se com fatores virais e do hospedeiro: relação com o genótipo viral 

(DEUTSCH e HADZIYANNIS, 2008), relação com a carga viral (VON, WAGNER et 

al., 2005) e relação com a grau de mutações (quasispecies) (SIMMONDS, 2004; 

LENZ, et al., 2010).  

Além de fatores do hospedeiro, como polimorfimos genéticos, que são genes 

que podem influenciar a terapêutica, estudos mostram que determinados alelos 

podem ser de risco ou protetores (PEARSON e MANOLIO, 2008). Há estudos mais 

recentes que mostram que os genes que codificam apoliipoproteínas podem interferir 

no transporte viral e aumentar a viremia (ROMERO-GOMEZ, 2011). Porém, são 

necessárias mais pesquisas para entender melhor essa possível associação. Além 

disso, existem estudos que mostram que polimorfismos no gene da bomba 

exportadora de sais biliares pode ter uma relação com a viremia pois, com a 

diminuição da expressão da (BESB)-( bomba exportadora de sais biliares, que é uma 

proteína que tem a função de transporte de sais biliares do hepatócito para os canais 

biliares), há uma diminuição da excreção de sais biliares e um aumento nos níveis 

hepáticos.  Estudos mostram que esse aumento de sais biliares estimula a replicação 

do genótipo 1 do HCV e ocorre uma diminuição na resposta ao tratamento 

(JORQUERA et al., 2005; CHANG e GEORGE, 2007).  E esse aumento de sais 

biliares no hepatócito leva a um aumento de citocinas inflamatórias, o que acaba por 

favorecer a evolução de fibrose hepática, piorando o prognóstico do paciente (IWATA 

et al., 2011). 

Ademais, um estudo identificou que a redução de peso, isoladamente, sem 

qualquer outra medida terapêutica, nos pacientes com hepatite C crônica com 

esteatose, levou a diminuição dos níveis de ALT e, também, houve uma redução no 

processo de esteatose, ou seja, houve um resultado da perda de peso na histologia 

hepática: os níveis séricos de ALT diminuíram progressivamente com a perda de 

peso, nove dos dez pacientes tiveram redução na esteatose após comparação das 
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biópsias hepáticas, antes e após a perda de peso,  isso foi independente do genótipo 

viral (HICKMAN et al., 2002). Tal estudo identificou que a perda de peso e redução do 

IMC pode ser uma das medidas adotadas para o tratamento do paciente obeso com 

hepatite crônica viral, que apresenta estetaose hepática, independente do genótipo 

viral, ou seja, a perda de peso se associa a um melhor prognóstico para o paciente.  

 Estudos mostram que indivíduos obesos e indivíduos com infecção crônica 

pelo HCV têm um risco maior de desenvolver esteatose e câncer no fígado (ADINOLFI 

et al., 2001). Pesquisas recentes demonstram que pacientes obesos podem 

apresentar diversas alterações metabólicas, como dislipidemias e o surgimento de 

esteatose hepática (MUNHOZ et al., 2017) Pode-se inferir, então, que ambas as 

doenças crônicas podem acarretar o desenvolvimento de esteatose hepática. Já em 

relação aos pacientes com hepatite B crônica e o surgimento de esteatose hepática, 

um estudo realizado em Portugal, demonstrou que a atividade necroinflamatória e a 

esteatose, nas biópsias hepáticas, foram mais frequentes em pacientes do sexo 

masculino. Nesse estudo, não houve associação entre genótipo do HBV nem IMC e o 

desenvolvimento de esteatose (MOTA et al., 2010). Todavia, um outro estudo dividiu 

164 pacientes com hepatite B crônica em dois grupos: com esteatose e sem esteatose 

hepática, os 64 pacientes que apresentavam esteatose tinham um IMC e índices de 

colesterol e triglicerídeos maior que o grupo sem esteatose (ALTLPARMAK et al., 

2005).  

 

5.3.3 Infecção crônica pelo HBV/HCV e obesidade como fatores do 

desenvolvimento do carcinoma hepatocelular.  

  

O carcinoma hepatocelular  é um câncer primário, ou seja, é um tumor que tem 

a sua origem no próprio órgão afetado e, assim, como os demais canceres ele surge 

após mutações genéticas e faz com que a célula se multiplique desordenadamente, 

possui um alto grau de malignidade e é responsável por aproximadamente 90% das 

neoplasias malignas hepáticas primárias (ADINOLFI, UTILI e RUGGIERO, 1999). 
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Sendo a sexta doença maligna mais diagnosticada no mundo, é a terceira causa mais 

comum de mortalidade relacionada ao câncer (SALEM, LEWANDOWSKI, 2013). 

Em relação à infecção crônica pelo HBV e ao desenvolvimento de CHC, sabe-

se que o DNA do HBV se integra ao genoma do hospedeiro, o que acaba por induzir 

a instabilidade cromossômica (MINAMI et al., 2005). Além de mutações genéticas por 

inserção do genoma viral em regiões que podem ativar genes e, também, através da 

modulação da proliferação celular através da expressão de proteínas virais: proteína 

X, (HBx), que pode transativar, ou seja, estimular a transcrição genética dos genes 

virais e também celulares (GOZUACIK et al., 2001; MURAKAMI et al., 2001). Estudos 

indicam que a proteína HBx pode atuar no processo de transcrição de alguns genes 

celulares importantes, coordenando, assim, a proliferação celular e o processo de 

apoptose da célula (DE MITRI, CASSINI e BERNARDI, 2010; TSAI e CHUNG, 2010). 

Acredita-se que esses seriam um dos mecanismos para o desenvolvimento de CHC 

no paciente com hepatite B crônica.   

Já na relação entre hepatite C crônica e no desenvolvimento de CHC, sabe-se 

que o vírus do HCV não se integra ao genoma do hospedeiro, diferentemente do HBV. 

Acredita-se que a proteína do núcleo do HCV atua na hepatocarcinogênese e infere-

se que isso ocorra por meio da modulação da proliferação celular, apoptose, e da 

resposta imune do hospedeiro. Pois, a proteína do núcleo do HCV induz a formação 

de ROS, espécie reativa de oxigênio, que em concentrações maiores que são 

produzidas no metabolismo normal das células leva a um maior estresse oxidativo, o 

que pode levar a uma danificação da estrutura celular e até do material genético (DNA) 

da célula, além de se ligar a p53 e p73, que são proteínas supressoras tumorais. 

Infere-se que a proteína do núcleo do HCV atua, então, no processo de 

hepatocarcinogenese (TSAI e CHUNG, 2010).  

Além disso, sabe-se que a inflamação crônica e o processo de infecção 

persistente estão associados ao maior risco de desenvolvimento de câncer. A hepatite 

crônica viral causa um processo inflamatório, produzindo, assim, radicais livres, 

quimiocinas e citocinas inflamatórias. Sabe-se que todo esse processo de resposta 

imunológica no fígado, pode resultar em dano no DNA, proliferação celular e fibrose 

no tecido infectado. Sabe-se que espécies reativas de oxigênio e nitrogênio podem 

causar danos nas celulas e nas proteínas. Alguns estudos indicam que o monóxido 
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de nitrogênio, também denominado de óxido nítrico, que é uma molécula que tem 

função de sinalização e biorregulação, influência no processo de carcinogênese. 

(LALA e CHAKRABORTY, 2001; FUKUMURA, KASHIWAGI e JAIN, 2006). Nas 

hepatites B e C crônicas, há expressão de citocinas proinflamatórias, como INF-gama, 

TNF-α e IL-1 o que leva ao aumento da concentração de monóxido de nitrogênio nos 

hepatócitos e, como já foi dito, isso causa dano no DNA  (DE VERA et al., 1996; 

CARRILHO et al., 2010). 

 Nos países do Ocidente, 70-80% dos casos de carcinoma hepatocelular estão 

associados à cirrose secundária e à infecção crônica pelos vírus das hepatites B e/ou 

C. Uma pesquisa realizada no Brasil, com dados de 29 centros, incluiu 1.405 pacientes 

com diagnóstico de CHC no período de 2004 a 2009. Observou-se que 98% dos 

pacientes apresentavam cirrose. O principal agente etiológico foi o vírus da hepatite 

C com 54%, seguido pelo vírus da hepatite B com 16%. Em relação ao estágio da 

doença, 43% dos pacientes estavam no estágio inicial, 35% no intermediário e 22% 

no avançado.  O estudo conclui que, no Brasil, a cirrose hepática foi o fator de risco 

principal para o desenvolvimento do CHC, nesse estudo não há dados sobre 

obesidade e IMC dos pacientes  (DAVIS et al., 2010).Contudo, há outros fatores de 

risco para o desenvolvimento de CHC, como a obesidade e o diabetes  (EUROPEAN 

ASSOCIATION FOR STUDY OF LIVER et al. 2014;CALLE, et al., 2003).  

Pesquisas, principalmente em países Ocidentais, mostram que de 30% a 40% 

dos pacientes que tem CHC não apresentam infecção crônica pelo HBV e HCV. O 

que indica outras causas e fatores para o desenvolvimento do hepatocarcinoma. 

Estudos indicam que esses pacientes que tem CHC, mas não tem hepatite crônica, 

apresentam alterações clínicas e bioquímicas que são compatíveis com esteatose 

hepática ou síndrome metabólica. Além disso, estudos de coorte observaram que o 

CHC é mais frequente em obesos, aproximadamente entre 1,5 e 2 vezes mais 

frequente em obesos do que em não obesos, tais trabalhos concluíram que o aumento 

do peso corporal está associado ao aumento das taxas de mortalidade para diversos 

tipos de cânceres, entre eles o hepatocarcinoma (EUROPEAN ASSOCIATION FOR 

STUDY OF LIVER et al. 2014; CALLE e KAAKS, 2004). 

Ademais, uma pesquisa realizada no Oriente concluiu que a obesidade 

aumenta em quatro vezes o risco de CHC em pacientes com hepatite C crônica, e o 
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diabetes tipo 2 foi um fator de risco para o desenvolvimento de CHC nos indivíduos 

com hepatite crônica: com maior risco naqueles com infecção crônica pelo HCV do 

que pelo HBV (CHEN et al., 2008). Contudo, outro estudo realizado em uma região 

endêmica de hepatites virais HBV e HCV  no sul de Taiwan observou que o diabetes 

tipo 2 e a obesidade não foram fatores de risco, porém, a idade avançada, níveis de 

ALT maiores que o limite superior e cirrose hepática foram fatores de risco associados 

ao desenvolvimento de CHC nos pacientes com HBV/HCV crônicas (CHEN et al., 

2013). É possível observar que os estudos divergem em relação a quais fatores 

contribuem para um pior prognóstico no paciente com HBV/HCV crônica, há estudos 

que indicam que a obesidade é um fator para um pior prognóstico e outros que não 

encontraram essa associação.    
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6 DISCUSSÃO 

 

Através desta revisão narrativa é possível ratificar que tanto a obesidade como 

as hepatites B e C crônicas são doenças graves que alteram o metabolismo lipídico, 

além de possuírem comorbidades semelhantes, como RI, DM2, dislipidemias, 

esteatose hepática e hepatocarcinoma (GUH et al., 2009; GRUNDY et al., 2004; 

BRASIL, 2015). É possível analisar que os estudos divergem se a obesidade é um 

fator para um pior prognóstico nos pacientes com HBV/HCV crônicas. Há estudos que 

mostram que um IMC elevado piora o prognóstico do paciente, intensificando o 

processo de RI, DM2 e esteatose, e outros que não encontraram uma associação 

entre a obesidade e um pior prognóstico. 

 Além disso, o presente trabalho possibilitou a análise de que há fatores 

genéticos e nutricionais no desenvolvimento da obesidade: uma excessiva ingestão 

de calorias é um dos fatores para as alterações no metabolismo lipídico e para as 

dislipidemias observadas no pacienete obeso (XAVIER et al., 2013). Também foi 

possível ratificar que a obesidade é uma doença inflamatória em que há a liberação 

de citocinas inflamatórias como a TNF-α e que o tecido adiposo é um órgão endócrino, 

que produz diversas substâncias (AHIMA e FLIER, 2000). Um estudo demonstrou que 

no adipócito de pacientes com um IMC elevado existe uma maior liberação de 

adipocinas e TNF-α (FAIN et al., 2004).  

 Algumas pesquisas também indicam que a TNF-α suprime a expressão de 

vários fatores de transcrição e está envolvido com a diminuição da sensibilidade à 

insulina (RUAN et al., 2002 a; RUAN et a., 2002 b; RUAN e LODISH, 2003). Assim 

como na obesidade, nas hepatites crônicas B e C existe uma inflamação tecidual e 

uma maior liberação de TNF-α. Além disso, a proteína do core do HCV superestimula 

a produção de TNF-α (WEYER et al., 2001; SILVEIRA, 2003). Infere-se então, que 

pacientes que tem obesidade e hepatite B/C crônica terão uma maior concentração 

de TNF-α e isso pode intensificar o processo de RI e o desenvolvimento de DM2, que 

pode piorar o prognóstico desses pacientes, intensificando o processo de esteatose.  
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Os trabalhos divergem se há maior prevalência de RI e DM2 nos pacientes com 

HBV ou HCV.  Alguns demonstram que existe uma maior prevalência de DM2 em 

pacientes com HC crônica que nos pacientes com HB crônica (FRASER et al., 1996), 

porem há outros estudos que afirmam que a DM2 é igualmente frequente em 

pacientes com HB/HC crônicas. Entretanto, foi observado que há uma maior 

frequência de DM2 nos pacientes com hepatite crônica e cirróticos (QURESHI et al., 

2002). Através desta revisão também foi possível observar que a obesidade é um fator 

de risco para o desenvolvimento de RI e DM2 (WEYER et al., 2001; SILVEIRA, 2003). 

A presença de DM2 nos pacientes com HB/HC foi associada à fibrose hepática mais 

grave, ou seja, um pior prognóstico (PAPATHEODORIDIS et al., 2006). Isso também 

foi confirmado em outros estudos em que a RI e estetaose hepática foram associadas 

a um pior prognóstico no paciente com HC crônica (DEL CAMPO, ROMERO-GÓMEZ, 

2009; DOUGLAS, GEORGE, 2009).  

Pesquisas indicam que o processo de esteatose no paciente com HCV tem 

uma possível relação com o genótipo e com o IMC do paciente, pois demonstram que 

o genótipo 3 do HCV é mais citotóxico que o genótipo 1 (MIHM et al., 1997). Um dos 

estudos que tinha como objetivo relacionar os genótipos do HCV e o desenvolvimento 

de estatose, identificou que, após a diminuição da viremia, a estatose diminui nos 

pacientes com o genótipo 3, mas que isso não é observado nos pacientes com o 

genótipo 1 (KUMAR et al., 2002; ADINOLFI et al., 2001). 

Já em outros estudos, verificou-se que o maior tempo de contaminação e um 

IMC maior que 25 foram associados a uma maior progressão para fibrose (RIBEIRO, 

2004), e que a obesidade foi um fator para um pior desenvolvimento de fibrose 

hepática no paciente com HCV crônica (ORTIZ et al., 2002). Também é possível 

analisar que o processo de estetaose hepática no paciente com HCV se relaciona ao 

processo de replicação viral, pois o vírus desvia elementos da formação de lipídeos 

endógenos VLDL (DIAZ et al., 2006). Também há uma diminuição da MTP, proteína 

microssomal transferidora de triglicerídeos, indicando que na infecção pelo HCV há 

um efeito direto do vírus na montagem e secreção de VLDL (ANDRÉ et al., 2005) 

Outro estudo demonstrou que o HCV estava associado à partículas que continham 

ApoB-48 que é uma apoproteína que se associa ao Qm  que é derivada do intestino. 

Esses dados demonstram que pode haver uma associação entre o vírus da hepatite 
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C com os Qm (DIAZ et al., 2006).Tais estudos levam ao questionamento se em 

pacienentes obesos, em que há um aumento na ingestão de lipídeos, isso pode 

acarretar uma maior viremia, uma intensificação da esteatose e um pior prognóstico.  

 Além disso, em um estudo com pacientes com HCV crônica com esteatose, 

em que a perda de peso foi a única terapêutica utilizada, houve diminuição no 

processo de esteatose e nos níveis de ALT.Isso foi independente do genótipo viral 

(HICKMAN et al., 2002) Indicando que a obesidade é um fator que intensifica o 

desenvolvimento de estetaose no paciente com HCV crônica.  

Em relação a hepatite B, a literatura diverge se o desenvolvimento de esteatose 

hepático no paciente com HBV crônica se associa ao IMC do indivíduo. Um estudo 

identificou que a esteatose no portador de HBV crônica é mais frequente em homens 

e não foi vista uma associação com o IMC (MOTA et al., 2010).  Entretanto, outro 

estudo identificou que pacientes com HBV crônica e com esteatose apresentam um 

IMC mais elevado que os pacientes com hepatite B crônica sem esteatose 

(ALTLPARMAK et al., 2005) Indicando que a obesidade é um possível fator para um 

pior prognóstico no paciente com HBV crônica. Também há uma divergência se a 

obesidade é um fator que vai intendificar o processo de CHC no paciente com hepatite 

B e C crônica. 

Há estudos que indicam que a obesidade aumenta em quatro vezes o risco de 

CHC em pacientes com HCV crônica e que o DM2 foi um fator de risco para o 

desenvolvimento de CHC. Tal fato foi observado tanto nos pacientes com hepatite B 

e C crônicas (CHEN et al., 2008). Porém, em outro estudo a obesidade e o DM2 não 

foram um fator de risco para o desenvolvimento de CHC, mas a idade avançada, ALT 

elevada e cirrose foram fatores de risco (CHEN et al., 2013). 

Através da compilação dos dados analisados nessa revisão é possível observar 

que a TNF-α é um fator para o densevolvimento de RI e DM2 e que tanto na 

obesdidade como na hepatite crônica viral há um aumento na liberação de citocinas 

inflamatórias, incluindo a TNF-α. Observou-se também que o desenvolvimento de RI 

no paciente com HCV piora o prognóstico aumentando o grau de esteatose. Sendo a 

obesidade e a hepatite crônica, doenças que aumentam tal fator é possível inferir que 

em pacientes que tenham ambas as doenças crônicas haverá uma superprodução de 
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TNF-α e isso irá intensificar a RI e piorar o quadro do paciente. Porém, como a 

literatura diverge, se faz necessário mais estudos. 

A descoberta da obesidade como um fator que piora o pognóstico do indivíduo 

com hepatite crônica é importante para que sejam adotadas medidas para o controle 

do peso e do IMC desses pacientes.  
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7 CONCLUSÃO 

 

Tanto a obesidade como a HB e HC são doenças crônicas graves. Ainda é 

incerto se a obesidade pode ser um fator para um pior prognóstico nos pacientes com 

HBV e HCV crônica, pois há estudos que afirmam que a obesidade piora o prognóstico 

e estudos que não encontraram relação entre a obesidade e um pior prognóstico. 

Entretanto, ambas as doenças são comorbidades prognósticas para o 

desenvolvimento de dislipidemias, RI, DM2, esteatose e hepatocarcinoma. Além 

disso, há uma maior produção de citocinas pró-inflamatórias em ambas as doenças, 

em especial o TNF-α, que está relacionado com o desenvolvimento de RI e DM2. E 

estas se relacionam com uma maior progressão da fibrose hepática no paciente com 

hepatite crônica. Diante desses dados pode-se inferir que a obesidade, por ser uma 

doença inflamatória que prejudica o fígado, associada à hepatite B e/ou C crônica irá 

sobrecarregar o fígado, que pode intensificar os processos de RI, DM2 e esteatose, 

levando a um pior prognóstico do paciente. Porém, novas pesquisas precisam ser 

feitas para que se possa realmente afirmar que a obesidade é um fator para um pior 

prognóstico no paciente com hepatite B ou C crônica, pois os estudos analisados 

nesta revisão divergem sobre essa informação. 
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