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P-01
A Importância do Julho Amarelo no Combate e na Prevenção das Hepatites Virais: Evidências Baseadas em BIG DATA
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva; Jacqueline Andréia Bernardes LeãoCordeiro;
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

A hepatite é uma inflamação do fígado, que pode ser causada por vírus ou pelo uso de alguns medicamentos, álcool e
outras drogas, bem como por doenças autoimunes, metabólicas ou genéticas. No Brasil, as hepatites virais mais comuns
são causadas pelos vírus A, B e C. Existem ainda, com menor frequência, o vírus da hepatite D (mais comum na região
Norte do país) e o vírus da hepatite E, que é menos frequente, no Brasil. O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece
tratamento para todos os tipos de hepatite, independentemente do grau de lesão do fígado. No entanto, a falta do
conhecimento da existência da doença é o grande desafio, por isso, a recomendação é que todas as pessoas com mais
de 45 anos de idade façam o teste, gratuitamente, em qualquer posto de saúde e, em caso de resultado positivo, façam
o tratamento que está disponível na rede pública de saúde. Nesse contexto, a campanha “julho amarelo” foi instituída,
no Brasil, e tem por finalidade reforçar as ações de vigilância, prevenção e controle das hepatites virais. O objetivo deste
estudo foi analisar o perfil de buscas na web, no Brasil, sobre o julho amarelo e sua importância no combate e na
prevenção as hepatites virais. Material e Método: Trata-se de estudo analítico e descritivo, de ciência de dados, com big
data. Os dados de busca na web, por parte da população brasileira, foram coletados por meio da ferramenta Google
Trends (que varia de 0 a 100 pontos), utilizando o termo “julho amarelo”, compreendendo o período situado entre 7 de
julho de 2019 a 1° de agosto de 2020. A atualização e a coleta de dados foram realizadas em 25 de setembro de 2020.
Resultados: No período avaliado, a tendência de buscas pelo termo “julho amarelo” apresentou-se em alta nos meses
de julho dos anos de 2019 e 2020, sendo que, as buscas para este termo, atingiram o pico máximo de popularidade, isto
é, de maior busca pelas pessoas, entre 7 e 13 de julho de 2019 (100 pontos), seguido, de 28 de junho a 4 de julho de
2020 (75 pontos). Com base no interesse de buscas, por região brasileira, as localidades que obtiveram destaque nas
pesquisas envolveram os seguintes estados: Amazonas (100 pontos), Pará (83 pontos), Bahia (52 pontos), Maranhão (51
pontos) e Alagoas (51 pontos). Discussão: Em 28 de julho, é celebrado o dia mundial de luta contra as hepatites virais e,
neste sentido, o mês de julho foi instituído como “julho amarelo”. Dessa forma, o Ministério da Saúde alerta para a
importância da prevenção, no combate às hepatites, no SUS, com diagnóstico oportuno, por meio de testes rápidos, e
tratamento. Conclusões: A difusão acerca do julho amarelo e de sua importância na prevenção das hepatites virais,
possibilita acesso à informação em saúde, auxilia no diagnóstico precoce e no tratamento adequado, aumentando,
assim, a sobrevida, reduzindo o contágio das doenças e prevenindo as internações, por complicações, além de
proporcionar melhor qualidade de vida à pessoa acometida por hepatites virais.
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P-02
A Importância do NASH Day no Combate e na Prevenção da Esteatose Hepática: Evidências Baseadas em Big Data
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Jacqueline Andréia Bernardes Leão-Cordeiro; Antonio Márcio Teodoro
Cordeiro Silva
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura nos
hepatócitos, na ausência de ingestão alcoólica. Sua prevalência cresce com o aumento da obesidade e do diabetes
mellitus, sendo que a DHGNA se apresenta como a principal causa de doença hepática crônica e da síndrome
metabólica. Estima-se que cerca de 20 a 34%, da população mundial adulta, apresente DHGNA. Tal fato torna relevante
a investigação dos aspectos fisiopatológicos e clínicos, bem como dos fatores nutricionais, relacionados ao manejo da
DHGNA, buscando repercussão positiva na saúde e na qualidade de vida da população em geral. Nesse contexto, o Dia
Internacional de Combate à Esteatose Hepática Não Alcoólica, o Nash Day (do inglês, NonAlcoholic SteatoHepatitis),
tem como objetivo abordar a fisiopatologia da gordura no fígado, por meio de diversas discussões, ao redor do mundo.
O objetivo deste estudo foi analisar o perfil de buscas na web, no mundo, sobre o Nash Day e sua importância no
combate e na prevenção a esteatose hepática gordurosa não alcoólica. Material e Método: Trata-se de estudo analítico
e descritivo, de ciências de dados, com big data. Os dados de busca na web foram coletados pela ferramenta Google
Trends (com pontuações de 0 a 100), utilizando o termo internacional: “Nash Day”, acerca das tendências de buscas, por
este termo, no mundo, entre 16 de junho de 2019 a 13 de junho de 2020. Resultados: O termo “Nash Day” foi
pesquisado em maior quantidade, no ano de 2020, de modo que o pico de popularidade de buscas, pelo termo, ocorreu
entre os dias 9 a 15 de fevereiro de 2020 (100 pontos). Com base no interesse pela pesquisa do termo, em relação ao
país, constatou-se que o Canadá (100 pontos) mostrou maior interesse, seguido do Reino Unido (84 pontos) e dos
Estados Unidos da América (82 pontos). Adicionalmente, dentre as consultas relacionadas ao termo, em ascensão,
envolveram os termos “nash day hospital” (100 pontos) e “international nash day” (80 pontos). Discussão: Diante da
tendência de buscas para o termo “Nash Day”, observou-se que as pesquisas apresentaram maior ascensão em países
desenvolvidos, que, consequentemente, possuem maior poder aquisitivo e mais informação em saúde. Entretanto,
quando se avalia a busca deste termo, no Brasil, observa-se que ele não foi pesquisado pela população brasileira. E,
dentre os fatores que corroboram para isto, incluem-se o fato do termo estar em língua estrangeira, somado a falta de
entendimento da população, em relação ao significado da palavra. Conclusões: A ampliação do “Nash Day”, em nível
nacional e internacional, além de difundir o conhecimento e a informação em saúde para a população, acerca da doença
hepática gordurosa não alcoólica, pode estimular a melhora dos hábitos de vida, o diagnóstico precoce e o tratamento
adequado, proporcionando redução da morbimortalidade, pela doença, no Brasil e no mundo.
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P-03
A Metilação da Região Promotora do Gene CTLA-4 é um Mecanismo Epigenético da Tireoidite Autoimune no Portador
de Hepatite C? Observação Experimental in Silico
Autores: Gabriela Correia Matos de Oliveira; Aline Zamira Freire Teles Aragão; Luis Jesuino de Oliveira Andrade; Isadora
dos Santos Lima

O antígeno citotóxico associado aos linfócitos T - 4 (CTLA-4) é um receptor crucial do ponto de controle imunológico que
regula a ativação das células T. Mecanismos epigenéticos, como a metilação do DNA e modificações de histonas,
modulam o empacotamento do DNA no núcleo e influenciam a expressão do gene. A tireoidite autoimune pode estar
associada à infecção pelo vírus da hepatite C (HCV), bem como ao gene CTLA-4. Objetivo: Simular in silico a metilação da
região promotora do gene CTLA-4 como um fator epigenético no desencadeamento da tireoidite autoimune pelo HCV.
Métodos: Analisamos por simulação in silico os cenários de hipermetilação da região promotora do gene CTLA-4,
alinhando as sequências do CTLA-4 e HCV (genótipos 1, 2 e 3) através do software BLAST, identificando seus locais de
citocina que precedem guanina (CpG) metilados e não metilados. Após a obtenção das sequências com o alinhamento
dos pontos de metilação pelo programa MultAlin, as sequências de consenso obtidas foram submetidas à busca de
similaridade através do programa BLAST. O cálculo do conteúdo de Citosina/Guanina (GC) e a anotação do HCV foram
realizados usando o software ENDMEMO. O software MethPrimer foi utilizado para identificar e localizar a metilação
CpGi no genoma do HCV. Resultados: A localização do CTLA-4 no cromossomo 2 e o alinhamento das sequências de
aminoácidos são apresentados: CTLA-4 e HCV genótipo 1, CTLA-4 e HCV genótipo 2 e CTLA-4 e HCV genótipo 3, assim
como os locais de metilação. Conclusão: A hipermetilação promove redução na expressão de CTLA-4 e aumenta o risco
de tireoidite autoimune em indivíduos infectados pelo HCV.
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P-04
Abscesso Hepático de Etiologia Criptogênica: Relato de Caso
Autores: Juliana Brasil D Oliveira Batista; Aryana Isabelle de Almeida Neves Siqueira; Heloísa Brandão Vieira; João Lucas
Paes Santos
Instituição: Hospital Universitário Professor Alberto Antunes

O abscesso hepático (AH) consiste em coleção purulenta intra-hepática por infecção no parênquima . É uma doença rara
(1,1 a 2,3 por 100.000 habitantes), com mortalidade de até 100%, predominando entre a quarta e quinta década de
vida. As etiologias são múltiplas, como doenças biliares litiásicas, coleções intra-abdominais, infecção por Entamoeba
histolytica, transplante hepático, traumas hepáticos, além de etiologia criptogênica. Os principais fatores de riscos são:
cirrose, diabetes, idade avançada e sexo masculino. O diagnóstico consiste em exames de imagem como tomografia (TC)
ou ultrassom (USG) de abdômen. Para definição do agente etiológico é necessária avaliação por cultura da secreção. O
tratamento consiste em antibioticoterapia de amplo espectro e drenagem da coleção. Esse trabalho tem como objetivo
relatar o caso de um paciente jovem, sem fatores de riscos, sendo diagnosticado com abscesso hepático criptogênico.
Apresentação do Caso: Homem, 28 anos, com dor abdominal associada à febre, vômitos e diarreia há quatro dias. À
admissão hospitalar, encontrava-se em estado grave, ictérico e séptico . Abdome doloroso em hipocôndrio direito.
Exames laboratoriais evidenciavam leucopenia , hiperbilirrubinemia direta, e sorologias virais negativas . TC mostrava
área heterogênea, hipodensa no lobo hepático direito, com 12 cm, sugerindo abscesso hepático. Paciente evoluiu com
piora clínica, necessitando de suporte intensivo. Iniciada antibioticoterapia de amplo espectro e drenagem percutânea.
Após 48 horas, nova TC evidenciou persistência da coleção, sendo realizada nova drenagem percutânea. Cultura da
secreção evidenciou Klebsiella ozaenae. Evoluiu com boa resposta clínica, com resolução do abscesso. Paciente recbeu
alta com prescrição de antibioticoterapia oral e manteve o seguimento ambulatorial. Discussão: no caso relatado, o
paciente apresentava concordância quanto ao gênero, entretanto discordante com a faixa etária esperada. A cultura
evidenciou crescimento de Klebsiella, sendo tal patógeno associado com causa criptogênica. Dentre os fatores de riscos,
apenas o sexo masculino se enquadra no caso. Apesar do diagnóstico diferencial e da idade do paciente serem mais
favoráveis à causa amebiana, o aspecto tomográfico da lesão, o aspecto da secreção e o resultado da cultura, afastaram
tal hipótese. Exame de imagem, juntamente com a drenagem são essenciais para o diagnóstico. Após confirmação da
hipótese, é de extrema importância início precoce de antibioticoterapia. Neste caso, tais condutas permitiram controle
da infecção e consequente alta sem necessidade de drenagem cirúrgica. Comentários finais: O AH é uma doença rara,
que pode evoluir com curso clínico grave. Importante ressaltar os diagnósticos diferenciais com outras patologias
abdominais, bem como a importância de um diagnóstico precoce, visando desfecho favorável após tratamento em
tempo hábil, aumentando as chances de sobrevida consideravelmente.
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Análise da Cobertura Vacinal e dos Casos Confirmados de Hepatite A no Brasil
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva; Jacqueline Andréia Bernardes LeãoCordeiro;
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

A hepatite A é uma infecção viral aguda, de transmissão fecal-oral, que apresenta caráter benigno e autolimitado;
costuma ser assintomática ou branda, na infância; raramente alguns casos podem evoluir para falência hepática aguda e
morte. A imunoprofilaxia ativa é feita com a utilização das vacinas contra hepatite A, que têm alta eficácia e efetividade,
proteção induzida por longo tempo e eventos adversos raros e não graves. Assim, a partir de janeiro de 2016, passou a
ser adotado, pelo Ministério da Saúde, o seguinte esquema vacinal: dose única aos 15 meses de idade, podendo ser
administrada até os 4 anos de idade. A cobertura vacinal, para a hepatite A, pode ser mensurada por meio do
percentual de indivíduos vacinados, de acordo com determinado espaço geográfico, com a adequada vacinação em
mais de 95% da população-alvo (crianças com um ano de idade), em um determinado ano. O objetivo deste trabalho foi
analisar o perfil epidemiológico de cobertura vacinal e dos casos confirmados de hepatite A, na população brasileira.
Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo e observacional. Foram obtidos dados do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de Informação do Programa
Nacional de Imunizações (SI-PNI) e do Sistema de Informações e Agravos de Notificação (SINAN). Os dados eram
relativos à cobertura vacinal da hepatite A e dos casos notificados de hepatite A, por sexo, na população brasileira,
entre os anos de 2014 a 2018. Resultados: No período avaliado, foram registrados 15.218 casos de hepatite A e uma
cobertura vacinal total de 78,0%, na população brasileira. Dentre os casos, 59,2%, ocorreram no sexo masculino e 40,8%
no sexo feminino. Em 2014, foram registrados 42,2% dos casos e, em 2016, esse valor foi de 7,9%. Observou-se que a
meta da cobertura vacinal aconteceu, em 2015, atingindo 97,1% do total. No entanto, em 2014, e, entre 2016 a 2018, a
meta de imunização não foi atingida, com diminuição nas imunizações, ao longo dos anos. Discussão: Vários estudos
destacam a diminuição na prevalência de hepatite A, no Brasil, em consequência das melhorias das condições
socioeconômicas, sanitárias e da vacinação de crianças. No entanto, há uma associação inversa entre o nível
socioeconômico e as condições sanitárias com a prevalência nas faixas etárias de crianças e adolescentes, implicando
em aumento do número de indivíduos suscetíveis à doença. Conclusões: Diante do importante problema de saúde
pública, ocasionado pela hepatite A, a análise epidemiológica de sua incidência, a avaliação dos programas de
imunização e o monitoramento da cobertura vacinal, permitem identificar os indivíduos suscetíveis à doença, além de
aprimorar as estratégias de imunidade em massa, de modo a atuar na prevenção e na diminuição da transmissão de
hepatite A, na população brasileira.
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Análise Epidemiológica de Imunização para Hepatite B na População Brasileira
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva; Jacqueline Andréia Bernardes LeãoCordeiro
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

A hepatite B é uma doença crônica, transmitida por: lesões na pele e mucosa, relações sexuais, exposição percutânea
para agulhas ou outros instrumentos contaminados, sangue e fluidos corporais, transfusões, entre outros. O vírus da
hepatite B causa inflamação nos hepatócitos, com a progressão aguda ou crônica, levando ao aumento do risco de:
descompensação hepática, cirrose, carcinoma hepatocelular, entre outros. A principal forma de prevenção da doença é
por vacinação, que é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde Sistema (SUS), a todas as pessoas não vacinadas,
independentemente da idade. A recomendação, para a administração da vacina, em crianças, é que sejam realizadas
quatro doses, sendo a primeira dose indicada entre 12 a 24 horas logo após o nascimento da criança, e aos 2, 4 e 6
meses de idade. O objetivo deste estudo foi analisar o perfil epidemiológico de distribuição das imunizações, para a
hepatite B, no Brasil. Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo e observacional. Foram obtidos
dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de Informação do
Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI). As informações estavam relacionadas à quantidade de doses aplicadas da
vacina contra a hepatite B e de sua cobertura, na população brasileira, de acordo com o tipo de dose administrada, e
faixa etária, no período de 2015 a 2019. Resultados: Foram realizadas 44.231.505 imunizações para a hepatite B, no
Brasil, no período avaliado. A maior quantidade de doses administradas ocorreu com a 1ª dose, com 37,3%
(n=16.672.654) dos registros e a menor foi a 4ª dose, com a constatação de 0,4% (n=160.722) das imunizações. De
acordo com a faixa etária, 28,1% das doses foram aplicadas em recém-nascidos, com até 30 dias de vida. Para a
cobertura vacinal, constatou-se que esta foi de 89,3% para a hepatite B, no geral, e de 85,0%, em crianças de até 30
dias. A meta de cobertura vacinal foi atingida, para a hepatite B, nos anos de 2015 (97,7%) e de 2016 (105,2%).
Discussão: A principal forma de prevenção da infecção pelo vírus da hepatite B é a vacina. Dessa forma, ocorreu maior
frequência de aplicação da primeira dose da vacina e em recém-nascidos. No entanto, a cobertura vacinal, que, de
acordo com o Ministério da Saúde, deve ser de, pelo menos, 95%, foi atingida somente nos anos de 2015 e 2016, não
abrangendo todo o período analisado. Conclusões: A hepatite B se apresenta como importante problema de saúde
pública, no Brasil, com significativa morbidade. Nesse contexto, torna-se necessário o fortalecimento das políticas
públicas e das campanhas de vacinação, como forma de atuar na prevenção, no aumento da cobertura vacinal e na
redução da morbidade, por essa patologia, no cenário nacional.
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Análise Epidemiológica dos Casos de Colangiocarcinoma na População Brasileira
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Jacqueline Andréia Bernardes Leão-Cordeiro; Antonio Márcio Teodoro
Cordeiro Silva
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

O colangiocarcinoma é a segunda neoplasia maligna primária mais frequente no fígado e representa cerca de 3% de
todos os cânceres gastrointestinais. Tem origem no epitélio dos ductos biliares e pode ser dividido em: intra-hepáticos,
peri-hilares (tumores de Klatskin) e distais. Eles se apresentam como adenocarcinomas, com graus de diferenciação e
fenótipos variáveis. Alguns fatores de risco, para os colangiocarcinomas, envolvem: infecções parasitárias, colangite
esclerosante primária, cistos dos ductos biliares, hepatolitíase e algumas toxinas. Outros potenciais fatores de risco
incluem: doença inflamatória intestinal, vírus da hepatite B e C, cirrose hepática, diabetes mellitus, obesidade,
alcoolismo, tabagismo e mutações genéticas. O objetivo deste trabalho foi analisar o perfil epidemiológico dos casos de
colangiocarcinoma, na população brasileira. Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo,
observacional. Foram obtidos dados secundários e de acesso público provenientes do Sistema de Registro Hospitalar de
Câncer (SisRHC), do Instituto Nacional de Câncer (INCA). As informações estavam relacionadas aos casos de
colangiocarcinoma, no Brasil, de acordo com o sexo, a faixa etária e o histórico familiar de câncer, no período de 2014 a
2018. Resultados: Foram notificados 339 casos de colangiocarcinoma, no Brasil, no período avaliado. Nos anos de 2015
e 2017, foram quantificados, para cada ano, 25,1% (n=85) dos casos, e, em 2018, esse valor correspondeu a 9,7%
(n=33). O sexo feminino foi responsável por 60,0% (n=203) dos registros e o masculino, por 40,0% (n=136). Com base na
faixa etária do paciente, a maior constatação de casos ocorreu em idosos entre 65 e 69 anos, com 18,3% (n=62) dos
casos totais. Adicionalmente, o histórico familiar, deste tipo de câncer, foi confirmado por 48,7% dos pacientes.
Discussão: De acordo com o delineamento epidemiológico apontado, houve maior proporção de casos em mulheres e
em idosos entre 65 e 69 anos de idade, no Brasil. Dessa forma, tais valores podem ser atribuíveis ao mau prognóstico da
doença, nos quesitos de estadiamento, tamanho e grau de diferenciação do tumor, margens de ressecção, invasão
angiolinfática e perineural, somados à pouca eficácia das modalidades terapêuticas, como a quimioterapia e o
tratamento cirúrgico, e ao diagnóstico em fase avançada da doença. Conclusões: O colangiocarcinoma, apesar de não se
apresentar como a principal neoplasias que mais acomete a população brasileira, representa importante papel na
morbimortalidade por doenças hepáticas. Nesse contexto, o conhecimento dos fatores prognósticos, que influenciam
no diagnóstico tardio, com progressão para as complicações e gravidade dessa patologia, torna-se necessário, pois
possibilita a identificação dos casos e o direcionamento de tratamentos oncológicos adequados, com o intuito de
melhorar a qualidade de vida do paciente acometido por essa condição clínica, no cenário nacional.
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Análise Epidemiológica dos Casos de Hepatites Virais na População Brasileira
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva; Jacqueline Andréia Bernardes LeãoCordeiro
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes etiológicos (vírus das hepatites A, B, C, D e E), que
apresentam tropismo primário pelo tecido hepático e formas de transmissão que variam de acordo com o subgrupo. A
doença apresenta características epidemiológicas, clínicas e laboratoriais semelhantes, porém com importantes
particularidades. O objetivo deste estudo foi de analisar o perfil epidemiológico dos casos de hepatites virais, na
população brasileira, no período de 2014 a 2018. Material e Métodos: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo e
observacional. Foram obtidos dados secundários, de acesso público, do Departamento de Informática do Sistema Único
de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de Informação dos Agravos de Notificação (SINAN), do Ministério da Saúde.
As informações estavam relacionadas ao número de casos de hepatites virais (tipo A, B, C e D), no Brasil, no período de
2014 a 2018. Resultados: Foram notificados 211.588 casos de hepatites virais, dos quais, ocorreram: 15.221 casos de
hepatite A; 75.764, de hepatite B; 119.554, de hepatite C; e 1.049, de hepatite D, na população brasileira, entre os anos
de 2014 a 2018. Discussão: Durante esse período, houve maior proporção de casos de hepatite C, na população
brasileira. O Ministério da Saúde, por meio do Programa Nacional de Imunizações, disponibiliza, desde 1989, a vacina
contra a hepatite B e, desde 2014, a vacina contra a hepatite A. A cobertura vacinal das hepatites A e B diminui o
número de infectados por esses subtipos. No entanto, dentre as causas que favorecem a ocorrência de maior número
de casos de hepatite C, destaca-se a ausência de vacina para a hepatite C e a exposição aos principais formas de
transmissão, como o compartilhamento de agulhas, tesouras e alicates, transfusão de sangue, além da relação sexual
sem o uso de preservativos, o que pode estar relacionado ao maior número de infecções pelo subtipo C em comparação
com os outros subtipos. Dessa forma, a hepatite C é uma das maiores responsáveis pela necessidade de transplante de
fígado e por complicações associadas à infecção crônica, como: cirrose, carcinoma hepatocelular e insuficiência
hepática, que são as principais causas de morbimortalidade hepática. Adicionalmente, embora tenha ocorrido maior
quantidade de casos de hepatite C, no Brasil, a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) continua sendo um problema de
saúde pública mundial, por causa da sua alta transmissibilidade. Conclusões: As hepatites virais representam um grave
problema de saúde pública devido à elevada taxa de prevalência, incidência e mortalidade. Nesse contexto, torna-se
necessário o fortalecimento das políticas públicas de saúde, voltadas para: a promoção de saúde, atenção e
atendimento aos pacientes infectados, o diagnóstico precoce e amplificação da testagem viral, como forma de reduzir
os índices de morbimortalidade, por essas condições clínicas, no cenário nacional.
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Análise sobre Anastomose Porto-Cava para Correção de Hipertensão Portal: Uma Revisão de Literatura
Autores: Talita Costa Barbosa; Lindemberg Barbosa Júnior; Natasha Cristina Zacarias
Instituição: Universidade Brasil

A hipertensão portal não é uma doença em si, pois representa complicação de várias doenças. Entre as afecções que
podem cursar com hipertensão do sistema porta, destacam-se a cirrose, a forma hepática ou hepatoesplênica da
esquistossomose, neoplasias do fígado, das vias biliares ou do pâncreas, fenômenos tromboembólicos da veia porta e
moléstias supra- hepáticas, como insuficiência cardíaca direita e oclusão da veia cava inferior , por trombos ou tumores.
Além disso, outras doenças podem dificultar o fluxo da veia porta e provocar um aumento da pressão em todo o
sistema venoso que aflui para esse vaso e que não possui válvulas. Como meio de terapêutico, faz necessário o uso de
procedimento para melhorar tal situação. A anastomose porto-cava foi muito indicada como terapêutica efetiva na
descompressão do sistema porta, reduzindo a ascite e controlando a hemorragia digestiva em pacientes cirróticos. Sua
indicação foi restringida devido a consequências do pós-operatório e pelos bons resultados da terapêutica endoscópica
das varizes esofágicas. MATERIAL E MÉTODO: O estudo realizado foi uma pesquisa bibliográfica. Os recursos utilizados
foram literaturas pesquisadas em bases de dados do Pubmed, BVSalud, Scielo, a partir dos descritores: “hipertensão
portal”, “derivação portocava cirúrgica”, “sistema porta”. Foram incluídos trabalhos de relato de caso, revisão de
literatura, artigos na integra, na língua portuguesa, inglesa e espanhola. RESULTADO: O aumento da resistência do fluxo
portal, pode ser causador de hipertensão portal, e ocorre em vários níveis do sistema venoso, portal e de suas vias de
drenagem. Em algumas situações, a obstrução pode ocorrer em mais de um local. O procedimento de anastomose
porto-cava, que foi utilizado em alguns casos, pode apresentar complicações pós-cirúrgicas, tais como: atrofia do
parênquima hepático, transtornos no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, encefalopatia porto-sistêmica e
diminuição da capacidade de regeneração hepática. DISCUSSÃO: A derivação do sangue portal para a cava inferior, foi
idealizada no final do século XIX, como uma opção terapêutica para descompressão do sistema porta em presença de
hipertensão portal. Decorrente as suas várias complicações pós-operatórias descobertas, tal procedimento passou a ser
substituído pelas derivações seletivas e cirurgias não derivativas. Entre as complicações evidenciadas, cita-se a alteração
do estado nutricional, avaliado na maioria dos casos pela modificação do peso corpóreo e taxas de proteínas
plasmáticas. CONCLUSÕES: A hipertensão portal representa uma complicação decorrente do aumento de fluxo de
sangue na veia porta. Logo, a anastomose porto-cava, apresenta-se como um procedimento não adequado, pelo fato de
causar prejuízos morfológicos e bioquímicos significativos ao fígado, além da redução significativa do peso corpóreo.
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Anti-HCV Reagente em Pré-Doadores de Sangue em um Hemocentro do Sudoeste da Bahia
Autores: Brenda Sanches Melo Bomfim; Cícero Santos Souza; Lucas dos Santos; Wilkslam Alves de Araújo; Flávio Silva
Santos; Cristina Maria Bitencourt Teixeira Leite
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

A Hepatite C frequentemente se caracteriza pelo curso crônico e silencioso, podendo evoluir assintomaticamente para
cirrose, hepatocarcinoma e óbito. Assim, os testes sorológicos de triagem para doação de sangue são importantes
meios para identificar os candidatos que tiveram contato com o vírus C. Objetivo: Conhecer o perfil epidemiológico de
anti-HCV reagente em pré-doadores de sangue que se candidataram à doação no HEMOBA/Jequié de janeiro de 2015 a
dezembro de 2019. Métodos: Estudo transversal e analítico realizado a partir do banco de dados dos candidatos à
doação de sangue no período dos cincos anos selecionados no hemocentro HEMOBA/Jequié. Aprovado pelo Comitê de
ética em Pesquisa da UESB, sob protocolo n°17976219.5.0000.0055. Foram analisadas frequência absoluta e relativa das
variáveis: sexo, faixa etária, cor e estado civil dos inaptos por anti-HCV reagente pelo. Investigou-se presença de
associação estatística pelo teste qui-quadrado de Pearson. Todas essas análises foram feitas pelo SPSS 21.0,2013.
Resultados: No período estudado, houve 24.714 candidatos a doação de sangue, sendo que destes 61% era do sexo
masculino. Dos 49 (0,2% do total) pré-candidatos inaptos por anti-HCV reagente (homens: 0,2%; mulheres: 0,2%;
p>0,05), verificou-se maior proporção de homens (67,3%); idade entre 19 e 39 anos (57,1%); cor parda (73,4%); solteiro
(57,1%). Discussão: A maioria que se candidatou à doação de sangue pertence ao sexo masculino. Pode-se relacionar a
isso algumas características vinculadas ao sexo feminino que restringem à doação de sangue, como: gestação, período
menstrual, maior risco à anemia, poder fazer apenas 3 doações por ano. Houve, também, maioria masculina entre os
indivíduos com anti-HCV reagente. No entanto, não se observou associação entre o anti-HCV reagente e o sexo. Tal
achado sugere que a característica do grupo que se candidatou à doação de sangue pode influenciar nos achados desses
inaptos. A faixa etária dos soropositivos para HVC pertence a de adulto jovem. Tal fato pode se associar a maior
receptividade da população jovem às campanhas de incentivo à doação de sangue. Quanto a cor, observou se que a
maioria é parda. Isso pode ser devido ao HEMOBA/Jequié se localizar na Bahia onde há maioria de pardos. Quanto ao
estado civil, houve uma proporção maior de indivíduos solteiros. Esse achado pode estar associado à maior proporção
de pessoas na faixa etária jovem, uma vez que há maior prevalência de indivíduos solteiros nessa faixa etária.
Conclusão: O perfil epidemiológico dos inaptos por anti-HCV reagente se caracterizou pela maior proporção de homens,
adultos jovens, da cor parda e solteiros. Faz-se necessário estudos futuros com maior representatividade. Ainda assim,
este trabalho traz contribuições interessantes, visto que permite a elaboração de estratégias para tratamento e
prevenção da Hepatite C neste município, além de estimular a elaboração de outros estudos.
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Aspectos Epidemiológicos de Mortalidade por Fibrose e Cirrose Hepática na População Brasileira
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva; Jacqueline Andréia Bernardes LeãoCordeiro;
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

A cirrose é o resultado de diferentes mecanismos de lesão hepática, que levam à necroinflamação e à fibrogênese. Ela
consiste no estágio final do processo de fibrose hepática e tem, como consequência: formação de nódulos difusos,
capilarização dos sinusóides hepáticos, formação de shunts vasculares e regeneração desorganizada do parênquima
hepático. A cirrose e a fibrose hepáticas constituem causas crescentes de morbidade e mortalidade, nos países mais
desenvolvidos, sendo a sua prevalência de difícil avaliação, pois os estágios iniciais são assintomáticos e o distúrbio,
comumente, não é diagnosticado. O tecido fibroso faz parte da resposta inata à cicatrização de feridas, que ocorre nos
tecidos lesionados. No fígado, a fibrose é caracterizada pela deposição de matriz extracelular, que pode ser
consequência de vários fatores etiológicos, como: o álcool, infecções virais, doenças metabólicas, processos
autoimunes, patologias da via biliar, dentre outros. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico de
mortalidade, por fibrose e cirrose hepáticas, no Brasil. Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo
e observacional. Foram obtidos dados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por
meio do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), acerca do número de óbitos, por fibrose e cirrose hepáticas,
de acordo com o sexo e a faixa etária, no período de 2014 a 2018. Resultados: Foram registrados 46.538 óbitos, por
fibrose e cirrose hepáticas, no Brasil, no período avaliado. No ano de 2016, foram constatados 20,7% (n=9.645) dos
óbitos e 19,6% (n=9.127), em 2014. Dentre os casos, 72,7% (n=33.834) ocorreram no sexo masculino. Com base na faixa
etária dos pacientes, 26,4% (n=12.279), dos óbitos, ocorreram em indivíduos entre 60 e 69 anos. Discussão: Diante do
perfil epidemiológico avaliado, constatou-se que a cirrose hepática está relacionada ao processo de fibrose hepática e
constitui uma patologia de alta prevalência, com o aumento do número de casos e óbitos, no cenário da saúde
brasileira. Nesse contexto, o diagnóstico precoce de fibrose hepática é importante para o prognóstico e tratamento,
permitindo a identificação dos fatores responsáveis pela inflamação do fígado e subsequente aplicação de intervenções
específicas, que possam atenuar a progressão para quadros graves e óbitos. Conclusões: As patologias que acometem o
fígado e localidades subjacentes, como a cirrose e a fibrose hepáticas, apresentam-se como importantes problemas de
saúde pública, à medida que são desencadeadas por diferentes fatores etiológicos e em decorrência do diagnóstico
tardio, com progressão para o óbito. Dessa forma, o rastreamento e o diagnóstico precoce, destas patologias, além da
prevenção dos fatores de risco, possibilitam a inserção de intervenções terapêuticas específicas, que atuem na redução
dos índices de morbimortalidade, por essas condições clínicas, no cenário nacional.
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Avaliação do Uso da Saliva para o Diagnóstico Sorológico e Molecular do Vírus da Hepatite B (VHB): Uma Revisão
Sistemática
Autores: Ingrid Laise Vivas Silva; Gisele Barreto Lopes Menezes; Maria Isabel Schinoni

O vírus da Hepatite B (VHB) pode ser transmitido através do sangue e outros fluídos corpóreos contaminados, sendo
assim existe a possibilidade de detecção do antígeno de superfície da hepatite B (AgHBs) em várias secreções humanas a
exemplo da saliva, lágrimas, espermatozoide, suor, urina e fezes. Material e Método: Este estudo trata-se de uma
revisão sistemática a qual utilizou para a elaboração da metodologia as bases de dados eletrônicas SciELO, LILACS e
PUBMED, sendo os descritores de assunto em ciências da saúde (DECs) utilizando para as buscas das palavras chaves em
português: Saliva, VHB, Detecção de Antígenos AgHBs e suas correspondentes em inglês. Os critérios utilizados para a
inclusão foram artigos publicados na língua portuguesa e inglesa nos períodos de 2005 e 2018 e os critérios exclusão:
foram artigos de revisão e não disponíveis na íntegra. Resultados: Foram incluídos 9 publicações para essa revisão
sistemática, todos os métodos diagnósticos estudados nos artigos, incluídos nesta revisão, demonstraram-se eficazes
para a detecção de saliva através de ferramentas de biologia molecular como detecção de VHB e VHB-DNA através do
método de PCR, destacando o método sorológico de ELISA que obteve vantagens na sensibilidade e especificidade
consideravelmente significantes. Discussão: No presente estudo apresenta-se a importância de detecção do vírus da
hepatite B através da saliva e fazendo-se necessário identificar e relacionar quais melhores técnicas de diagnóstico.
Utilizando-se o teste sorológico ELISA a confiabilidade e natureza não invasiva da saliva o tornam uma alternativa
atraente para a detecção da hepatite B e levando em conta a sensibilidade e especificidade, é visto que a saliva pode ser
usado para detecção do AgHBs. A determinação da precisão de um teste rápido em comparação com um procedimento
diagnóstico considerado padrão ouro, como o ELISA para a amostra no soro, é fundamental para minimizar resultados
falsos positivos ou negativos, aumentando assim o acesso a diagnósticos precisos em áreas remotas e ou configurações
de emergência, mostrando-se relevante sob o caráter científico e em nível de saúde pública, pois busca contribuir no
entendimento sobre a possibilidade do uso da saliva a qual permite o diagnóstico menos invasivo do vírus da hepatite B.
Conclusão: Conclui-se que as técnicas de diagnóstico sorológico e molecular podem ser utilizadas para avaliação da
saliva no diagnóstico do VHB, todavia o ELISA é o método mais eficaz tanto para o soro como para a saliva, outros
estudos devem ser realizados para analisar as outras técnicas as quais são PCR, os biossensores e testes rápidos.
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A lesão hepática induzida por drogas (do inglês, drug-induced liver injury ou DILI) pode ser causada por mais de 900
drogas, toxinas e ervas, tornando-se um grande problema de importância clínica. O uso de suplementos alimentares (ou
dietéticos) e/ou produtos derivados de ervas tem sido utilizados no tratamento de desordens gastrointestinais até o
alívio de sintomas da menopausa, cada vez mais comum no cotidiano da população em todo o mundo. O objetivo foi
avaliar o perfil fitoquímico (screening fitoquímico) de extratos de plantas medicinais, fitoterápicos e suplementos
dietéticos utilizados por pacientes com suspeita de DILI do ambulatório de hepatotoxicidade do Hospital Universitário
Professor Edgard Santos. Material e método: Os extratos obtidos de espécies vegetais e dos suplementos dietéticos
foram submetidos a ensaios fitoquímicos segundo a metodologia para a identificação de alcaloides, flavonoides,
saponinas, terpenos e triterpenos, entre outras classes fitoquímicas. Resultados: Foram recebidas 18 amostras no
período de Janeiro de 2019 a Março de 2020. Dessas, 10 eram folhas ou caules, e 08 eram produtos fitoterápicos ou
suplementos alimentares. Duas amostras foram excluídas por contaminação. Das 10 (55%) amostras que foram para o
processo de análise, constatou-se a presença de grupos dos compostos químicos provenientes do metabolismo
secundário, em 07 (36%) apresentaram resultados positivos para a presença de triterpenos e esteroides, através das
reações de Salkowski e Liebermann-Burchard. Dessas 07 amostras, 02 (11%) apresentaram resultados positivos para a
presença de alcaloides. Discussão: Neste estudo, são demostrados o perfil fotoquímico dos produtos naturais utilizados
por pacientes com suspeita de DILI, como os alcaloides. Existe um perfil de lesão hepática causado por plantas
medicinais e os compostos presentes nas mesmas, como os alcaloides pirrolizidínicos. Após a realização dos ensaios
qualitativos, foram identificados triterpenos e esteroides na maioria das amostras (70%), além da presença de alcaloides
(28%). Embora na amostra estudada, tenham sido encontrados os componentes já descritos, outros ensaios de
identificação complementares são necessários. Conclusão: Os alcaloides, triterpenos e esteroides fazem parte do perfil
fitoquímico de produtos naturais utilizados por pacientes com suspeita de DILI. Estudos mais robustos nestas amostras
são necessários para a identificação das espécies químicas.
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O transplante de fígado configura-se como um recurso terapêutico para doença hepática progressiva, irreversível e
terminal, bem como para casos de falência hepática aguda, desordens metabólicas hereditárias e malignidade
envolvendo o fígado, como: carcinoma hepatocelular, hepatites virais B, C ou crônica, cirrose biliar primária, colangite
esclerosante e hepatite autoimune. O número de pacientes que necessita de transplante de fígado continua crescente,
a cada ano. Devido ao baixo número de doadores de órgãos disponíveis, são adotados alguns critérios para a realização
da cirurgia, tais como: a avaliação da gravidade da doença hepática e a compatibilidade do sistema ABO. O objetivo
deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico de distribuição dos casos de transplante hepático, realizados no
Brasil, entre os anos de 2016 a 2020. Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, observacional e
quantitativo, realizado em setembro de 2020. Foram obtidos dados secundários, de acesso público, extraídos do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de Informações Hospitalares
do SUS (SIH/SUS), do Ministério da Saúde. As informações estavam relacionadas ao número de internações, por
procedimento hospitalar de transplante de fígado, de acordo com o tipo de doador (vivo ou falecido), no período entre
julho de 2016 a julho de 2020. Resultados: Durante o período avaliado, foram realizados 7.575 procedimentos
hospitalares de transplantes de fígado, no Brasil, dos quais, 95,6% (n=7.239) dos transplantes corresponderam ao órgão
proveniente de doador falecido e 4,4% (n=336), de doador vivo. No ano de 2019, foi realizado a maior quantidade de
transplantes, sendo de 25,3% (n=1.915). Discussão: De acordo com o delineamento epidemiológico apontado,
observou-se número crescente de transplantes de fígado, ao longo dos anos considerados. Nesse sentido, o aumento do
número de transplantes hepáticos pode ser atribuído ao aumento de casos de doenças comórbidas hepáticas, na
população brasileira. No entanto, dentre outros fatores, que contribuem para o sucesso dos transplantes hepáticos,
têm-se: a padronização de técnicas cirúrgicas; o uso de soluções de preservação de órgãos; e o surgimento dos
medicamentos imunossupressores, levando a melhores taxas de sobrevida do enxerto, em um ano. Conclusões: O
transplante de fígado constitui uma medida terapêutica cirúrgica para melhorar a sobrevida do paciente portador de
doenças hepáticas. Neste contexto, a avaliação e o diagnóstico precoce, das patologias hepáticas, possibilitam a
inserção de outras medidas terapêuticas, buscando-se evitar o aumento dos casos e a fila de espera para aqueles
pacientes que necessitem transplante de fígado, no Brasil.
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O hepatoblastoma é um tipo de tumor maligno, hepático primário, em que suas células se assemelham ao fígado
embrionário, sendo mais comum em crianças. Geralmente, é diagnosticado durante os primeiros 3 anos de vida, sendo
raro após o quinto ano de idade, e é mais comum no sexo masculino. A maioria dos hepatoblastomas é esporádica, mas
alguns estão associados a anormalidades genéticas constitucionais e malformações, como a síndrome de BeckwithWiedemann e polipose adenomatosa familiar. Os sintomas dependem do tamanho do tumor e os mais comuns são:
aumento abdominal, perda de peso, perda de apetite, dor abdominal, náuseas e vômitos, febre, aumento das veias
abdominais, icterícia (coloração amarelada dos olhos e pele) e puberdade precoce. O objetivo deste estudo foi
caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de hepatoblastoma, em crianças de até 12 anos idade, no Brasil, no
período de 2014 a 2018. Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, observacional e quantitativo,
realizado em setembro de 2020. Foram obtidos dados secundários, de acesso público, provenientes do Sistema de
Registro Hospitalar de Câncer (SisRHC), do Instituto Nacional de Câncer (INCA). As informações estavam relacionadas
aos casos diagnosticados, tratados e triados, entre 2014 e 2018, no Brasil, de acordo com o sexo, a faixa etária e o
histórico familiar de hepatoblastoma. Resultados: No período avaliado, foram constatados 56 casos de hepatoblastoma,
no Brasil, em crianças de zero a 12 anos de idade. Dentre os casos, o sexo masculino foi responsável por 75,0% (n=42)
dos casos e o feminino, por 25,0% (n=14). De acordo com a faixa etária, os indivíduos menores de 1 ano e aqueles entre
1 e 2 anos, foram responsáveis, cada um, por 17,8% (n=10) dos casos. O histórico familiar, deste tipo de câncer, foi
afirmado em 50,0% (n=28) dos casos. Discussão: Observa-se que houve maior frequência de casos em crianças do sexo
masculino e menores de 1 ano. Nesse contexto, associa-se a ocorrência de casos de hepatoblastoma, no Brasil, ao
aumento gradativo da incidência anual, dessa patologia, em crianças. No entanto, por meio dos avanços nos
tratamentos atuais, por métodos de imagem modernos, técnicas cirúrgicas sofisticadas, incluindo o transplante
hepático e o uso eficiente de regimes de quimioterapia, pode-se chegar a cerca de 70 a 80% de cura, em crianças
acometidas pelo hepatoblastoma. Conclusões: O hepatoblastoma insere-se como importe fator de morbidade, na
população pediátrica brasileira. Dessa forma, o incentivo ao diagnóstico precoce, deste tipo de neoplasia hepática,
possibilita o tratamento adequado e eficaz, que pode contribuir para a redução das complicações e internações,
aumentando, assim, as chances de cura e melhor qualidade de vida, às crianças com hepatoblastoma.
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Mecanismos epigenéticos, como metilação do DNA e modificações de histonas, modulam o empacotamento do DNA no
núcleo e influenciam a expressão do gene. A tireoidite autoimune pode estar associada à infecção pelo vírus da hepatite
C (HCV), bem como ao gene antígeno 4 citotóxico associado aos linfócitos T (CTLA-4). Objetivo: Reproduzir in silico a
hipermetilação da região promotora do gene CTILA-4 como fator desencadeante da tireoidite autoimune na hepatite C.
Método: Analisamos por simulação computacional os cenários de hipermetilação da região promotora do gene CTLA-4,
alinhando as sequências do CTLA-4 e do HCV (genótipos 1, 2 e 3) através do programa BLAST - http: //blast.ncbi.nlm.nih.
gov / Blast.cgi e identificando as regiões genômicas conhecidas como ilhas CpG (CpGI) metilados e não metilados. Os
parâmetros padrão propostos por Deaton e Bird foram utilizados para identificar o potencial CpGi. Após as sequências
obtidas com o alinhamento dos pontos de metilação pelo programa MultAlin, as sequências de consenso obtidas foram
submetidas à busca de similaridade através do BLAST. O cálculo do conteúdo do GC e a anotação do vírus da hepatite C
foram realizados usando o ENDMEMO (http://www.endmemo.com/bio/gc.php). O MethPrimer foi utilizado para
identificar e localizar a metilação CpGi no genoma do HCV. Resultados: O NCBI mostra que o CTLA-4 tem localização
citogenética no 2q33.2, onde está o braço longo (q) do cromossomo 2 na situação 33.2 e localização molecular nos
pares de bases 203.867.771 a 203.873.965 no cromossomo 2. Os parâmetros CpGi foram os seguintes: comprimento da
sequência de DNA> 300 pb; CpG verificado / CpG proporção esperada> 0,6 e C + G%> 50%. Iniciadores avançados e
reversos determinaram o estado de metilação dos CpGi no CTLA-4, através do Primer 3 desenvolvido pelo NCBI,
rastreado no banco de dados selecionado. A sequência oligonucleotídica do DNA foi alterada através da sobreposição
de uma base C e G nas bases A e T para refletir com precisão a sequência de metilação no CTLA-4. Discussão: Nossa
avaliação in silico sugere que mecanismos epigenéticos podem estar subjacentes ao desencadeamento de tireoidite
autoimune em indivíduos com infecção pelo HCV através da metilação da região promotora do gene CTLA-4. Vários
distúrbios extra-hepáticos são descritos associados à infecção pelo HCV, embora tireopatia seja a endocrinopatia mais
comumente diagnosticada. Nossa análise in silico os primers avançados e reversos utilizados para determinar o estado
de metilação das CpGi no CTLA-4 demonstraram que a sequência oligonucleotídica do DNA alterada pela sobreposição
de uma base de citosina e guanina nas bases de adenina e timina refletiam com precisão a sequência de metilação no
CTLA-4. Conclusão: O papel da metilação do CTLA-4 como gatilho da tireoidite autoimune na infecção pelo HCV foi
avaliado in sílico no presente estudo, e os resultados demostraram que a metilação do CTLA-4 pode ser um fator indutor
desse agravo endocrinológico.
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A colangite biliar primária é uma doença crônica auto-imune idiopática dos pequenos e médios ductos hepáticos que
resulta em colestase intra-hepática e evolui progressivamente para ductopenia e fibrose. É mais comum em mulheres
dos 30 aos 60 anos e os primeiros sintomas são geralmente prurido e fadiga, mas metade dos pacientes é assintomática
ao diagnóstico. O marcador mais específico é o anticorpo antimitocôndria, positivo em mais de 90% dos casos. É comum
a associação com outras doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, artrite reumatoide e síndrome de Sjögren.
Sua evolução é variável, mas o tratamento com o ácido ursodesoxicólico retarda a progressão para doença hepática
avançada e melhora consideravelmente a expectativa de vida. APRESENTAÇÃO DO CASO: Paciente, feminino, 65 anos,
com febre há 15 dias, sendo portadora de colangite biliar primária há 8 meses, foi internada para investigação de
leucopenia (2500 leucócitos) associada a dor lombar. Há cerca de 9 meses, iniciou quadro de palidez importante e
cansaço muscular, que posteriormente evoluiu com prurido em membros superiores, icterícia e hiperpigmentação
dorsal e em face posterior dos braços. Na investigação laboratorial, apresentava aspartato (AST) e alanina (ALT)
aminotransferases 440 e 719, respectivamente; fosfatase alcalina 85; gamaglutamiltransferase (GGT) 292; bilirrubina
total 1,5 (direta 0,7 e indireta 0,8); sorologias para hepatites virais sem alterações; anticorpo anti-músculo liso não
reagente e anticorpo antimitocôndria reagente 1/320. Realizou USG abdominal, que não evidenciou anormalidades. Foi
iniciada a terapêutica com o ácido ursodesoxicólico 300 mg três vezes ao dia, hoje ingerido duas vezes ao dia. Tem
também hipertensão arterial sistêmica e hipotireoidismo, em tratamento para esse último há 20 anos. Ao exame atual,
apresenta-se ainda pouco ictérica (1+/4+) e com persistência de hiperpigmentação mais proeminente na região
posterior do tórax, sem outros achados. A paciente se encontra internada para investigação do quadro clínico
supracitado. DISCUSSÃO: A investigação leva em conta a elevação das enzimas canaliculares, a positivação de anticorpos
antimitocondriais (AMA) ou anticorpo anti-núcleo (ANA) e a presença de achados sugestivos de colangite destrutiva
não-supurativa à histologia. Dois desses três critérios confirmam o diagnóstico. Nota-se, dessa forma, a melhora do
quadro em questão com a introdução do ácido ursodesoxicólico, além de orientações com medidas não farmacológicas,
como prática regular de exercícios físicos, início de dieta equilibrada e suspensão de alcoolismo ou tabagismo.
COMENTÁRIOS FINAIS: Apesar de ser uma doença relativamente rara e ter diagnóstico de exclusão, o seu pronto
reconhecimento e diagnóstico precoce é fundamental para a estabilização hepática e para a instituição de tratamento
adequado a fim de reduzir os sintomas e evitar evolução para cirrose hepática, causa de menor sobrevida, ou para
transplante hepático.
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A colecistectomia consiste na remoção cirúrgica da vesícula biliar, sendo uma das cirurgias abdominais mais comuns no
Brasil. Apesar das diferentes técnicas operatórias, as complicações, incluindo a mortalidade, ainda são uma realidade
inerente ao procedimento, sobretudo na população feminina e idosa. Dessa forma, fomenta-se a necessidade de
aprofundar o conhecimento acerca das internações e os óbitos decorrentes da colecistectomia, nos últimos dez anos,
avaliando sua letalidade nas regiões brasileiras. Material e Método: Estudo epidemiológico, retrospectivo, de caráter
descritivo, realizado com dados do sistema de informações hospitalares (SIH/SUS/DATASUS), de maio/2010 a
maio/2020. As variáveis de interesse foram número de internações e óbitos, sendo agrupadas pelas regiões do país.
Dispensa-se apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por terem sido utilizados dados públicos e gratuitos, sem
identificação dos participantes. Resultados: No período analisado foram notificadas 1.293.440 internações e 6.679
óbitos por colecistectomia no Brasil, representando uma taxa de letalidade hospitalar de 0,52% na última década. Ao
avaliar as regiões, notou-se predominância das internações na região Sudeste, com 31,5% dos registros, seguido pelo
Nordeste, com 30,5% das hospitalizações no país. Em relação aos óbitos, observou-se maior prevalência no Sudeste e no
Sul, com 51,7% e 20,2% das mortes no país, respectivamente. Ao avaliar a relação óbito/internamento, o Nordeste
obteve o melhor resultado dentre as regiões do país, com taxa de letalidade hospitalar de 0,26%, enquanto apenas o
Sudeste e o Sul apresentaram taxas de letalidade hospitalar superiores à média nacional (0,85% e 0,56%,
respectivamente). Discussão: O índice de colecistectomia vem aumentando ao longo dos anos, assim como o
aprimoramento das técnicas cirúrgicas. Contudo, ainda coexistem complicações potencialmente fatais que são
inerentes ao procedimento cirúrgico, interferindo diretamente no sucesso pós-operatório. Nesse contexto, percebe-se a
região Nordeste com uma relação óbito por internação satisfatória, sobretudo quando comparado ao Sudeste,
possivelmente por fatores inerentes ao paciente, a assistência em saúde e operacionais, tal como a técnica operatória
empregada. Conclusões: Na última década, o Brasil apresentou taxa de letalidade por colecistectomia inferior a 1%, com
destaque para a região Nordeste que, apesar do percentual de internações ser similar ao do Sudeste, apresenta menor
relação óbito/internamento. Esse estudo reforça a necessidade de pesquisas que analisem os fatores responsáveis pelos
resultados da região Nordeste, vislumbrando a possibilidade de implantação de parâmetros a serem seguidos
nacionalmente.
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A colecistectomia é considerada um método seguro, sobretudo pela mortalidade inferior a 0,5% na população brasileira.
Com reduzida morbidade (3-5%), seu custo é influenciado por diversas variáveis, principalmente pela técnica operatória.
No Sistema Único de Saúde, a colecistectomia convencional representa 88% das operações. Entretanto a Agência
Nacional de Saúde Suplementar aponta que a videolaparoscopia é a técnica com menor taxa de complicações e,
consequentemente, menores investimentos. Por isso, para a gestão em saúde, torna-se relevante a disponibilização de
dados quanto ao custo-benefício desses procedimentos no Brasil e em suas regiões, nos últimos dez anos. Material e
Método:

Estudo epidemiológico,

descritivo,

realizado

através

do

sistema de

informações

hospitalares

(SIH/SUS/DATASUS), de maio/2010 a maio/2020. As variáveis de interesse foram número de internações e custos,
distribuídos pelas regiões brasileiras. Dispensou-se apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa por terem sido
utilizados dados públicos e gratuitos, sem identificação dos participantes. Resultados: Foram registradas 1.293.440
internações por colecistectomia no Brasil, representando um custo superior a um bilhão de reais aos cofres públicos,
com valor médio de R$ 847,54 por internamento. Investigando os cenários regionais, notou-se que o Sudeste
apresentou maior prevalência de internações (31,5%) e maior custo por hospitalização (R$ 891,29), consequentemente
sendo responsável por 33,1% dos gastos nacionais, seguido do Nordeste, com 30,5% dos internamentos, 29% das
despesas nacionais e custo médio de R$ 806,10 por internamento. Apesar da pequena diferença percentual entre as
internações destas regiões, o valor desembolsado pelo Sudeste foi superior ao nordestino em mais de 44 milhões de
reais. Discussão: A remoção da vesícula biliar é um procedimento cirúrgico muito conhecido e que evoluiu tecnicamente
ao longo do tempo, implicando em um procedimento cada vez mais seguro. Contudo, para a gestão pública de saúde é
fundamental acompanhar e controlar os gastos decorrentes da colecistectomia. Nesse âmbito, pontua-se que,
possivelmente, o Nordeste racionaliza melhor seus recursos, uma vez que apresenta melhor custo-benefício quando
comparado às demais regiões brasileiras. Conclusões: O Brasil apresenta elevados custos por colecistectomia. Destacase a região Sudeste com gastos por internamento acima da média brasileira, enquanto o Nordeste desponta como
referência nacional por controlar melhor os gastos com o procedimento. Ademais, julga-se necessária a realização de
pesquisas que investiguem essas despesas.
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Esteroides anabolizantes (EA) são usados para obter melhor desempenho físico e modelação corporal. Compostos com
reações de substituição no carbono-17 têm efeitos indesejáveis particularmente no fígado por provocarem redução do
metabolismo de primeira passagem e colestase. Neste estudo, objetiva-se descrever 3 casos de icterícia colestática
associada ao uso de EA 17-alfa-alquilados – methasteron, methepitiostane e estanazolol. Apresentação dos casos: Caso
1: Homem, 29 anos, apresentou colúria, icterícia e prurido 5 semanas após uso de methasteron. Referia perda de 14 kg
em 35 dias. Negava uso de álcool ou drogas venosas. Apresentou valor máximo de bilirrubina direta de 27 mg/dL,
apesar de discreta elevação da ALT, AST e FA, com GGT e INR normais. Sorologias virais negativas. TC mostrou
hepatomegalia, VVBB normais. A biópsia hepática revelou colestase, sem necrose, inflamação ou lesão de ductos
biliares. Foi tratado com prednisona e ácido ursodeoxicólico, com melhora da icterícia em 20 semanas e normalização
dos exames após 28 semanas. Caso 2: Homem, 25 anos, referia colúria e icterícia há 15 dias, após uso de
methepitiostane durante 4 semanas. Teve perda de 5 kg em 15 dias. Referiu ingesta alcoólica casual e negava uso de
drogas venosas. Sorologia negativa para HBV e HCV. Teve bilirrubina direta máxima de 46,9 mg/dL, associada a discreta
elevação da ALT, AST e FA, GGT e INR normais. US abdominal foi normais. Iniciado ácido ursodeoxicólico, com melhora
e, após 38 semanas, havia recuperado seu peso e normalizado exames. Caso 3: Homem, 39 anos, referia icterícia e
colúria há 15 dias, após uso de estanazolol por 4 semanas. Sorologias virais negativas. Níveis máximos de bilirrubina
direta de 25 mg/dL, discreta elevação da ALT, AST e FA, GGT e INR normais. TC revelou hepatomegalia, e ausência de
dilatação das VVBB. Evoluiu com alargamento de INR e elevação de bilirrubinas, além de piora da função renal. Iniciados
vitamina K, ácido ursodesoxicólico e prednisona. Após a 26 semana teve melhora da icterícia e, após 32 semanas
apresentou normalização dos exames. Discussão: A colestase aguda induzida pelos EA é caracterizada por icterícia
intensa e prolongada, muitas vezes associada a perda de peso, com discreta elevação de aminotransferases e FA e GGT
normal. Ao exame histopatológico, observa-se colestase, com mínima inflamação ou necrose hepatocelular. A principal
medida terapêutica é a suspensão do agente agressor, o que leva a resolução do quadro na maioria das vezes. Alguns
autores propõem o uso do ácido ursodesoxicólico. Disfunção renal pode ocorrer, sobretudo naqueles com níveis mais
elevados de bilirrubina. Apesar de possível evolução desfavorável e de outras complicações associadas ao uso dessas
drogas, a maioria dos casos apresenta boa evolução sem necessidade de transplante hepático. Conclusão: O padrão
clínico- laboratorial e a evolução destes 3 casos são característicos da colestase por EA.
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Colestase Intra-Hepática Benigna Recorrente: Diagnóstico Clínico e Histopatológico, Um Relato de Caso
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Vinícius Santos Nunes; André Castro Lyra
Instituição: HUPES

Colestase é a diminuição ou interrupção do fluxo biliar para o duodeno, por obstrução da árvore biliar ou alteração
funcional do hepatócito. As colestases intra-hepática (CIH) congênitas constituem um grupo heterogêneo de doenças
crônicas. A patogênese ocorre por mutações nos transportadores canaliculares de sais biliares, fosfolípides ou
alterações na síntese dos ácidos biliares. Podem se manifestar na fase adulta, principalmente se há polimorfismos
genéticos com déficit funcional menor nos transportadores canaliculares. CIH benigna recorrente se caracteriza por
episódios recorrentes de colestase, que podem durar dias a meses, sem progressão para cirrose hepática e com
remissão espontânea. RELATO DE CASO: Paciente feminina, 46 anos, sem comorbidades, etilismo ou uso de substâncias
hepatotóxicas. Refere primeiro quadro de colestase aos 16 anos com prurido, icterícia, colúria, acolia fecal e ausência de
dor abdominal, com resolução espontânea dos sintomas após alguns meses. Na ocasião optada por colecistectomia.
Permaneceu assintomática por 17 anos até que dois meses após o parto do primeiro filho apresentou novo quadro de
colestase semelhante ao anterior, também com resolução espontânea. Na ocasião realizou biópsia hepática em
04/08/2007 que mostrou colestase com presença de frequentes capilares biliares com oclusão da luz por trombos de
bilirrubina, hepatócitos com degeneração plumosa e impregnação biliar citoplasmática e bioquímica: AST 52/ ALT 52/
FAL 392/ GGT 38/ BT 8,8/ BD 8,4/ RNI 1,0. Cinco anos após, na gestação do segundo filho, cursou com colestase
semelhante e melhora espontânea ao final da gestação, permanecendo assintomática durante sete anos. Em
fevereiro/2020, após quadro de dengue, apresentou icterícia, colúria e acolia, sendo internada em 11/06/2020 para
investigação. Exames complementares com AST 64 (37)/ ALT 79 (37)/ FAL 227 (100)/ GGT 79 (39)/ BT 13,6/ BD 8,3/ RNI
1,0, Anti-musculo liso, Anti-LKM1, FAN, Anti-HCV, AGHBS, Anti-HBC e Anti-HBS, Anti-HIV não reagentes, USG de
abdome, TC de abdome e CPRM sem alterações. Paciente foi submetida à biópsia hepática com evidência de colestase
moderada a intensa em zonas 3, canalicular e hepatocelular, intensa mobilização de células de Kupffer com fagocitose
de material PAS diástase resistente e balonização hepatocelular de aspecto plumoso. Paciente evoluiu com melhora
espontânea da colestase e atualmente encontra-se assintomática em uso de ácido ursodesoxicólico. DISCUSSÃO:
Episódios recorrentes de CIH iniciados com idade precoce, com melhora espontânea, períodos assintomáticos e exames
laboratoriais normais entre as crises remete ao diagnóstico de CIH benigna recorrente. A exclusão de outras etiologias e
achados histológicos foram determinantes para seu diagnóstico, apesar de não contar com o painel genético para
colestases no serviço público de saúde. CONCLUSÃO: Um típico caso de CIH benigna recorrente com enfoque na
apresentação clínica e diagnóstico histopatológico.

ISBN: 978-65-993381-0-6
25

Hepatologia do Milênio – 2020

P-22
Concordância entre os Consensos Ewgsop1, Ewgsop2 e Fnih para o Diagnóstico de Sarcopenia em Pacientes com
Hepatite C Crônica
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Instituição: UFMG

A desnutrição pode ser identificada em 13,0% a 90,0% dos pacientes cirróticos. Essa condição contribui para a perda da
massa e da força muscular esquelética, que é denominada sarcopenia. No contexto da hepatopatia crônica, observa-se
a ausência de consenso específico para definir e diagnosticar sarcopenia. Objetivo: Avaliar a prevalência de sarcopenia e
comparar o grau de concordância entre três consensos empregados para diagnosticá-la: consenso original do “European
Working Group on Sarcopenia in Older People” (EWGSOP1), consenso revisado EWGSOP2 e consenso do “Foundation
for the National Institutes of Health Biomarkers Consortium Sarcopenia Project” (FNIH). Material e método: Cento e três
pacientes com hepatite C crônica [idade média, 50,6 ± 11,3 anos; 74,8% homens; 67,0% sem cirrose; 33,0% com cirrose
compensada], foram submetidos à absorciometria de duplo feixe de raios-X para avaliação das massas magra, muscular
apendicular (MMA) e gorda e da densidade mineral óssea. Força muscular foi avaliada por dinamometria. A sarcopenia
foi definida como a presença do índice de massa muscular apendicular reduzido (IMMA), em que a MMA foi ajustada
pelo quadrado da altura (MMA/altura2) ou pelo índice de massa corporal (MMA/IMC) em concomitância com força
muscular reduzida de acordo com os critérios estabelecidos em cada um dos três consensos utilizados. A avaliação do
estado nutricional baseou-se no Controlling Nutritional Status score. Resultados: A concordância entre EWGSOP1 e
EWGSOP2 [coeficiente Kappa = 0,83; Intervalo de confiança (IC) de 95% = 0,63 - 1,0] foi substancial, mas concordância
entre EWGSOP1 e FNIH [coeficiente Kappa = 0,33; IC de 95% = 0,05 - 0,63] foi fraca. A prevalência de sarcopenia foi de
9,7%, 8,7% e 9,7% de acordo com os consensos EWGSOP1, EWGSOP2 e FNIH, respectivamente. Dezesseis (15,5%)
pacientes apresentaram sarcopenia por um ou mais desses três consensos. Seis (37,5%) pacientes preencheram pelo
menos um consenso [FNIH (n = 5) ou EWGSOP1 (n = 1)]. Sete pacientes (43,8%) preencheram os critérios de dois
consensos [EWGSOP1 e EWGSOP2 (n = 5; 31,3%); EWGSOP1 e FNIH (n = 1; 6,3%); EWGSOP2 e FNIH (n = 1; 6,3%)]. Três
pacientes (18,8%) foram considerados sarcopênicos pelos três consensos. Do total de 16 sarcopênicos, 9 (56,3%) tinham
excesso de gordura corporal, i. e., foram diagnosticados com obesidade sarcopênica. Dentre esses pacientes, 6/9
(66,7%) preencheram os critérios de sarcopenia de acordo com o consenso FNIH. Observou-se uma associação inversa
entre sarcopenia e conteúdo mineral ósseo (P = 0,004). Discussão e conclusão: Este é o primeiro estudo a demonstrar
que o consenso revisado EWGSOP2 não alterou o diagnóstico de sarcopenia quando comparado à versão original
EWGSOP1 em pacientes com hepatite C crônica. Em pacientes com sobrepeso, o IMMA ajustado pelo IMC parece ser
mais apropriado para diagnosticar sarcopenia.
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Coorte Prospectiva de Pacientes com Lesão Hepática Induzida por Drogas, Ervas ou Suplementos Alimentares
Autores: Vinicius Santos Nunes; Luisa Latado Braga; Maria Isabel Schinoni; Raymundo Paraná Ferreira Filho; Genario do
Santos
Instituição: Universidade Federal da Bahia

Uma das mais relevantes causas de doença hepática é a lesão hepática induzida por drogas (DILI), sendo considerada
um dos principais motivos de interrupção de estudos clínicos ou retirada de drogas do mercado. Sua apresentação
clínica varia desde pacientes assintomáticos até quadros de hepatite fulminante, possuindo peculiaridades regionais
quanto às drogas e à população. Os casos, no entanto, são subnotificados e o presente estudo visa caracterizar o perfil
clinico e epidemiológico dos pacientes com hepatotoxicidade em um centro de referência de Salvador - BA. Métodos:
Trata-se de um estudo prospectivo que avaliou pacientes com hepatotoxicidade atendidos em ambulatório de
referência do Hospital Universitário Professor Edgard Santos entre os anos de 2016 e 2020, tendo sido aprovado pelo
comitê de ética em pesquisa da instituição e com aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido aos
participantes. Os pacientes foram selecionados de acordo com o fluxograma representado na figura 1, respeitando os
critérios de inclusão (casos compatíveis com DILI e maiores de 16 anos) e de exclusão (indisponibilidade deexames ou
ausência de seguimento). Foram considerados na análise apenas os casos validados por centro internacional referência
no tema: Universidade de Málaga – Espanha. Resultados: 39 pacientes foram incluídos no estudo, com idade média de
42 anos (17-66), sendo 67% do sexo feminino. Fadiga, náuseas e icterícia foram os sintomas mais comuns e 18% dos
pacientes foram assintomáticos. O padrão bioquímico da DILI foi calculado a partir da razão entre a alanina
aminotransferase (ALT)/Valor da Normalidade (VN) sobre o valor da fosfatase alcalina/VN, revelando que 75% dos
pacientes possuíam padrão hepatocelular, 15% canalicular e 10% misto. Dentre as drogas implicadas (Gráfico 1) os
antibióticos foram responsáveis por 17 casos e as ervas e suplementos alimentares por 10 casos, sendo consideradas as
duas principais causas. As tabelas 1 e 2 detalham as substâncias específicas que foram administradas nesses dois grupos
de pacientes, respectivamente. Em relação à gravidade, 30% dos casos foram considerados leves, 57% moderados e
13% graves, com um paciente necessitando de transplante hepático e um paciente evoluindo para óbito. Dos pacientes
acometidos, 15 necessitaram de tratamento: 8 fizeram uso de corticosteróide, 4 de N acetyl cisteína, 2 de ácido
ursodeoxicólico e 1 necessitou de transplante. Conclusão: Torna-se necessário a construção de uma casuística própria,
regional para conhecimento das peculiaridades da nossa população e elaboração de estratégias para diminuir o risco de
hepatotoxicidade.
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A pandemia provocada pelo SARS-CoV-2 provocou importante preocupação e mudanças no âmbito relacionado ao
transplante hepático, tanto no que diz respeito aos protocolos de listagem e restrições na realização do procedimento
em si, como no possível risco aumentado da infecção e de desfechos ruins nesta população imunologicamente
comprometida. Material e métodos Realizado estudo retrospectivo, transversal e quantitativo, com informações obtidas
em revisão de prontuário do internamento e de consultas ambulatoriais de pacientes transplantados de fígado e
acompanhados em serviço terciário de referência. O diagnóstico de COVID-19 foi realizado através da coleta de RT-PCR,
solicitado após suspeita clínica, laboratorial e/ou alteração em exame de imagem sugestiva da infecção entre maio e
julho de 2020. Os pacientes foram monitorizados tanto no período de internação hospitalar, como no intervalo de
quarentena domiciliar e seguimento ambulatorial após cura. Resultados Dos 6 pacientes estudados, apenas 1 era do
sexo feminino, a variação de idade dos pacientes foi de 28-68 anos (média de 48), o acompanhamento médio desde o
transplante foi de 24,5 meses (variação de 0-49), metade apresentou apenas sintomas do trato gastrointestinal, um
deles teve quadro respiratório moderado inicial e em seguida diarreia e o restante apresentou quadro respiratório leve
a grave. 50% dos pacientes apresentaram boa evolução clínica com alta precoce, em um caso houve suspeita de
infecção bacteriana de foco abdominal com uso de antibióticos por 7 dias, sem maiores complicações, outro paciente
necessitou de vigilância em terapia intensiva por curto período, já que houve resolução rápida de hipoxemia e ausência
de outros complicadores. O último deste grupo evoluiu com rápida deterioração clínica, insuficiência respiratória e
complicações relacionadas a intubação orotraqueal de urgência, em seguida evoluiu para acidose mista refratária com
falência hemodinâmica. Todos os pacientes estavam em vigência de imunossupressão, sendo a maioria submetida a
redução da mesma durante a infecção ou até o momento presente. Discussão A amostra de pacientes avaliados neste
trabalho mostrou-se semelhante às coortes descritas até o momento, principalmente no que diz respeito ao maior
número de indivíduos do sexo masculino acometidos, intensidade e ocorrência de sintomas respiratórios e proporção
de doentes com necessidade de terapia intensiva e evolução para óbito. Houve uma diferença na média de idade da
população, mais baixa neste grupo e também no tempo decorrido do transplante até o diagnóstico da infecção, que
também foi menor do que a maioria das fontes. No que tange ao manejo da imunossupressão, houve concordância com
as condutas realizadas até o presente momento. Conclusões A infecção por COVID-19 apresentou espectro de
manifestações clínicas variável na população descrita, evoluindo com gravidade semelhante à da população geral e
letalidade igual ou levemente superior a este grupo.
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Autores: Amanda Laryssa de Melo Silveira; Luísa Hoffmann; Bianca Catarina Azeredo Cabral; Juliene Antonio Ramos;
Ana Lúcia Ramos; Turan Peter Urmenyi; Cristiane Alves Villela Nogueira; Rosane Silva
Instituição: Universidade Federal do Rio de Janeiro

Estima-se que 700 mil pessoas no Brasil infectadas pelo vírus da hepatite C (HCV). A hepatite C é uma doença com alto
índice de cronificação (60%-85%), podendo evoluir para cirrose e hepatocarcinoma. O HCV possui genoma de ssRNA+
com 9.600 bases e heterogeneidade significante como resultado do acúmulo de mutações durante sua replicação,
resultando nas quase-espécies. Esta heterogeneidade tem sido associada com prognóstico, patogenicidade e resposta
terapêutica. Sequenciamento paralelo massivo tem demonstrado alta efetividade para identificação de variantes,
incluindo as de baixa frequência. O objetivo deste trabalho é identificar a dinâmica de variantes virais no genoma do
HCV, ao longo de sete anos de acompanhamento clínico, em pacientes do RJ com hepatite C crônica. Selecionamos 3
pacientes não-respondedores a interferon peguilado/ribavirina, infectados com HCV-1a e pelo menos 7 anos de
acompanhamento no Serviço de Hepatologia do HUCFF-UFRJ. Foram coletadas 3 amostras de soros: (1) pré-tratamento,
(2) 7 dias de tratamento e (3) 7 anos pós-tratamento (equivalente ao pré-tratamento com terapia tripla, incluindo um
inibidor de protease ao esquema convencional). O RNA viral foi isolado. Foi desenvolvido um painel customizado de 2
reações de PCR multiplex com 90 e 92 pares de iniciadores que cobrem o genoma completo (AmpliSeq On-Demand) e
bibliotecas foram preparadas para sequenciamento em equipamento de alta performance Ion Proton (ThermoFisher).
Foram obtidas em torno de 700 mil sequências virais para cada uma das 9 amostras (tamanho médio 93pb). Utilizando o
software CLC Genomics (Qiagen) as sequências foram mapeadas na referência de HCV-1a AF009606. Quantificamos as
variantes não-sinônimas em cada um dos três pontos (pré/7 dias/7 anos após tratamento) de cada paciente. Todos os
pontos apresentaram grande quantidade de trocas de aminoácidos ao longo do genoma, especialmente nas regiões
NS5A/NS5B, alvos dos DAAs. No paciente 1 tivemos 144, 123 e 96 variantes, respectivamente, nos pontos 1, 2 e 3. No
paciente 2 tivemos 140, 59 e 170; e no paciente 3 tivemos 138, 91 e 112 variantes. Está sendo feita a comparação
qualitativa e quantitativa (frequência) das variantes intra e inter-pacientes, visando compreender sua dinâmica. Em
resultados preliminares verificamos que o paciente 2, não-respondedor, apresentou no pré-tratamento as RAVs Q30H e
Y93H, associadas a resistência a diversos DAAs. Porém, essas RAVs não foram detectadas nos pontos posteriores, sendo
que no ponto de 7 anos pós-tratamento observou-se a RAV M414I na região NS5B. O paciente 2 não respondeu a
terapia tripla e será submetido a tratamento com DAAs, e dessa forma é importante a observação de RAVs que possam
interferir na eficácia terapêutica. A melhor compreensão da dinâmica de surgimento/manutenção de variantes poderá
auxiliar na conduta clínica a novos tratamentos, assim como contribuir com melhor entendimento da diversidade
genética do HCV e sua influência nos mecanismos de controle da infecção.
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Disfunção Hepática Grave Causada por Dengue : Relato de Caso
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A dengue é uma arbovirose transmitida pelo mosquito Aedes aegypt. Nas Américas, o Brasil é o país mais atingido com
1.040.481 casos nos primeiros cinco meses de 2020. Desses, 612 constituíram casos de dengue grave e 357 óbitos. Os
sintomas típicos incluem febre, dor retro-orbital, fadiga, mialgia e cefaleia. Pode evoluir em formas graves com
comprometimento hepático. Hepatite ocorre devido à toxicidade viral ou resposta imunológica cursando com
alterações de transaminases assintomáticas e até falência hepática. APRESENTAÇÃO DO CASO Masculino, 11 anos, dor
abdominal, febre e vômitos há 4 dias. Vinha sendo tratado com sintomáticos sem melhora. Admitido hipotenso e
taquicárdico sendo submetido a expansão volêmica. Confirmada dengue e constatada elevação de transaminases e
plaquetopenia AST: 1.063 U/L; ALT: 491 U/L; pl:18.000/mm³. Iniciou sangramento gengival em detrimento da transfusão
de plaquetas. Seguiu em piora clínica, sonolência, com disfunção hepática (RNI 2,00; Bilirrubina total:2,75 mg/dL e
direta: 1,36 mg/dL). Tomografia de abdome mostrou derrame pleural à direita e hepatomegalia. Iniciado
antibioticoterapia empírica, O2 suplementar, vitamina K, transfusão de plasma, plaquetas e concentrado de hemácias,
droga vasoativa e procedida intubação orotraqueal com drenagem pleural. Evoluiu com piora clínico laboratorial,
necessidade de doses altas de drogas e sangramento difuso. Bilirrubina total 3,32 mg/dL; AST: 22.590 U/L; ALT: 6.940
U/L; RNI 2,0. Sem fechamento de critérios para transplante hepático evoluiu com óbito em menos de 48 horas da
admissão hospitalar. DISCUSSÃO A disfunção hepática na dengue pode ser suspeitada na presença de dor abdominal,
náusea, vômito e anorexia. O vírus infecta hepatócitos e células de Kupffer ocasionando apoptose via citopatia,
disfunção hipóxica mitocondrial, resposta imunológica e estresse endoplasmático. A alteração de transaminases pode
ocorrer nas diferentes formas clínicas, mais frequente nos casos graves. Há aumento de transaminases em 5 vezes o
valor de referência em 34% dos casos. Aumentos superiores a 10 vezes ocorrem mais frequentemente em AST,
podendo raramente culminar em insuficiência hepática grave. Como no caso apresentado, é comum falência hepática e
instabilidade hemodinâmica, no entanto, sem serem atingidos critérios efetivos para transplante por hepatite aguda
grave. COMENTÁRIOS FINAIS A dengue é uma doença polimórfica. A avaliação clínica laboratorial pode sugerir
acometimento hepático e desfecho desfavorável. O paciente apresentou evolução compatível com injúria hepática.
Identificou-se o quadro de falência, no entanto, sem preenchimento de critérios para transplante hepático. O caso
torna-se importante pois fomenta a discussão de critérios expandidos de transplante para as hepatites virais como febre
amarela e dengue, em que pacientes extremamente graves entram em falência sem atingir critérios específicos e
quando os atingem não possuem mais condições clínicas para o tratamento.
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A doença de Caroli (DC) é uma condição congênita caracterizada por dilatação não obstrutiva dos grandes ductos
biliares intra-hepáticos. É possível distinguir duas entidades clínicas, a doença de Caroli e a síndrome de Caroli, ambas
extremamente raras, com uma prevalência aproximada de menos de um em 1.000.000 habitantes. Na DC o
comprometimento hepático se limita às dilatações císticas, e na síndrome de Caroli há envolvimento de todos os níveis
da árvore biliar (grandes ductos biliares intra-hepáticos e pequenos interlobulares) e fibrose hepática congênita.
Apresentação do caso: mulher, 53 anos, encaminhada ao serviço de hepatologia por achados radiológicos sugestivos de
cistos hepáticos e dilatação de vias biliares, observados durante investigação de nefrolitíase. Negava dor abdominal,
queixas gastrointestinais, perda de peso e febre. Exame físico sem alterações. Marcadores séricos de lesão
hepatocelular, colestase e síntese hepática dentro da faixa de normalidade. Realizada colangiopancreatografia por
ressonância magnética (CPRM), que revelou dilatações císticas dos ductos biliares intra-hepáticos. Sem estigmas de
hepatopatia crônica e sem evidência de hipertensão portal. Discussão: Apesar de as alterações estruturais da DC
estarem presentes desde o nascimento, a doença geralmente permanece assintomática até o início da idade adulta.
Quando se torna sintomática, tem o curso clínico marcado por complicações de estase biliar, como colelitíase, dor
abdominal intermitente, episódios recorrentes de colangite e sepse, presença de cálculos e abscessos intra-hepáticos,
além de risco aumentado de colangiocarcinoma. Raramente a doença pode permanecer assintomática durante toda a
vida, sendo diagnosticada por exames de imagem solicitados por indicações não relacionadas à doença, como relatado
neste caso. O diagnóstico da DC depende da demonstração de que as lesões císticas estão em continuidade com a
árvore biliar, por ultrassonografia, tomografia computadorizada, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica
(CPRE) ou CPRM. A CPRE é o método com maior sensibilidade, mas a CPRM tem sido a técnica de primeira escolha para
o diagnóstico da DC por fornecer imagens do sistema biliar comparáveis ao CPRE e não requerer o uso de contraste ou
manipulação de vias biliares. Devido ao alto risco de colangite bacteriana, procedimentos diagnósticos invasivos devem
ser realizados apenas quando a comunicação dos cistos com o trato biliar não puder ser abordada pela CPRM.
Comentários finais: O caso relatado abordar uma apresentação rara e atípica, de curso benigno e evolução
assintomática, com consequente diagnóstico tardio. A ausência de fibrose e suas complicações, assim como a ausência
de colelitíase e episódios de colangite podem explicar essa evolução assintomática até o momento.
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O aumento do uso abusivo de álcool na sociedade impacta na saúde pública, tanto na conduta quanto na homeostase
orgânica dos indivíduos entorpecidos pela droga. Fisiologicamente o órgão mais comprometido é o fígado,
especialmente quando se considera a doença hepática alcoólica (DHA). Essa patologia apresenta elevada
morbimortalidade, principalmente no Brasil (BR), reverberando em gastos no sistema público de saúde. Destaca-se,
portanto, a necessidade de traçar o perfil de morbidade e os custos públicos com DHA. Material e Método: Trata-se de
análise retrospectiva e temporal dos custos com internações por DHA no BR, Nordeste (NE) e Bahia (BA), entre jun/2015
e jun/2020, realizada através do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS/DATASUS), utilizando variáveis de
interesse como internações, gênero e custos. Resultado: No período analisado foram notificadas 80.900 internações por
DHA no BR, com um custo total de 225,2 milhões de reais, o equivalente a uma média de R$ 556,85 paciente/ano.
Quando setorizamos para o NE, essa região foi responsável por 23% de todas as internações nacionais e por 19% do
valor total desembolsado no Sistema Único de Saúde. A BA, por sua vez, representa cerca de 30,3% dos internamentos e
14% das despesas nordestinas. Ao considerar o gênero, no BR, verificou-se predomínio masculino no número de
internamentos (83,5%, n=67.522) e nos valores investidos (84,2% dos custos, totalizando R$189.577.041,80). O NE e a
BA acompanham o comportamento nacional quanto a predominância dos homens em internações (82,5% e 80,3%,
respectivamente), bem como os gastos públicos masculinos representaram 85,1% das despesas nordestinas com DHA
(R$36.254.305,27) e 84,3% das despesas baianas (R$5.046.620,5). Nos próximos anos, a projeção nacional evidenciou
R²=0.24, sugerindo aumento dos gastos públicos com hepatopatia alcoólica relacionado com o aumento de casos de
DHA, porém esse aumento apresenta uma correlação fraca, com R=0.49 e não significante, demonstrando a
necessidade de melhor rastreio dos casos e dos investimentos em DHA. Discussão: A DHA é uma afecção de grande
impacto à qualidade de vida do indivíduo, bem como no alicerce funcional do sistema de saúde, onerando-o e
sobrecarregando-o. Esse quadro interfere na etiopatogênese da doença, especialmente no que tange aos homens,
estando possivelmente relacionado a fatores socioculturais. Ademais, o elevado valor investido anualmente nas
internações por DHA sugere falha de gestão pública e revela a necessidade de implementar ações eficazes no âmbito
primário e secundário em detrimento da prevenção terciária. Conclusões: De 2015 a 2020, evidenciou-se crescimento
dos gastos públicos com hospitalizações por DHA e suas complicações no país, sobretudo entre os homens. Com base
nesse estudo nota-se a importância de ações preventivas a fim de evitar ou retardar o avanço da doença e,
consequentemente, reduzir cada vez mais os custos excessivos ao sistema público.
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Osteoporose é um distúrbio sistêmico caracterizado por baixa densidade mineral óssea e suscetibilidade à fratura. Tal
complicação é observada em pacientes com doença hepática aguda e crônica, particularmente cirrose e doenças
hepáticas colestáticas. No entanto, poucos estudos avaliaram o impacto das doenças ósseas nestes pacientes. Como
também, não há consenso sobre as diretrizes globais para o diagnóstico e tratamento de doenças ósseas resultantes de
complicação hepática. Objetiva-se investigar a fisiopatologia envolvida na doença mineral óssea em pacientes com
patologias hepáticas. MÉTODO: Trata-se de uma revisão bibliográfica integrativa, realizada nas bases de dados PubMed
e na BVS, sem restrição linguística, com filtro de 5 anos e modelos humanos. Utilizou-se os descritores: mineral and
bone disease and liver disease, retornando 216 artigos; enquanto, na BVS, com igual descritor, filtro e operador
booleano, retornou 210. Com análise dos títulos, resumos e exclusão das duplicatas, selecionaram-se 13 estudos.
RESULTADOS: A patogênese por trás desses mecanismos, sugere que o fígado por desempenhar papel no controle do
estado nutricional e do balanço energético, à medida que sofre declínio funcional afeta o remodelamento do osso. Isto
porque compromete o equilíbrio das células desse tecido, controlado por moléculas e proteínas sintetizadas pela
atividade hepática, fazendo com que a reabsorção seja superior à formação óssea, a qual aliada ao aumento da carga de
ferro e cobre, como na hemocromatose, leva à inibição dos osteoblastos. Além disso, o dano ao hepatócito ocasiona
liberação de citocinas ativadoras da reabsorção, impulsionando a apoptose dos osteoblastos e tanto a quantidade como
a qualidade do osso são comprometidas. Esses efeitos inflamatórios ativam células imunes que levam à progressão da
osteoporose, como linfócitos T e fibroblastos sinoviais, os quais são fonte do Ativador de Receptores do Fator Nuclear κβ Ligante, que ativa osteoclastos. Ademais, há déficit na produção de somatomedina C, um hormônio anabólico
produzido pelo fígado que aje no osso, bem como a inflamação crônica exerce efeito adicional na perda mineral óssea, e
a disbiose da microbiota intestinal acarreta o avanço dessa perda em pacientes hepáticos. CONCLUSÃO: Osteoporose é
uma disfunção que vai além do desequilíbrio nas atividades dos osteoblastos e osteoclastos, ela envolve mecanismos
subjacentes complexos e pouco precisos em pacientes com doença hepática.
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A Hepatite B é um dos cinco tipos de hepatite existentes no Brasil. É causada por vírus (HBV). Em 2018, foi responsável
por 13.922 (32,8%) dos casos de hepatites notificados no Brasil. A principal forma de prevenção da infecção pelo vírus
da hepatite B é a vacina. Pode ser transmitida via placentária, sexual e também através do sangue e secreções. Nesse
estudo, foi abordado a mortalidade ocorrida por hepatite B de acordo a idade, cor e sexo mais incidente no período de
2008- 2018. Metodologia: Foi usado para análise dos dados o Sistema de Informações Sobre Mortalidade
(SIM/DATASUS), por meio desse sistema buscou-se, no estado da Bahia os óbitos ocorridos por Hepatite aguda B
durante 10 anos (2008-2018). A abordagem do estudo trata-se de uma descrição quantitativa e com caráter temporal.
Foram utilizados os seguintes marcadores de óbitos: sexo, cor e faixa etária. Resultados: Na Bahia, os dados fornecidos
entre 2008 e 2018 abordam um total de 126 mortes. Houve, no entanto, o predomínio de mortes do sexo masculino
marcada por 96 óbitos. Na tangível faixa etária entre 40 e 59 anos verificou-se 59 óbitos, sendo que entre 20 e 39 anos
teve uma queda para 11 óbitos por hepatite B. No quesito relacionado a cor/raça houveram 73 óbitos de cor parda, 20
óbitos de cor preta e 15 de cor branca. Discussão: Na análise dos dados, observou-se que existe uma prevalência na
mortalidade por hepatite B, principalmente relacionada ao sexo. Na esteira deste processo, houve uma ligeira
predominância do sexo masculino, sugerindo maior relação deste grupo ao vírus, provavelmente associada ao estilo de
vida e a comportamentos que oferecem maior risco, como maior uso de drogas injetáveis e maior exposição em virtude
de relações sexuais desprotegidas. Além disso, de acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, os estudos indicam
alterações de faixas etárias na endemicidade da infecção, tendo predileção pela faixa etária média de 40 a 59 anos, o
que poderia ser explicado pela instituição da vacinação universal para menores de um ano em 1998 e para menores de
20 anos em 2001. Por outro lado, a subnotificação de óbitos por hepatite B também pode ocorrer, principalmente nas
regiões brasileiras mais desfavorecidas. Conclusão: Assim, este estudo permitiu obter um quadro da mortalidade por
hepatite B no Brasil nos anos de 2008-2018 e de aspectos relacionados à mortalidade associada a esse agravo. Reforçase a ideia da necessidade da implementação de estratégias que visem a redução dos casos de infecção, incluindo o
aumento da cobertura vacinal, campanhas de conscientização dos fatores de risco, bem como de políticas que sirvam
para reduzir a transmissão desse vírus. Além disso, devido a poucos estudos sobre a incidência dessa infecção, as
comparações são dificultadas, mostrando a necessidade de mais pesquisas nesta área e de uma constante busca por
qualidade nos sistemas de informações em saúde.
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Entre as grandes endemias, a esquistossomose é uma das que apresentam os problemas profiláticos mais difíceis.
Tendo como parasita o Schistosoma mansoni, essa parasitose ocupa o segundo lugar em termos de importância
socioeconômica, afetando cerca de 200 milhões de pessoas, onde 5 a 10% dos indivíduos infectados evoluem para a
forma grave da doença, sendo então a segunda causa principal de fibrose hepática. Uma vez introduzida no território
brasileiro, encontrou condições favoráveis à transmissão, constituindo hoje, pela sua magnitude e transcendência,
importante problema de saúde pública, especialmente nas regiões Nordeste e Sudeste do País, o que confirma os dados
também apresentados pelo DataSUS desde os anos de 1995 até a presente data. Métodos: Trata-se de um estudo
ecológico descritivo, tendo como base de dados o Data SUS/TABNET, do CID-10 esquistossomose, por região e Unidade
de Federação brasileira nos anos de 1995-2020. Levou-se em considerações características gerais de sexo, faixa etária,
cor/raça para análises dos dados. Resultados: No período estudado foram relatadas 13.508 óbitos no Brasil, onde
12.801 foram na região Nordeste, totalizando 94,76%. Apontando ainda com destaque para o estado de Pernambuco,
além de, Sergipe, Bahia, Paraíba e Alagoas. Através das bases de dados, é perceptível também o declínio nos números,
sendo que o Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) contabilizou de 1995 até 2007 10.597 óbitos, os
quais sofreram redução de 72,5% no decorrer dos anos de 2008 até junho de 2020, contabilizando pela mesma
plataforma 2.911 óbitos. Desses 13.508 óbitos, 56,3% são do sexo masculino, sendo mais frequentemente na faixa
etária dos 40-59 anos, negros e pardos, com baixa escolaridade e precárias condições sanitárias. Discussão: Considerada
um grande problema de saúde pública no Brasil, a esquistossomose ocorre nas localidades sem saneamento ou com
saneamento básico inadequado. Historicamente, é superior no sexo masculino, fato esse constato no presente estudo,
com 56,33%, os maiores números no Nordeste estão no estado de Pernambuco. Os números também evidenciam
desigualdades socioeconômicas enraizadas no Brasil, apresentando a partir de 2008, nos estados com regiões de
povoamento mais antigo e receptora de escravos africanos, que contribuíram significativamente para se encontrar um
total de 45,6% da morbidade por esquistossomose de pardos e negros no cenário nacional. Conclusão: Considerando as
ações públicas implementadas para o controle da esquistossomose, as medidas de centradas em ações medicamentosas
e o continuo estudo em busca de uma vacina eficiente os principais fatores do declínio do numero de óbitos, ainda é
notória a necessidade de se ampliar as ações de controle nas regiões tradicionalmente endêmicas.
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O uso de DAAs tem revolucionado o tratamento da hepatite C com percentuais de resposta virologia sustentada (RVS)
superiores a 90%. Devido à natureza quasiespécies do vírus da hepatite C (HCV), tempo de infecção, genótipo e carga
viral, mutações (scored mutations) em sítios de substituições associadas a resistência (do inglês, RAS) aos DAAs podem
emergir levando à falha terapêutica. O objetivo do presente estudo foi analisar os fatores associados à ocorrência de
RAS aos DAAs em pacientes com hepatite C crônica. Ao todo, 181 pacientes do Ambulatório Magalhães Neto no
Complexo HUPES-UFBA, Salvador, Bahia, aceitaram participar do estudo mediante a assinatura do TCLE e responderam
a uma entrevista sociodemográfica. Dados clínico-laboratoriais foram obtidos por revisão de prontuário. Uma amostra
de soro foi coletada para a detecção do HCV-RNA e sequenciamento das regiões subgenômicas NS3, NS5A e NS5B, alvos
da terapia com DAAs. A montagem das sequencias foi realizada utilizando-se o software CLC Main Workbench (Qiagen).
As sequencias consenso foram submetidas à ferramenta Web Geno2pheno para genotipagem das amostras e predição
de RAS NS3, NS5A e NS5B. Uma análise do tipo caso-controle foi realizada para determinar a associação entre a
ocorrência de RAS e variáveis de exposição (sexo, idade, genótipo, carga viral, histórico de tratamento, uso prévio de
DAAs e coinfecções). Dos 181 participantes, 51% eram do sexo masculino; com idade média 55,7 anos (amplitude 31 –
84 anos); genótipo 1 do HCV foi o mais encontrado (82%), seguido pelo genótipo 3 (25%), genótipo 2 (2%) e raros casos
com infecção mista (1%); carga viral média de 5,7 logs, variando de 0,8 - 8,6 logs. A maioria dos participantes foi virgem
de tratamento (82%) e, entre os experimentados (18%), a maioria fez tratamento baseado em interferon: IFN, 6%;
IFN+RBV, 21%; ou PEG-IFN+RBV, 45%. Os novos DAAs foram dispensados para grupo menor de pacientes a partir de
2014: IFN+RBV+BOC, 3%; SMV+SOF, 3%; SOF+DCV, 3%; RBV+SOF+DCV, 9%; e Viekira Pak, 3%. O esquema terapêutico
não foi informado em dois prontuários (6%). O HCV-RNA foi detectado em 168 amostras e, até o momento, o
sequenciamento das regiões NS3, NS5A e NS5B foi realizado em 140, 115 e 132 amostras, respectivamente. A
prevalência de RAS NS3 foi de 45% (63/140); RAS NS5A foi de 47% (54/115); e NS5B 2% (3/132). RAS foram identificadas
em diferentes estratos, tanto em pacientes virgens de tratamento quanto experimentados. Entretanto, o único fator
associado significativamente a ocorrência de RAS foi o genótipo do HCV. RAS NS3 foram mais frequentes no genótipo 1
que não-1 (52% vs 5%, p <0.001), e mais frequentes no 1b que 1a (73% vs 38%, p <0.001). RAS NS5A foram mais
frequentes no genótipo não-1 que 1 (85% vs 36%, p<0.0001). RAS NS5B foram infrequentes, impossibilitando as análises
acima. Em conclusão, a ocorrência de RAS pode ser influenciada pelo genótipo do HCV e ameaçar as diferentes classes
de DAAs devido às diferenças na barreira genética de cada droga.
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A hibridação molecular (HM) é uma estratégia de desenho racional de uma nova droga, baseado na combinação
adequada de diferentes substâncias, com o objetivo de produzir uma quimera mais eficaz em relação ao medicamento
original e com menos efeitos colaterais. O sofosbuvir é um potente inibidor da RNA polimerase do vírus da hepatite C
(HCV). O daclatasvir é um inibidor do complexo de replicação da proteína não estrutural 5A (NS5A) do HCV. Objetivo: O
objetivo do estudo foi demonstrar in silico por HM a produção de uma molécula híbrida, a partir de uma molécula
inibidora da RNA polimerase do HCV (Sofosbuvir) e um inibidor do complexo de replicação da proteína NS5A
(daclatasvir), a fim de sugerir uma nova proposta de um antiviral oral para o tratamento da hepatite C. Método:
Hibridizamos in silico a estrutura de duas drogas, utilizando como ferramenta de busca de estruturas o arquivo do site
DRUGBANK, DB08934 e DB09102, gerando uma molécula que incluem os medicamentos parentais. Resultado: O código
DRUGBANK: DB08934 foi encaixado computacionalmente no site ativo do código DRUGBANK: DB09102. As análises
estruturais do modelo gerado em 3D da nova molécula mostraram que a molécula é construída com duas cadeias com o
ligante co-cristalizado em cada cadeia. Discussão: O uso da HM, com o objetivo de agregar duas propriedades
farmacológicas em uma molécula única, pode representar uma alternativa terapêutica, com menos efeitos colaterais.
No caso especifico, foi planejada a hibridização de um inibidor da RNA polimerase do HCV com um inibidor do complexo
de replicação da proteína NS5A, associadas à mesma patologia. Conclusão: A geração de uma molécula por HM no
experimento in silico descrito com interação de um inibidor da RNA polimerase e um inibidor do complexo de replicação
da proteína NS5A pode ser uma opção terapêutica qualitativa de um antiviral para o tratamento da hepatite C.
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Introdução. O relatório da Organização Mundial da Saúde de 2017 mostrou que 325 milhões de pessoas são portadores
do vírus da Hepatite B (VHB) ou do vírus da Hepatite C (VHC). Por isso, nos Centros de Testagem e Aconselhamento
(CTA) já são feitos exames de triagem e diagnostico das hepatites, locais onde o atendimento é prioritariamente para
quem tem maior risco de infecção e populações em situações de vulnerabilidade. Metodologia. Estudo observacional,
descritivo e analítico que utiliza dados provenientes dos prontuários eletrônicos e físicos dos pacientes atendidos no
CEDAP em 2017 diagnosticados com Hepatite B e/ou C. Resultados. Foram encontrados 124 portadores do VHB e 90 do
VHC, dentre 6.319 indivíduos. Houve predomino do sexo masculino com VHB. A via de transmissão para ambas foi
significante, sendo 76,1% por via sexual no VHB e 53,3% por via desconhecida no VHC. A coinfecção com o HIV foi 47,6%
com VHB e 35,5% com VHC. O uso de drogas foi maior no grupo com VHC (p<0.001). Discussão. A prevalência foi mais
elevada que na população sem risco acrescido, porém, se assemelhou a encontrada em usuários de drogas e outros
CTAs. Os dados epidemiológicos, como sexo, idade e etnia corroboram o encontrado em populações gerais. Conclusão.
Foi elevada a prevalência de vírus B e C e a coinfecção com HIV no CTA em 2017, houve predomínio do sexo masculino,
etnia parda e procedência de Salvador-BA. A coinfecção entre VHB, VHC e HIV foi significante, assim como o uso de
drogas nesses grupos.
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A Porfiria Cutânea Tarda (PCT) é uma doença rara, secundária a um defeito enzimático com diminuição da atividade da
uroporfirinogênio-decarboxilase (Urod), ocasionando acúmulo de porfirina no interior dos hepatócitos. A PCT pode ser
desencadeada pelo vírus da hepatite C (HCV), pelo vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) e citomegalovírus, pelo
abuso de álcool e sobrecarga de ferro. O objetivo deste trabalho foi relatar o caso de porfiria cutânea tarda em um
paciente com hepatite C, história de etilismo crônico e sobrecarga de ferro. Apresentação do caso: paciente do sexo
masculino, 44 anos, foi encaminhado ao ambulatório de hepatologia para investigação de alterações dos testes
bioquímicos hepáticos. Relatava diagnóstico prévio de PCT, porém sem acompanhamento médico. Diurese de coloração
escurecida desde do diagnóstico da PCT, negava outras queixas. Referia ingesta abusiva de álcool há 30 anos. Os
primeiros exames laboratoriais evidenciaram: ALT: 101 U/L; AST: 101 U/L e Gama-GT 533 U/L, os exames se mantiveram
elevados em coletas posteriores, porém com predominância da ALT em detrimento da AST. Apresentava também
elevação da ferritina (1504) e ferro sérico (206). Anatomopatológico da lesão de pele evidenciou achados sugestivos de
PCT. Realizou sorologias virais com anti-HCV reagente. Carga viral do HCV de 3.149.091 UI/ml e genótipo 3. Discussão:
Dentre os fatores de risco para PCT, o paciente apresentava três fatores, como a infecção pelo HCV, a sobrecarga de
ferro e a ingesta abusiva de álcool. A PCT pode ser a primeira manifestação da infecção pelo vírus da hepatite C, como
descrita no caso relatado. A infecção pelo HCV promove a liberação do ferro ligado à ferritina hepatocitária, isto pode
ocasionar a formação de fatores reatores de oxigênio que inativa a Urod. O álcool, além de gerar uma sobrecarga de
ferro hepatocitário, ele pode induzir a isoenzima citocromo P450, esta também reduz a ação da Urod. Em relação ao
acometimento hepático, este pode ser devido tanto pelos fatores predisponentes, como também pelo acúmulo de
porfirina nos hepatócitos, predispondo a longo prazo condições como cirrose e carcinoma hepatocelular. Comentários
finais: No manejo do paciente com PCT é essencial a investigação dos possíveis gatilhos, incluindo a infecção pelo vírus
da hepatite C, pois é importante ressaltar que a PCT pode ser a primeira manifestação da hepatite C e o tratamento
precoce da doença é fundamental para evitar as complicações.

ISBN: 978-65-993381-0-6
39

Hepatologia do Milênio – 2020
P-36
Hepatite Medicamentosa Induzida por Ivermectina - Relato de Caso
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Hepatite medicamentosa caracteriza-se por lesão hepática aguda ou crônica induzida por drogas, medicamentos,
suplementos, fitoterápicos ou insumos vegetais. Aproximadamente 10% das hepatites agudas e 25% das hepatites
fulminantes, têm etiologia medicamentosa, entretanto a maioria dos casos é assintomática e diagnosticada
acidentalmente em exames de rotina. O presente relato tem como objetivo expor caso de hepatite medicamentosa por
ivermectina em paciente com COVID-19, alertando para os riscos do uso indiscriminado da medicação. Descrição do
caso: Paciente feminina, 36 anos, hígida, em acompanhamento clínico por COVID-19 assintomático. Fez uso de
ivermectina 12mg, repetindo a dose em duas semanas. Após uma semana da segunda dose (21º dia após o diagnóstico),
iniciou icterícia e dor em hipocôndrio direito. Exames laboratoriais: BT: 3,50 mg/dL; BD: 2,13 mg/dL; BI: 1,37 mg/dL;
fosfatase alcalina: 343 U/L; gama GT: 265 U/L; LDH: 549 U/L; TGO: 434 U/L; TGP: 1215 U/L. Sorologias para hepatites
virais, HIV e auto-anticorpos negativos. Mantida suspensa a medicação houve remissão completa dos sintomas e
normalização dos exames. Foi realizado diagnóstico de exclusão de hepatite medicamentosa devido o uso de
ivermectina. Discussão: A hepatotoxicidade pode ser classificada em: tipo I e II sendo a primeira, dose dependente. A
segunda, é independente da dose e ocorre por mecanismos idiossincráticos do metabolismo ou hipersensibilidade
imunomediada. A hepatite medicamentosa deve ser diagnóstico de exclusão. Os benzimidazóis são associados a casos
raros de lesão hepática colestática. Os outros da mesma classe parecem ter pouco potencial hepatotóxico haja visto a
curta duração de administração. Entretanto, há na literatura um relato de hepatite grave, 1 mês após uma única dose
de ivermectina com infiltrado inflamatório intralobular, necrose confluente e apoptose, compatível com hepatopatia
medicamentosa na biópsia hepática. Outro relato demonstra também hepatite após uma dose única de ivermectina
caracterizado por um padrão hepatocelular de elevações das enzimas séricas sem icterícia, com recuperação rápida e
completa. Em geral a ivermectina é bem tolerada sendo associada a elevações mínimas de transaminases, com raras
manifestações clínicas por lesão hepática. O mecanismo da hepatotoxicidade desta droga é desconhecido. O uso da
ivermectina no combate ao SARS – CoV2 foi testada in vitro e observou-se que, há uma inibição de 50% da replicação
viral quando se atinge uma dose 35 vezes maior do que o pico da concentração plasmática obtido após a administração
oral da droga in vivo. Assim, a dose aprovada para uso médico, tem baixa probabilidade de sucesso no tratamento da
COVID-19. Comentários Finais: Diante do exposto, e do atual cenário ocasionado pela COVID-19 é importante alertar
sobre as complicações do uso indiscriminado de ivermectina, uma vez que a exposição ao medicamento pode
desencadear hepatite medicamentosa, eventualmente grave.
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O transplante (TX) hepático é o tratamento mais efetivo para doença hepática crônica terminal. Apesar do fígado
apresentar menor incidência de rejeição quando comparado a outros órgãos sólidos, esquemas de imunossupressão são
utilizados para controlar a resposta alorreativa dos linfócitos T após o TX. O tratamento com drogas imunossupressoras
(IS) pode predispor a complicações graves, como doenças infecciosas, cardiovasculares, câncer e insuficiência renal
crônica. Cerca de 15% dos receptores de TX hepático desenvolvem tolerância espontânea após a retirada da IS e
mantêm a função do aloenxerto. Apresentação do Caso: Paciente, F.A.L,62 anos, portador de doença hepática crônica
secundária a esteatohepatite não alcoólica com hepatocarcioma; submetido a TX hepático em 09/09/2013, em uso de
tacrolimus 2mg/dia e micofenolato de sódio 360mg/dia. Em abril /2019, flagrada linfonodomegalia generalizada
associada a massa retroperitoneal, sendo suspensa a imunossupressão por suspeita de doença linfoproliferativa. Biópsia
de linfonodo, com análise imuno-histoquímica evidenciou carcinoma metastático, com características morfológicas e
imuno-histoquímicas indeterminadas quanto ao subtipo histológico e sítio primário. Encaminhado para oncologia, que
iniciou quimioterapia em janeiro/2020. Observado que após 1 ano sem IS, paciente apresenta testes hepáticos sem
alterações (exames de setembro/2020 evidenciam alanina aminotransferase em 13, aspartato aminotransferase em 22,
bilirrubina total em 0.33 e índice de razão de normalidade 1.1). Discussão: A tolerância é definida como a ausência de
rejeição aguda e crônica e a possibilidade do enxerto sobreviver com sua função e histologia normais em um hospedeiro
totalmente imunocompetente livre de IS, geralmente como resultado de uma tentativa bem-sucedida de retirada
daquela. Não se sabe, ainda, que mecanismos estão envolvidos nessa tolerância ao transplante, embora os modelos
animais sugiram um possível papel para as células T reguladoras (Treg). Estudos demonstraram um aumento na
frequência de células T CD4 + CD25 (alta) e transcritos FoxP3 durante a retirada de IS em receptores de transplante
hepático tolerantes. Comentários Finais: Concluímos que receptores de aloenxertos hepáticos operacionalmente
tolerantes podem ser tratados com baixas doses de IS ou até mesmo sem IS, mas que ainda há desafios e necessidade
de mais estudos.
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LPAC (Low Phospholipid-Associated Cholelithiasis) é uma forma rara de litíase biliar, relacionada à mutação do gene
ABCB4/MDR3, associada a menor concentração biliar de fosfolipídios e formação de cálculos de colesterol. Esse
trabalho descreve gêmeos monozigóticos com critérios diagnósticos de LPAC. APRESENTAÇÃO DO CASO: Homem de 29
anos apresentava crises de dor abdominal desde os 17 anos. Além da colelitíase evidenciada à USG, os exames
laboratoriais mostravam elevações de enzimas hepáticas [AST 76 (< 38), ALT 186 (< 40) e GGT 256 (< 50)], sem icterícia.
Sorologias virais e marcadores de autoimunidade eram negativos. Foi submetido a colecistectomia em 2016, mas
evoluiu com recorrência das cólicas e persistência das alterações laboratoriais. TC de abdome, após 6 meses, mostrou
discreta dilatação de vias biliares intra-hepáticas e US evidenciou focos hiperecogênicos difusos no parênquima
hepático. Recentemente a colângioRM mostrou dilatação de vias biliares intra-hepáticas e colédoco discretamente
ectasiado, sem cálculos. Realizada papilotomia endoscópica em janeiro de 2020, por suspeita de disfunção de esfíncter
de Oddi, sem saída de cálculos. Evoluiu com melhora parcial dos sintomas, porém sem normalização laboratorial 6
meses após o procedimento. Nesta ocasião, relatou que seu irmão gêmeo univitelino apresentava quadro clínico
semelhante, porém menos intenso, além do mesmo padrão de alterações laboratoriais. Como ambos preenchiam
critérios diagnósticos da síndrome LPAC, foi iniciado ácido ursodesoxicólico (AUCD) 10 mg/Kg. No momento aguardam
reavaliação clínico-laboratorial após início do tratamento. DISCUSSÃO: A síndrome LPAC é observada em 5% dos
pacientes com colelitíase sintomática. O diagnóstico deve ser suspeitado na presença de 2 ou mais dos seguintes
critérios: colelitíase sintomática antes dos 40 anos, recorrência de sintomas após colecistectomia, lesões intra-hepáticas
hiperecóicas no US, história de colestase intra-hepática da gravidez e de colelitíase em parentes de 1º grau. As
mutações no gene ABCB4 estão presentes em cerca de 60% dos casos, sendo sua pesquisa reservada para fins
científicos e aconselhamento familiar. O tratamento proposto é o uso de AUCD na dose 7-10 mg/kg/dia. CONCLUSÕES:
O diagnóstico da síndrome LPAC pode ser um desafio, se não houver alta suspeição clínica. A correta identificação da
síndrome orienta o tratamento adequado, a fim de prevenir complicações a longo prazo, como a cirrose biliar
secundária.
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O mixofibrossarcoma é uma neoplasia fibroblástica, primeiramente descrita em 1977, típica de tecidos moles e
caracterizada por um padrão infiltrativo difuso. Acomete principalmente homens idosos, com predileção pelo
acometimento das extremidades inferiores (77%), representando 5% dos sarcomas dessa área. Encontramos apenas um
caso descrito na literatura de mixofibrossarcoma primário no fígado. Apresentação do caso: Homem de 68 anos, não
cirrótico e previamente hígido com história de tumoração palpável e dolorosa no quadrante superior direito do
abdome, associada a perda de peso e anorexia. Tomografia e ressonância de abdome com achados de volumosa lesão
expansiva (20cm), heterogênea, de contornos lobulados e de aspecto infiltrativo, que ocupava praticamente todo o lobo
hepático direito, com importante efeito compressivo local, com características de malignidade, aparentemente de foco
primário em fígado. Endoscopia, colonoscopia e tomografias de outros segmentos corpóreos sem alterações ou lesões
sincrônicas. Optado pela hepatectomia direita com exérese do tumor, cuja análise histopatológica e imunohistoquímica
confirmou mixofibrossarcoma. O paciente faleceu no 25º dia de pós-operatório por intercorrências clínicas. Discussão:
Sarcomas hepáticos são neoplasias primárias raríssimas, sendo o diagnóstico pelo exame clínico ou radiológico muito
difícil. Uma vez dado o diagnóstico histopatológico, seja por biópsia ou por ressecção da lesão, uma investigação
detalhada deve ser feita para estadiamento e planejamento terapêutico. O tratamento do mixofibrossarcoma é
fundamentalmente cirúrgico, sendo a ressecção radical com margens livres o método de escolha. Entretanto, dada a
pouca experiência com seu achado no fígado, cuidados em relação a quantidade de parênquima hepático residual, bem
como, função hepática do paciente, são de extrema relevância. Em séries de tumores de membros, a recorrência local
varia entre 25-82% em 5 anos e uma porção significativa dos pacientes morre devido a doença metastática, com
sobrevida média entre 8-27 meses após o tratamento inicial. Comentários finais: O mixofibrossarcoma hepático é
raríssimo e seu diagnóstico pode representar um desafio, dada a baixa concordância dos achados clínicos e radiológicos,
sendo o diagnóstico histopatológico imperativo.
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Os mecanismos pelos quais a infecção com o vírus da hepatite C (HCV) induz à tireoidite autoimune (TAI) têm sido alvo
de estudos. Tem sido sugerido que citocinas inflamatórias, como a elevação das interleucinas na inflamação causadas
pelo HCV, alterariam a cascata de sinalização da tireoperoxidase (TPO) e tireoglobulina (Tg) determinando um quadro
de doença autoimune da tireoide. Objetivo: Demonstrar a via de sinalização da TPO e da Tg e seus potenciais alvos para
a TAI mediados pelo HCV em indivíduos com hepatite C. Método: O mapeamento da via de sinalização foi realizado
usando o servidor de anotação automática da Enciclopédia Quioto de Genes e Genomas (KEGG). O software de domínio
público PathVisio para análise e desenho de vias de código aberto, foi utilizado para a representação gráfica da via de
sinalização. Resultado: Apresentamos um modelo da via de sinalização dos potenciais alvos para o desencadeamento da
tireoidite autoimune mediado pelo HCV. As sequências foram retiradas do banco de dados KEGG e sua transcrição
mapeada representa a via de sinalização das principais biomoléculas que desencadeia a TAI. A ação do HCV ou seu
tratamento podem desencadear a TAI, que é caracterizada pela presença de autoanticorpos contra a TPO e Tg. Na TAI
os linfócitos T CD4+ auto-reativos recrutam células B e células T CD8+ na tireoide. A progressão da doença leva à morte
de células da tireoide e hipotireoidismo. Discussão: Apresentamos um modelo da via de sinalização de TPO e Tg e seus
possíveis alvos para o TAI mediado por HCV. Foi levantada a hipótese de que indivíduos com suscetibilidade genética
para TAI expostos à infecção pelo HCV podem desenvolver tireoidite. O HCV é um vírus com tropismo hepático quanto
linfotrópico, que desencadeia manifestações hepáticas e extra-hepáticas, incluindo numerosos distúrbios
autoimunes/linfoproliferativos e/ou neoplásicos. Os distúrbios da tireoide devido à infecção pelo HCV aumentam a
expressão CXCL10 das células tireoidiana, com um agrupamento de linfócitos Th1 na glândula, desencadeando o início
da TAI em indivíduos com fatores de risco e em indivíduos predispostos. A ativação do complemento da citotoxicidade
das células dependentes de anticorpos carrega anticorpos para as células-alvo, incluindo aquelas contra TPO e Tg
mediadas por IgG, mas outros complexos anticorpo-antígeno desconhecidos também podem contribuir para a
destruição das células da tireoidiana. Conclusão: Os dados indicam que a infecção pelo HCV atua na quebra da
tolerância imunológica, desencadeando danos às células da tireoide por meio de um auto-antígeno liberado contra TPO
e Tg, com ativação de várias vias de sinalização, resultando em TAI e hipotireoidismo secundário à apoptose celular.
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O carcinoma hepatocelular (CHC), ou câncer hepático, é uma neoplasia maligna agressiva, com elevada morbidade e
mortalidade, sendo responsável por mais de 90% das neoplasias malignas hepáticas primárias. O CHC é a sexta doença
maligna mais diagnosticada e de crescente incidência, no mundo, ocupando a terceira posição em mortalidade
relacionada ao câncer. O CHC, geralmente, está associado à cirrose hepática e surge a partir da evolução de um nódulo
regenerativo hepatocitário, que sofre degeneração maligna. A infecção pelos vírus das hepatites virais crônicas, B e C, e
o consumo de álcool são fatores de risco para o CHC. O diagnóstico é realizado por tomografia computadorizada de
abdômen, com contraste endovenoso, e por ressonância magnética; e os tratamentos cirúrgicos são realizados por
ressecção hepática do tumor, hepatectomia parcial ou transplante de fígado. O objetivo deste estudo foi de caracterizar
o perfil epidemiológico de mortalidade, por câncer hepático, no Brasil, segundo sexo e faixa etária, no período de 2014
a 2028. Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo quantitativo, realizado em setembro de 2020,
por meio de dados secundários, de acesso público, extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de
Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de Informações Hospitalares (SIH/SUS), do Ministério da Saúde. Os dados
estavam relacionados ao número de óbitos, por neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas, de acordo
com a categoria da CID-10 (Classificação Internacional de Doenças da 10ª Edição), no período de 2014 a 2018.
Adicionalmente, as informações foram caracterizadas por sexo e faixa etária. Resultados: No período avaliado, foram
notificados 48.847 óbitos, por câncer hepático, no Brasil. Em 2014, ocorreram 18,5% das mortes e, em 2018, 21,4%.
Dentre os casos, 58,0% acometeram o sexo masculino e 42,0% das mortes, o sexo feminino. De acordo com a faixa
etária, os indivíduos com idades entre 60 e 69 anos obtiveram a maior taxa de óbito, representando 28,6% do total.
Discussão: Assim, em análise epidemiológica, houve aumento no número de mortes ao longo dos anos, em homens e
idosos. Tal fato é explicado pela interação e exposição aos fatores de risco, como o etilismo e o tabagismo, praticados,
comumente, pelos homens, somado ao perfil de transição demográfica brasileira, com o aumento da população idosa,
em decorrência do aumento da expectativa de vida. Conclusões: O câncer hepático constitui importante problema de
saúde pública, no Brasil. Neste contexto, medidas de prevenção, diagnóstico precoce e controle dos principais fatores
de risco são necessários para que ocorra redução significativa no número de mortes, com enfoque nas populações de
maior risco, como idosos e homens, dentro do cenário nacional.
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A doença alcoólica do fígado está diretamente relacionada com o consumo excessivo e prolongado de álcool, e constitui
um dos maiores fatores de risco preveníveis para a mortalidade. No Brasil, as doenças hepáticas representaram em
2017 a 10a causa de morte mais comum, e, de acordo com a literatura, há uma maior mortalidade desta doença entre
homens, brancos, com faixa etária acima de 50 anos. Objetivo: Avaliar a mortalidade da doença alcoólica do fígado no
Brasil no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2018. Material e método: Trata-se de um estudo descritivo,
baseado em dados secundários, notificados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS (SIM/SUS) do
Ministério da Saúde. Resultados: Segundo dados coletados, foi encontrado um total de 144.760 casos de óbito por
doença alcoólica do fígado, de 2004 a 2018. Quanto à distribuição geográfica, o estado de São Paulo concentrou maior
número de casos, com 35.964 (24,84%), seguido dos estados de Minas Gerais, com 14.360 (9,91%), e Paraná, com
11.820 (8,16%). No que diz respeito ao sexo, 127.412 casos (88,01%) eram do sexo masculino. Quanto ao ano do óbito,
houve uma distribuição relativamente constante, com discreto aumento ao longo dos anos, com pico em 2015 (7,26%) e
menor número em 2004 (5,18%). A faixa etária mais acometida durante o período selecionado foi de 50 a 59 anos, com
29,47% (42.669), seguido de 40 a 49 anos, com 27,42% (39.707). Apenas 21.220 casos (14,65%) foram registrados até a
faixa etária de 39 anos. No contexto étnico, 43,83% (63.451) dos indivíduos registrados eram brancos, seguidos de
40,70% (58.923), que eram pardos. Discussão e conclusões: Com base nos resultados, percebe-se que houve um
predomínio de óbitos no sexo masculino, com discreto aumento no número de casos ao longo do período estudado,
maior predomínio em faixas etárias mais avançadas e distribuição relativamente frequente nos grupos étnicos
estudados. Portanto, é percebido uma relação de concordância entre os padrões de mortalidade estabelecidos pela
literatura prévia para com os dados obtidos a partir da tabulação com o SIM.
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A doença hepática tóxica é considerada como uma lesão hepática causada por inalação, ingestão ou administração
parentérica de agentes farmacológicos ou químicos. Existem poucos dados na literatura quanto à epidemiologia da
doença hepática tóxica, porém de uma forma geral, as hepatopatias, por si só, são a oitava causa de morte no Brasil,
com predominância de mortalidade entre homens, da região sudeste, brancos, com faixa etária acima de 50 anos.
Objetivo: Avaliar a mortalidade da doença hepática tóxica no Brasil no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2018.
Material e método: Trata-se de um estudo descritivo, baseado em dados secundários, notificados no Sistema de
Informações sobre Mortalidade do SUS (SIM/SUS) do Ministério da Saúde. Resultados: Segundo dados coletados, foi
encontrado um total de 1.998 casos de óbito por doença hepática tóxica de 2004 a 2018. Quanto à distribuição
geográfica, o estado de São Paulo concentrou maior número de casos, com 439 (21,97%), seguido dos estados da Bahia,
com 267 (13,36%), e Minas Gerais, com 181 (9,05%). No que diz respeito ao sexo, 1.125 casos (56,30%) eram do sexo
masculino. Quanto ao ano do óbito, houve uma distribuição relativamente constante, com diminuição no ano de 2005
(4,65%) e maior número em 2017 (10,41%). A faixa etária mais acometida durante o período selecionado foi de 60 a 69
anos, com 19,46% (389), seguido de 50 a 59 anos, com 18,76% (375). Apenas 329 casos (16,46) foram registrados até a
faixa etária de 39 anos. No contexto étnico, 45,59% (911) dos indivíduos registrados eram brancos, seguidos de 37,58%
(753), que eram pardos. Discussão e conclusões: De acordo com achados baseados na tabulação realizada através do
SIM (Sistema de Informação e Mortalidade), quando comparamos com a literatura prévia, existe concordância quantos
aos fatores analisados do padrão epidemiológico das hepatopatias de maneira geral. Dessa forma, percebe-se que
houve um predomínio de óbitos no sexo masculino, com certa constância no número de casos ao longo do período
estudado, maior incidência em faixas etárias mais avançadas, com maior distribuição na população branca e parda, além
da maior incidência dos casos na região sudeste.
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Mortalidade por Febre Amarela no Brasil no Período de 1996 a 2018
Autores: Lanna Diúllia da Silva Barbosa; Emily Jordana Araujo Oliveira Barbosa; Jackson Teixeira Santos; Juliana da Silva
Tupinambá; Marina Machado Cajaiba
Instituição: Universidade Federal da Bahia

A febre amarela (FA) é doença infecciosa, não contagiosa, provocada pelo arbovírus do gênero Flavivirus. Essa
enfermidade, no continente americano, apresenta dois ciclos de transmissão: urbano e silvestre. Segundo o Ministério
da Saúde, a maioria dos casos de FA são assintomáticos ou oligoassintomáticos. Entretanto, uma pequena parcela
apresenta a forma grave da doença, com indicação de comprometimento hepatorrenal. De acordo com o Ministério da
Saúde, a taxa de letalidade entre os casos graves é de aproximadamente 50%. Material e método: Este é um estudo
epidemiológico ecológico descritivo cujo objeto de estudo é a mortalidade por febre amarela no território brasileiro
entre o período de 1996 a 2018. Os dados foram coletados pela base de dados DATASUS do Ministério da Saúde que
reúne informações por meio da Declaração de Óbitos (DO) do Sistema de Informação Sobre Mortalidade (SIM).
Resultados: Foram registrados 559 óbitos por FA no Brasil, entre os anos de 1996 a 2018. Entre os anos de 1996 a 1999
foram notificados menos de 8 óbitos ao ano em todo o Brasil. Em 2000 foram notificados 20 óbitos. No período 2001 a
2016 foram registrados menos de 19 óbitos ao ano. Os anos de 2017 e 2018 registram o maior número de óbitos por FA
da história recente do país, foram 195 óbitos no primeiro e 257 no segundo. Discussão: Entre os anos de 1996 e 1999
todos os óbitos registrados foram restritos as Regiões Norte e Centro-oeste do país. A partir do período 2000 a 2018,
observou-se a reemergência da FA na Região Centro-Oeste, aliada a ampliação da área de circulação do vírus em
direção leste e sul do país. Por conseguinte, todos as regiões brasileiras passaram a registrar óbitos pela doença. No
período analisado, a Região Sudeste foi a que mais registrou óbitos por FA, foram 457. O Centro-Oeste, foi a segunda
região com o maior quantitativo de óbitos no mesmo período, foram 51 mortes registradas. O significativo aumento no
número de mortes por FA em 2017 e 2018, sobretudo na Região Sudeste, é consequência da circulação do vírus próxima
a grandes centros urbanos, onde a população apresenta baixa cobertura vacinal. Conclusões: Mediante o exposto, a
ampliação da área de circulação do vírus em direção as regiões leste e sul do país, observada durante o período
analisado, atingiu sobretudo a Região Sudeste. Estas circunstâncias revelam o risco de reurbanização da doença, diante
da capacidade de circulação do vírus em centros urbanos, com grandes aglomerados populacionais, geralmente, não
vacinados contra a FA. Destarte, apesar das ações de vigilância e monitoramento coordenadas pelo sistema público de
saúde, surtos da doença de proporções variadas continuaram a ocorrer ocasionalmente no país, revelando falhas na
cobertura vacinal e a dificuldade em monitorar em tempo hábil possíveis casos de FA.
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Mortalidade por Fibrose e Cirrose do Fígado no Brasil entre os Anos de 2004 e 2018
Autores: Gabriel Souza Fontes Ayres; Beatriz Checcucci de Orleans; Diego Lopes Paim Miranda; Raiza Alessandra
Fontoura Torres
Instituição: Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública

A fibrose e cirrose do fígado, junto a outras doenças hepáticas, representaram, no ano de 2017, a 10a causa de morte
mais comum no Brasil, ficando inclusive à frente da doença cardíaca hipertensiva. Como apresentação final de grande
parte das doenças hepáticas, a cirrose é estabelecida a partir de sucessivas lesões e áreas fibróticas no fígado, onde o
desfecho muitas vezes se relaciona à formação de cicatrizes, insuficiência hepática e mudança na arquitetura normal do
órgão. De acordo com a literatura, hoje existe uma maior prevalência deste agravo entre homens, brancos, da região
nordeste, com maior taxa de mortalidade na faixa etária entre 50 a 59 anos. Objetivo: Avaliar a mortalidade por fibrose
e cirrose do fígado no Brasil no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2018. Material e método: Trata-se de um
estudo descritivo, baseado em dados secundários, notificados no Sistema de Informações sobre Mortalidade do SUS
(SIM/SUS) do Ministério da Saúde. Resultados: Segundo dados coletados, foi encontrado um total de 138.648 casos de
óbito por fibrose e cirrose do fígado, de 2004 a 2018. Quanto à distribuição geográfica, o estado de São Paulo
concentrou maior número de casos, com 39.538 (28,51%), seguido dos estados de Rio de Janeiro, com 16.007 (11,54%),
e Minas Gerais, com 15.232 (10,98%). No que diz respeito ao sexo, 103.966 casos (75,00%) eram do sexo masculino.
Quanto ao ano do óbito, houve uma distribuição relativamente constante, com discreta diminuição no ano de 2005
(6,28%) e maior número em 2009 (6,74%). A faixa etária mais acometida durante o período selecionado foi de 50 a 59
anos, com 26,61% (36.897), seguido de 60 a 69 anos, com 23,72% (32.897). Apenas 11.015 casos (7,94%) foram
registrados até a faixa etária de 39 anos. No contexto étnico, 51,49% (71.399) dos indivíduos registrados eram brancos,
seguidos de 34,73% (48.154), que eram pardos. Discussão e conclusões: Com base nos resultados, percebe-se que
houve um predomínio de óbitos no sexo masculino, com certa constância no número de casos ao longo do período
estudado, maior incidência em faixas etárias mais avançadas e distribuição relativamente frequente nos grupos étnicos
analisados. Estas informações corroboram em partes para o padrão epidemiológico da fibrose e cirrose do fígado no
Brasil trazido a partir da literatura prévia, uma vez que no período analisado houve uma migração entre a região de
maior incidência dos casos do nordeste para a região sudeste a partir dos dados obtidos por meio da tabulação com o
SIM/SUS.
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Mortalidade por Hepatite Aguda A na Bahia no Período de 2008-2018
Autores: Rafaella Carmo Oliveira; Caenna Corrêa e Correia; Aurea Maria Lago Novais; Victória Rodrigues Marta
Instituição: UNIME-Lauro de Freitas

A hepatite A é a infecção causada pelo vírus A da hepatite, cuja transmissão tem caráter fecal-oral. No presente estudo
delineamos o perfil epidemiológico dos óbitos por hepatite A, por residência na Bahia, no período de 2008 até 2018.
Materiais e Métodos: Utilizou-se a base de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS),
através da qual analisou-se os óbitos referentes à Hepatite A na Bahia, entre 2008 e 2018. Trata-se de um estudo
ecológico de abordagem descritiva, quantitativa e de caráter temporal, no qual utilizamos as variáveis de óbitos por
residência de acordo com: cor/raça, faixa etária, sexo e escolaridade. Resultados: Foram registradas, na Bahia, 22
mortes por hepatite A no período de 2008 a 2018, sendo 13 do sexo masculino e 9 do sexo feminino. Sobre o grupo
etário, tem-se 2 óbitos em cada um dos grupos de 1 a 4 anos, 5 a 9 anos e 40 a 49 anos de idade. Já nos grupos entre 10
a 14 anos, 15 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos e 60 a 69 anos, ocorreu um óbito em cada intervalo. A faixa etária de
50 a 59 anos de idade apresentou 4 mortes. No tangível a cor/raça, a mais afetada foi a parda, com 14 óbitos, seguida
das cores/raças preta e branca, cada uma com 2 óbitos. Em 4 ocasiões, a cor/raça foi ignorada. Ao analisar a relação
entre escolaridade e mortalidade por hepatite A, 3 não possuíam escolaridade e, nas faixas de 1 a 3 anos e 4 a 7 anos,
cada uma possuía 5 óbitos. Em 1 caso, o indivíduo possuía 8 a 11 anos de escolaridade e, em 8 casos, a escolaridade foi
ignorada. Discussão e Conclusões: Percebe-se um número reduzido de mortes por hepatite A, no período estudado, o
que pode ser justificado pela ampliação das campanhas de vacinação. Houveram maiores taxas de mortalidade por
hepatite A entre homens autodeclarados pardos com idade de 50 a 59 anos, o que pode estar relacionado a cuidados
menos frequentes com higiene pessoal e alimentar.
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Mortalidade por Hepatite B na Bahia no Período de 2008-2018
Autores: Aurea Maria Lago Novais; Caenna Corrêa e Correia; Victória Rodrigues Marta; Rafaella Carmo Oliveira
Instituição: EBMSP

A hepatite B é uma doença infecciosa aguda, causada pelo vírus da hepatite B (VHB). Este está presente no sangue e
secreções, sendo também classificado como uma infecção sexualmente transmissível. No estudo foi delineado o perfil
epidemiológico dos óbitos por hepatite B, por residência na Bahia, no período de 2008 até 2018. Materiais e Métodos:
Utilizou-se a base de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS), através da qual analisou-se
os óbitos referentes à Hepatite B na Bahia, entre 2008 e 2018. Trata-se de um estudo ecológico de abordagem
descritiva, quantitativa e de caráter temporal, no qual utilizamos as variáveis de óbitos por residência de acordo com:
cor/raça, faixa etária, sexo e escolaridade. Resultados: Foram registradas, na Bahia, 126 mortes por hepatite B no
período de 2008 a 2018, sendo 30 do sexo feminino e 96 do sexo masculino. Sobre o grupo etário, tem-se 3, 8, 29, 30,
21, 23 e 12 óbitos para os respectivos grupos etários de 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos, 60 a 69
anos, 70 a 79 anos e a partir de 80 anos. No tangível a cor/raça, a mais afetada foi a parda, com 73 óbitos, seguida das
cores/raças branca e preta, com 15 e 20 óbitos, respectivamente. Em 18 situações, a cor/raça foi ignorada. Ao analisar a
relação entre escolaridade e mortalidade por hepatite B, 22 não possuíam escolaridade, 17 tinham de 1 a 3 anos de
escolaridade e 12 de 4 a 7 anos. Simultaneamente, 20 indivíduos contavam com 8 a 11 anos e 6 com 12 anos ou mais de
escolaridade. Em 49 casos, a escolaridade foi ignorada. Discussão e Conclusões: O número de mortes pela doença
observado no estudo pode estar relacionado ao bom prognóstico geral deste quadro, pois segundo a Secretaria de
Vigilância em Saúde/MS, 90% a 95% dos casos tem resolução da infecção, ficando o doente livre de vírus. A forma
fulminante, mais rara, tem prognóstico ruim e o quadro clínico piora conforme o avanço da idade. Outra associação que
pode ser feita ao reduzido número de mortes em 10 anos é a eficácia das políticas de vacinação, impactando na
diminuição da disseminação desta infecção.

ISBN: 978-65-993381-0-6
51

Hepatologia do Milênio – 2020
P-48
Mortalidade por Hepatite Viral Crônica na Bahia no Período de 2008 a 2018
Autores: Caenna Corrêa e Correia; Aurea Maria Lago Novais; Rafaella Carmo Oliveira; Victória Rodrigues Marta
Instituição: UFBA

A hepatite viral crônica se caracteriza por um processo inflamatório persistente no fígado. No presente estudo, foi
delineado o perfil epidemiológico dos óbitos por hepatite viral crônica, por residência na Bahia, no período de 2008 até
2018. Materiais e Métodos: Utilizou-se a base de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS),
através da qual analisou-se os óbitos referentes à Hepatite viral crônica na Bahia, entre 2008 e 2018. Trata-se de um
estudo ecológico de abordagem descritiva, quantitativa e de caráter temporal, no qual utilizamos as variáveis de óbitos
por residência de acordo com: cor/raça, faixa etária, sexo e escolaridade. Resultados: Foram registradas, na Bahia, 602
mortes por hepatite viral crônica no período de 2008 a 2018, sendo 186 do sexo feminino e 416 do sexo masculino.
Sobre o grupo etário, tem-se 1 óbito de 15 a 19 anos e 5 de 20 a 29 anos de idade. Em seguida, o número de mortes
aumenta drasticamente, com 26 no grupo de 30 a 39 anos de idades, 69 mortes de 40 a 49 anos de idade, 219 de 50 a
59 anos e 167 óbitos de 60 a 69 anos de idade. No tangível a cor/raça, a mais afetada foi a parda, com 333 óbitos,
seguida das cores/raças branca e preta, com 137 e 80 óbitos, respectivamente, além das amarela e indígena, cada uma
com 1 morte. Em 50 casos, a cor/raça foi ignorada. Ao analisar a relação entre escolaridade e mortalidade por hepatite
viral crônica, 40 não possuíam escolaridade, 88 possuíam de 1 a 3 anos e 91 possuíam de 4 a 7 anos. Em sequência, temse 139 indivíduos com 8 a 11 anos, 61 com 12 ou mais anos e, em 183 casos, a escolaridade foi ignorada. Discussão e
Conclusões: Conforme aponta a Secretaria de Vigilância em Saúde/ MS, os portadores de Hepatites Crônicas são mais
propensos a uma evolução desfavorável, devido ao desenvolvimento de cirrose e suas complicações, além do
diagnóstico por muitas vezes ser tardio, quando indivíduo já apresenta sintomas de doença hepática avançada. Tais
fatores podem estar contribuindo para a elevada mortalidade por esta patologia, quando comparada aos quadros
agudos.
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Mortalidade por Insuficiência Hepática no Brasil: Uma Abordagem Epidemiológica
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva; Jacqueline Andréia Bernardes LeãoCordeiro
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

A insuficiência hepática é definida como perda súbita da massa hepática superior a 75%. A manifestação clínica inclui:
disfunção, coagulopatia, encefalopatia, falência múltipla de órgãos e óbitos. As principais etiologias da insuficiência
hepática envolvem: intoxicação por plantas e medicamentos de uso humano, com o acetaminofeno, e a infecção pelo
vírus da hepatite B. Outras causas frequentes são as reações idiossincráticas a fármacos, a hepatite autoimune e, dentre
as condições menos frequentes, destacam-se a síndrome de Budd-Chiari, a doença de Wilson, a falência hepática
associada à gravidez e a infiltração hepática metastática ou hemato-oncológica. O aumento na concentração plasmática
de amônia pode levar à formação de edema cerebral, o que ocasiona sua herniação, causa comum de morte, em
pacientes com insuficiência hepática. Assim, o objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico de
mortalidade, por insuficiência hepática, no Brasil, no período de 2014 a 2018. Material e Método: Trata-se de estudo
epidemiológico descritivo quantitativo, realizado em setembro de 2020, por meio de dados secundários, de acesso
público, extraídos do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de
Informações Hospitalares (SIH/SUS), do Ministério da Saúde. Os dados estavam relacionados ao número de óbitos por
insuficiência hepática, de acordo com a categoria da CID-10 (Classificação Internacional de Doenças da 10ª Edição), no
período de 2014 a 2018. Adicionalmente, as informações foram caracterizadas por sexo e faixa etária. Resultados:
Foram registrados 12.905 óbitos, por insuficiência hepática, no Brasil, no período avaliado. Em 2016, ocorreram 21,0%
das mortes e, em 2017, 19,1%. Dentre os casos, 65,7% acometeram o sexo masculino, enquanto, 34,3% dos óbitos
ocorreram no sexo feminino. Com base na faixa etária, indivíduos entre 60 e 69 anos apresentaram a maior quantidade
de mortes, com 22,3% dos óbitos. Discussão: O delineamento epidemiológico do estudo apontou para maior proporção
de óbitos em homens e em idosos. Dessa forma, a presença de doenças hepáticas prévias, como as hepatites, e de
reações de hepatotoxicidade medicamentosa, somadas à transição brasileira, aumento da expectativa de vida e
envelhecimento populacional, proporcionam a ocorrência de um estado fisiológico de suscetibilidade à ocorrência de
insuficiência hepática, com progressão para a gravidade e consequente óbito. Conclusões: Diante da gravidade e da
mortalidade ocasionada pela insuficiência hepática, torna-se necessária a adoção de medidas de políticas públicas de
atenção e promoção à saúde do paciente acometido desta condição em particular. Neste contexto, é importante
disponibilizar diagnósticos e tratamentos eficazes, como forma de reduzir os índices de mortalidade, por insuficiência
hepática, no cenário nacional.
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Mortalidade por Neoplasia Maligna da Vesícula Biliar no Brasil entre os Anos de 2004 e 2018
Autores: Raiza Alessandra Fontoura Torres; Beatriz Checcucci De Orleans; Diego Lopes Paim Miranda; Gabriel Souza
Fontes Ayres;
Instituição: UNIFTC Salvador

O câncer de vesícula biliar é uma afecção relativamente rara e ocupa o quinto lugar das neoplasias do trato
gastrointestinal, apesar de ser a lesão maligna que mais acomete as vias biliares. Apresenta uma alta taxa de
mortalidade por seu diagnóstico difícil e geralmente tardio, manifestando-se somente em um estágio de doença
metastática. Como fatores de risco, a colelitíase tem sido suspeita em ser responsável por um processo de inflamação
crônica. Existem poucos dados na literatura sobre a epidemiologia da mortalidade do câncer de vesícula biliar. Objetivo:
Avaliar a mortalidade por neoplasia maligna da vesícula biliar no Brasil no período de janeiro de 2004 a dezembro de
2018. Material e método: Trata-se de um estudo descritivo, baseado em dados secundários, notificados no Sistema de
Informações sobre Mortalidade do SUS (SIM/SUS) do Ministério da Saúde. Resultados: Segundo dados coletados, foi
encontrado um total de 15.710 casos de óbito por neoplasia maligna da vesícula biliar, de 2004 a 2018. Quanto à
distribuição geográfica, o estado de São Paulo concentrou maior número de casos, com 3.419 (21,76%), seguido dos
estados do Rio de Janeiro, com 1.662 (10,57%), e Minas Gerais, com 1.645 (10,47%). No que diz respeito ao sexo, 11.769
casos (74,91%) eram do sexo feminino. Quanto ao ano do óbito, houve uma distribuição relativamente constante, com
discreto aumento ao longo dos anos, com pico em 2018 (7,86%) e menor número em 2004 (5,84%). A faixa etária mais
acometida durante o período selecionado foi de 70 a 79 anos, com 27,96% (4.393), seguido de 60 a 69 anos, com
26,66% (4.189). Apenas 302 casos (1,92%) foram registrados até a faixa etária de 39 anos. No contexto étnico, 53,32%
(8.378) dos indivíduos registrados eram brancos, seguidos de 33,15% (5.208), que eram pardos. Discussão e conclusões:
Com base nos resultados, percebe-se que houve um predomínio de óbitos no sexo feminino, com discreto aumento no
número de casos ao longo do período estudado, com predomínio em faixas etárias mais avançadas e distribuição
relativamente frequente nos grupos étnicos estudados, com predominância entre brancos e pardos. Dessa forma, ficam
evidentes, a partir da análise dos dados, os padrões mais comumente associados a este tipo de doença no Brasil.
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Mortalidade por Neoplasia Maligna do Fígado e das Vias Biliares Intra-Hepáticas no Estado da Bahia no Período de
2008-2018
Autores: Marta; Caenna Corrêa e Correia; Aurea Maria Lago Novais; Rafaella Carmo Oliveira
Instituição: Universidade Federal Da Bahia

Segundo o INCA em 2018, as neoplasias malignas do fígado e das vias biliares intra-hepáticas estão entre as neoplasias
com os maiores índices de óbitos, conforme localização primária do tumor, no Brasil. Delineamos o perfil
epidemiológico dos óbitos por neoplasias malignas do fígado e das vias biliares intra-hepáticas, por residência na Bahia,
no período de 2008 até 2018. Materiais e Métodos: Utilizou-se a base de dados do Sistema de Informações sobre
Mortalidade (SIM/DATASUS), através da qual analisou-se os óbitos referentes à neoplasias malignas do fígado e das vias
biliares intra-hepáticas na Bahia, entre 2008 e 2018. Trata-se de um estudo ecológico de abordagem descritiva,
quantitativa e de caráter temporal, no qual utilizamos as variáveis de óbitos por residência de acordo com: cor/raça,
faixa etária, sexo e escolaridade. Resultados: Foram registradas, na Bahia, 5875 mortes por neoplasia maligna de fígado
e vias biliares intra-hepáticas de 2008 a 2018, sendo 2547 mulheres e 3328 homens. Sobre grupo etário, tem-se 7 óbitos
entre menores de 1 ano de idade, 10 de 1 a 4 anos, 6 de 5 a 9 anos e 5 de 10 a 14 anos de idade. Em paralelo, registramse 11, 46, 183, 462 e 1122 mortes nos grupos de 15 a 19 anos, 20 a 29 anos, 30 a 39 anos, 40 a 49 anos e 50 a 59 anos
de idade, respectivamente. No tangível a cor/raça, a mais afetada foi a parda, com 3250 óbitos, seguida das cores/raças
branca (1171 óbitos), preta (897), amarela (19) e indígena (13). Em 525 casos, a cor/raça foi ignorada. Ao analisar a
relação entre escolaridade e mortalidade pela neoplasia em questão, 1111 não possuíam escolaridade, 1369 possuíam
de 1 a 3 anos de e 766 tinham de 4 a 7 anos. Em 696 casos, os indivíduos possuíam 8 a 11 anos de escolaridade, 247
tinham 12 anos ou mais e, em 1686 casos, a escolaridade foi ignorada. Discussão e Conclusões: Percebe-se um elevado
número de mortes por neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas no período estudado, o que pode ser
justificado pelos elevados índices de óbitos nacionais devido a esse tipo de câncer. Houve maior incidência de
mortalidade por neoplasia maligna do fígado e vias biliares intra-hepáticas entre homens autodeclarados pardos, entre
50 e 59 anos, o que pode ser atribuído pela procura tardia ao serviço de saúde e, consequentemente, ao rastreio tardio
da doença.

ISBN: 978-65-993381-0-6
55

Hepatologia do Milênio – 2020
P-52
Neoplasia Maligna de Fígado e Vias Biliares Intra-Hepáticas: Uma Correlação das Internações e Óbitos Nordestinos na
Última Década
Autores: Aldencar Coêlho Ribeiro Sobrinho; Evelyn Almeida Possidonio Costa; Marina Ribeiro Portugal; Kiyoshi F.
Fukutani;
Instituição: Centro Universitátio UNIFTC

A neoplasia maligna de fígado e de vias biliares intra-hepáticas caracteriza-se por ser uma patologia insidiosa e
silenciosa, causada pela proliferação de células cancerígenas com alta agressividade. Essa afecção é responsável por
uma elevada taxa de mortalidade, sendo equivalente a terceira causa mundial de óbitos e oitava no Brasil. Frente a esta
situação, o presente trabalho buscou correlacionar às internações e óbitos na região Nordeste e no Estado da Bahia na
última década. Material e Método: Trata-se de uma análise retrospectiva e comparativa das internações e óbitos por
carcinoma hepatobiliar no Nordeste e na Bahia, entre jun/2010 e jun/2020, realizado através do Sistema de
Informações Hospitalares (SIH/SUS/DATASUS), para isso utilizou-se as variáveis de interesse com internações e óbitos
para o cálculo do coeficiente de correlação de Pearson. Resultado: Na última década foram registrados 16.503
internações por neoplasia maligna de fígado e vias biliares intra-hepáticas no Nordeste, com a Bahia representando
25,3% dessas internações. Quanto aos óbitos, cerca de 3.721 pessoas morreram em todo território nordestino, sendo
31,5% delas apenas na Bahia. Esses dados tornam o Nordeste à terceira região do país com o maior número de
hospitalizações e óbitos, tendo um comportamento médio anual de 8.497 internações e 1.988 mortes por carcinoma
hepatobiliar. Frente a isso, notou-se que a Bahia possui uma relação óbito/internações de 28%, sendo superior à média
nordestina (22,5%). Quando analisada a correlação hospitalizações/óbitos, observou-se correlação positiva forte
(r=0.98; p<0.001, e R2 de 0.96). Discussão: Diante da diversidade de cânceres, benigno e maligno, que acometem o
fígado e as vias biliares intra-hepáticas, destaca-se o carcinoma hepatobiliar, por sua belicosidade comportamental
sobre o portador, sua dificuldade diagnóstica e prognóstica. Ainda sob essa perspectiva, a Bahia destaca-se entre os
nove estados que compõe a região Nordeste, possivelmente pela dimensão do seu território e/ou quantitativo
populacional. Ademais, o perfil demonstrado na relação óbito/internação da Bahia, aparenta relacionar-se com a
histórica deficiência da assistência à saúde desta população. Conclusões: Os dados evidenciaram uma correlação direta
positiva entre as internações e óbitos por carcinoma hepatobiliar no Nordeste, especialmente na Bahia. Diante disso,
reforça-se a necessidade de mais estudos para auxiliar os serviços baianos de saúde na implementação de políticas
públicas na área primária e secundária, a fim de reduzir esse quadro vivenciado pela população.
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In NASH patients, type 2 diabetes (T2D) is a driver of liver fibrosis progression and related complications. Pre-test
probability of disease heavily influences the performance of non-invasive tests (NITs), so their predictive value may be
degraded in T2D patients. Use of more advanced NITs (eg, transient elastography, ELF) to identify T2D patients with high
fibrosis risk may not be economically and technically feasible. There are no cut-off points for NITs applicable solely to
T2D populations to inform healthcare providers of the need for referral to a hepatologist and/or to a clinical trial. We
aimed to identify cut-off points for simple NITs in patients with T2D with NASH at risk of liver fibrosis. Material and
Methods: Screening visit data from T2D patients with biopsy-confirmed NASH from the Phase 3 AURORA trial were
analysed to determine the cut-off values for the target fibrosis stages (F3-F4, NASH-CRN) based on FIB-4, APRI, and NFS.
The predictive accuracy of each NIT was evaluated using logistic regression. Subjects were classified into binary
responder groups: F3 and F4 were considered positive; F0 to F2 negative. Positive and negative predictive values (PPVs
and NPVs) were obtained to identify cut-offs that had acceptable specificity and PPV to rule in advanced fibrosis. NPV ≥
30% and PPV ≥ 80% were used to detect those cut-offs. Results: The AURORA screening database included 2,056
subjects with NASH who underwent liver biopsy; of those, 420 subjects with T2D were included in this analysis (17, 86,
121, 170 and 26 had fibrosis staging F0, F1, F2, F3 and F4, respectively). The AUROCs for FIB-4, APRI and NFS were 0.68,
0.67 and 0.56 for F3–F4, respectively. In NASH patients with T2D and F3-F4 liver fibrosis, cut-off value for FIB-4 was ≥
2.31 (sens 0.21, spec 0.96, PPV 0.80, NPV 0.58) and for APRI was ≥ 1.03 (sens 0.20, spec 0.96, PPV 0.81, NPV 0.58).
Discussion and Conclusions: The cut-off points for FIB-4 and APRI for F3–F4 derived from the large AURORA study
screening cohort may serve to identify T2D patients who definitely need hepatologist referral and/or be considered for
enrolment in clinical trials. Further validation using other cohorts to refine predictive values in respect of varying pretest probabilities and contexts of use is warranted.
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Os Centros de Informação sobre Medicamentos (CIM) são definidos como unidades operacionais que proporcionam
informação técnico-científica sobre medicamentos, de forma objetiva e oportuna. A lesão hepática induzida por
medicamentos ou chamada pelo termo DILI – que vem do inglês Drug Induced Liver Injury e pode surgir de maneira
inesperada a partir do consumo de insumos vegetais, suplementos alimentares, medicamentos alopáticos e
fitoterápicos. Todo este cenário de aumento do uso da biodiversidade vegetal, oferta de produtos, aceitação pela
população, escassez de estudos de eficácia e segurança, geram consequências sobre as práticas e acometimentos com
resultados danosos sobre a saúde pública. MATERIAL E MÉTODOS: Foram analisadas as solicitações recebidas por e-mail
e/ou telefone, no período de janeiro de 2019 até janeiro de 2020, por intermédio do Grupo de Hepatotoxicidade do
Hospital Universitário Professor Edgard Santos- HUPES. Foram avaliados o agente etiológico suspeito e a sua relação
causal com a lesão hepática, através de pesquisas bibliográficas, nas bases de dados indexadas: Medline, Pub Med, BVS,
Periódicos Capes e LiverTox. Os dados foram analisados por intermédio do programa Microsoft Excel 2016®.
RESULTADOS: Foram recebidas 51 solicitações para análise de toxicidade hepática, dessas 81,8% (42/51) solicitaram
informações sobre insumos vegetais, 11,36% (5/51) sobre fitoterápicos e 6,84% (3/51) das solicitações se direcionaram
a medicamentos alopáticos. Das análises realizadas 59,1% (26/51) não foram encontrados trabalhos científicos, in vivo
ou in vitro.Em 13,6% (6/51) foram descritos, através da literatura, com ação hepatoprotetora, no entanto não
apresentavam estudos consistentes de eficácia e segurança. Das espécies reportadas como agentes suspeitas, se
destacam: Citrus Aurantium (laranja amarga), Maytenus ilicifolia (Espinheira Santa), Miconia albicans (Canela de velho),
Lycium barbarum (Goji Berry), Hibiscus sabdariffa e Camellia Sinensis (chá verde), além de suplementos alimentares
como o produto Herbalife e fitoterápicos. DISCUSSÃO: A criação de um centro de informação sobre DILI propicia a
manutenção de uma base de dados que permite o registro de toda a informação necessária para determinar se existe
uma real causalidade entre o agente suspeito e o dano hepático. As drogas vegetais foram o tipo de insumo mais
requisitado de informação na amostra estudada, este dado corrobora com o aumento no consumo destes agentes nos
últimos cinco anos. Das espécies vegetais implicadas, podemos citar a Citrus Aurantiumn e a Camellia Sinensis que são
mencionadas em relatos de casos, associando seu uso ao desenvolvimento de DILI. CONCLUSÃO: A necessidade de
estudos de maior complexidade para identificação, inclusive estudos fitoquímicos mais robustos, e a ausência desses
estudos, é uma característica que fragiliza a relação de nexo causal e limita a extrapolação para o uso em humanos,
quando associados a sua eficácia e segurança.
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A pancreatite aguda por hipertrigliceridemia grave pode ser potencialmente fatal e hoje é um dos principais casos de
Pancreatite Aguda (PA) no mundo. O curso clínico da pancreatite induzida por hipertrigliceridemia (HTG-PA) é altamente
semelhante ao da PA de outras etiologias. Vale descrever que no momento, nenhuma diretriz de tratamento para HTGAP foi estabelecida, embora tratamentos eficazes como insulina, heparina, plasmaférese e medicamentos anti-HTG
tenham sido implementados em pacientes com HTG-AP. Com efeito, este trabalho tem como objetivo discutir sobre a
abordagem e condução de um caso de HGT-PA em um Hospital Terciário do SUS. RELATO: Paciente 34 anos, com quadro
prévio há 4 anos de PA deu entrada na emergência com história de dor abdominal em epigástrio, associado a presença
de náuseas e vômitos. Na cidade de origem, realizou exames laboratoriais que evidenciaram amilase e lipase
aumentadas, sendo então aventada a hipótese de PA e sendo assim paciente foi encaminhada a serviço terciário de
Emergência. Como paciente apresentava-se clinicamente estável foi encaminhada a enfermaria de Clínica Médica, onde
fora, solicitado novos exames, inclusive perfil lipídico em que foi evidenciado hipertrigliceridemia (6925 mg/dL) e
solicitado USG de abdome total, fechando critérios para HGT-PA. Foi realizada estratificação da paciente e iniciada
infusão intravenosa de insulina regular a uma taxa de 0,1 unidade / kg / hora, enquanto monitorizava-se os níveis de
glicose. A paciente evoluiu com melhora do quadro, havendo queda da hipertrigliceridemia para 525 mg/dL em 3 dias.
Porém, após 2 semanas, a paciente evoluiu com piora da dor abdominal associado a presença de sinais de SIRS , sendo
realizado TC de abdome que evidenciou pequenas áreas de necrose e coleções peripancreáticas bilaterais com necrose
inferior a 30%, e presença de coleção extensa. Diante do quadro foi iniciado antibioticoterapia, evoluindo com melhora
clínica e recebendo alta hospitalar. As medidas terapêuticas no HTG-AP incluem modificações na dieta, agentes antihiperlipidêmicos, tratamento com insulina e / ou heparina. O uso benéfico da plasmaférese é relatado e sugerido
repetidamente em muitos estudos, principalmente em pacientes com uma ou mais características preocupantes.
Todavia, lembra-se que o tratamento inicial de um paciente com PA consiste em cuidados de suporte com reanimação
fluida, controle da dor e suporte nutricional. A insulina promove o metabolismo dos ácidos graxos e reduz os níveis de
triglicerídeos. Indica-se a infusão IV de insulina regular a uma taxa de 0,1 a 0,3 unidades/kg/hora, com monitorização
glicêmica periódica. Portanto, a HTG-PA é uma causa potencialmente fatal que deve ser prontamente identificada e
tratada. Portanto, o conhecimento desta afecção pelo médico generalista é de grande importância e o tratamento é
simples, acessível e apresenta boa resposta clínica.
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A síndrome de Budd-Chiari (SBC) é uma doença rara, definida por obstrução do fluxo venoso hepático em qualquer nível
entre as veias hepáticas e o átrio direito. É principalmente resultado de trombose e revela um estado pró-trombótico
subjacente. Seu quadro clínico é amplo, variando de pacientes assintomáticos até estágios avançados de doença
hepática crônica. Em pacientes mais graves, a colocação de TIPS diminui a morbimortalidade, estando habitualmente
indicado, uma vez que a terapia medicamentosa isolada é pouco eficaz. Assim, a presente revisão discute os benefícios
da realização do TIPS a curto e longo prazo nos pacientes com síndrome de Budd-Chiari. MATERIAIS E MÉTODOS:
Revisão de literatura, baseada em artigos científicos indexados na base de dados eletrônicos PUBMED, de 2015 a 2020.
O descritor de pesquisa utilizado foi “TIPS in Budd-Chiari syndrome”, obtendo-se 50 resultados, dos quais 11 foram
analisados. RESULTADOS: Evidenciou-se que o TIPS é eficaz na melhora do quadro clínico e redução de ascite,
sangramento gastrointestinal e icterícia. Houve também melhora da função hepática e renal, redução nos níveis de
bilirrubina e transaminases e aumento da albumina sérica. A redução média da pressão portal foi de 13 mmHg,
enquanto a média de aumento da velocidade do fluxo portal foi de 36 cm/s. Os resultados a longo prazo foram
satisfatórios: o TIPS reduziu a mortalidade em 82,3% comparado aos pacientes que não o receberam como terapia
precoce e a sobrevida em 1, 5 e 10 anos foi de 93, 84% e 76%, respectivamente. A mortalidade e complicações precoces
pós-operatório foram associadas à gravidade do quadro, enquanto o risco de reintervenção foi atribuído à experiência
do cirurgião e ao tipo de stent. Na população pediátrica, o TIPS foi superior à anticoagulação isolada e à angioplastia das
veias hepáticas. Em todas as idades, o procedimento retardou ou excluiu a necessidade de transplante, ainda que não
previna síndrome hepatopulmonar e carcinoma hepatocelular. DISCUSSÃO: O manejo desses pacientes é complexo, pois
a hipertensão portal resulta em congestão venosa, necrose isquêmica dos hepatócitos e status pró-coagulante. O TIPS é
a criação de um shunt entre as veias porta e cava inferior, por meio de um stent instalado via endovascular, resultando
em redução da hipertensão portal e das comorbidades secundárias a ela. O procedimento deve ser realizado
imediatamente em pacientes com insuficiência hepática progressiva se a terapia medicamentosa ou angioplastia não
controlarem a doença. O TIPS precoce resulta em melhor manejo desses pacientes, evita a necessidade de transplante e
reduz gastos devido a complicações. CONCLUSÃO: O TIPS é uma opção efetiva e segura na SBC. É evidente a redução da
mortalidade a curto e longo prazo, melhora do quadro clínico e da função hemodinâmica desses pacientes. Também
evita terapêuticas mais invasivas como o transplante e serve como tratamento definitivo de algumas complicações da
doença hepática crônica.
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A Doença de Wilson (DW) é uma doença autossômica recessiva rara, ligada a mutações no gene ATP7B, que
determinam depósito excessivo de cobre no corpo. A DW pode se apresentar de forma assintomática, como
insuficiência hepática aguda (IHA) ou na forma de cirrose evidente. O acometimento não se restringe ao tecido
hepático, podendo provocar alterações neuropsiquiátricas, renais e oftalmológicas. O transplante é indicado em
pacientes com DW que apresentam IHA ou doença hepática descompensada não responsiva à terapia clínica
preconizada. Há indicações menos definidas para o transplante em pacientes com doença neurológica grave, devido a
menor quantidade de estudos. Assim, esta revisão discute os benefícios do transplante hepático a curto e longo prazo
nos pacientes com DW. MATERIAL E MÉTODO: Revisão integrativa de literatura, baseada em artigos científicos
indexados na base de dados eletrônicos PUBMED, de 2019 a 2020. O descritor de pesquisa utilizado foi “liver
transplantation and wilson disease”, obtendo-se 40 resultados, dos quais 6 foram analisados. RESULTADOS: Evidenciouse que, habitualmente, pacientes com DW submetidos a transplante hepático são jovens (média de 29 anos) e com
fenótipo hepático isolado como principal indicação ao procedimento. A sobrevida em 1 e 5 anos é excelente (88% e
83%, respectivamente), sendo menor idade, menor tempo na lista de espera e ausência de respiração mecânica
indicadores de bom prognóstico. Ainda, os resultados de transplante hepático foram superiores para cirrose
descompensada em comparação à IHA e a sobrevida do enxerto foi semelhante entre pacientes adultos e pediátricos.
Dentre os pacientes com fenótipo neuropsiquiátrico, a sobrevida pós-transplante foi semelhante ao fenótipo hepático,
embora tenham sido reportadas mais complicações (75% versus 59%), principalmente devido a infecções. Houveram
divergências entre os estudos quanto à eficiência na resolução das desordens neuropsíquicas. DISCUSSÃO: O acúmulo
de cobre a longo prazo causa dano progressivo aos hepatócitos, podendo culminar em cirrose. Os pacientes que
evoluem para IHA devem ser avaliados para transplante rapidamente, devido ao risco crescente de morbimortalidade. A
terapia médica é raramente eficaz neste quadro e a maioria desses pacientes possuem dano renal que interfere na
terapia medicamentosa padrão da DW e a torna menos útil. O acometimento neuropsiquiátrico resulta do acúmulo de
cobre no parênquima cerebral e a indicação de transplante em vez do tratamento clínico é duvidosa no que tange aos
resultados benéficos na sintomatologia. O transplante hepático pode ser considerado uma correção fenotípica do
defeito do gene, sendo capaz de restaurar a homeostase do cobre. CONCLUSÃO: A melhora da sobrevida dos pacientes
com DW após o transplante hepático é evidente, sobretudo quando indicada ao fenótipo hepático. Entretanto, não se
pode excluir a possibilidade de indicação para o fenótipo neuropsiquiátrico, já que a quantidade de estudos é
insuficiente.
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COVID-19 em pacientes que desenvolvem síndrome respiratória aguda grave tipicamente cursa com manifestações
extrapulmonares, como a lesão hepática. A fisiopatologia dos danos aos hepatócitos pode ser explicada pela ligação do
vírus às células-alvo via receptores de enzima conversora de angiotensina 2 (ECA2) ocasionando lesão celular direta.
Essa ao ser expressa em abundância, sobretudo, em células epiteliais biliares e hepáticas, torna o fígado suscetível à
infecção. Ademais, a resposta inflamatória sistêmica dos estados avançados ocasionam dano indireto em decorrência da
tempestade de citocinas e eventos trombolíticos, acometendo múltiplos órgãos. MATERIAL E MÉTODO: Trata-se de uma
revisão bibliográfica sistemática, realizada nas plataformas eletrônicas PubMed e BVS, sem restrição linguística, com
filtro 5 anos. Incluíram-se ensaios clínicos, randomizados controlados e meta-análises, realizados em modelos humanos.
Utilizaram-se os descritores: “liver AND COVID-19”, com retorno de 21 artigos em ambas bases de dados. Com análise
dos títulos, resumos e exclusão das duplicatas, selecionou-se 11 estudos. RESULTADOS: A amostra de maior proporção,
são homens com apresentação grave da patologia; a incidência de elevação de enzimas hepáticas em pacientes
hospitalizados com Covid-19 varia de 14 a 53%. Observa-se a elevação dos marcadores inflamatórios: proteína C reativa,
ferritina sérica, lactato-desidrogenase, dímero D, além do acréscimo de interleucinas e das bilirrubinas totais. Estudos
indicam que o SARS-CoV-2 liga-se aos colangiócitos ECA2 positivos para desregular a função hepática; considera-se
também como marcador de gravidade na admissão hospitalar, a baixa albumina sérica. Outro fator é que ao infectar
células do trato respiratório superior e tecido pulmonar, os pacientes podem desenvolver insuficiência respiratória,
assim, a hepatite hipóxica é uma das consequências em casos graves. Segundo diretrizes da Sociedade Internacional de
Hepatologia, os agentes terapêuticos para o manejo do coronavírus sejam potencialmente hepatotóxicos, dentre eles,
destacam-se remdesivir e tocilizumabe. Cita-se que portadores de doença hepática crônica pré-existente, hepatite B e
C, possam ser suscetíveis a danos. DISCUSSÃO: Os mecanismos de lesão abrangem desde lesão imunomediada pela
resposta inflamatória sistêmica, citotoxicidade devido à replicação viral em células hepática, anóxia, lesão hepática
induzida por medicamentos prescritos no tratamento e reativação de doenças hepáticas pré-existentes. Os mecanismos
subjacentes ainda são pouco elucidados e as avaliações histológicas hepáticas limitadas às necropsias, com achados
inespecíficos, descrevendo esteatose microvesicular moderada e atividade inflamatória lobular e portal leves.
CONCLUSÕES: Pesquisas adicionais são inestimáveis, no intuito de esclarecer as causas da lesão hepática por COVID-19
e do efeito das comorbidades existentes relacionadas ao fígado na terapêutica e no resultado de COVID-19.
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A doença hepática alcoólica (DHA) é definida por lesões histológicas no fígado, que podem variar desde a esteatose
hepática simples até estágios mais avançados, como: esteatohepatites alcoólicas, cirrose, carcinoma hepatocelular e
insuficiência hepática. O consumo de álcool é o principal fator na patogênese das doenças hepáticas crônicas. A DHA é
uma das formas de lesão hepática, caracterizada como uma das principais causas de morbidade e mortalidade
relacionadas ao fígado, com sobrecarga dos sistemas médicos, com hospitalização, e com aumento constante nos custos
de gestão. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico de morbidade, por doença hepática alcoólica,
no Brasil, no período de 2016 a 2020. Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico descritivo, observacional e
quantitativo, realizado em setembro de 2020. Foram obtidos dados secundários, de acesso público, provenientes do
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), por meio do Sistema de Informações Hospitalares
(SIH). As informações estavam relacionadas ao número de internações, por doença alcoólica do fígado (categoria da
Classificação Internacional de Doenças da 10ª Edição – CID-10), segundo sexo e faixa etária, no Brasil, no período de
julho de 2016 a julho de 2020. Resultados: Foram registrados 62.828 casos de doença alcoólica do fígado, na população
Brasileira, no período avaliado. No ano de 2017, foram contabilizadas 25,6% das internações e, em 2020, 12,4%. De
acordo com o sexo, os homens foram acometidos pela doença em 83,7% dos casos, enquanto as mulheres, foram
responsáveis por 16,3% das internações. Com base na faixa etária, a tendência de internações se mostrou maior em
indivíduos entre 50 e 59 anos, que apresentaram 31,5% das hospitalizações por doença hepática alcoólica do fígado.
Discussão: Durante o período analisado, observou-se que ocorreu maior proporção de hospitalizações no sexo
masculino e em adultos, entre 50 e 59 anos. Dentre as causas relacionadas ao delineamento epidemiológico
demonstrado, destaca-se a interação com fatores de risco ambientais, como a prática do alcoolismo, realizada em maior
parte por homens, somada a danos e lesões hepáticas, em decorrência do alto consumo de bebidas alcoólicas.
Conclusões: Diante do impacto do álcool na patogênese das doenças hepáticas e da significativa morbidade, causada
pela doença alcoólica do fígado, torna-se necessário o rastreio epidemiológico da quantidade do consumo e da relação
com o desenvolvimento das doenças hepáticas, relacionadas ao uso do álcool, no Brasil. Tal medida pode proporcionar
o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a doença hepática alcoólica, de modo a contribuir para a redução
das hospitalizações, por essa condição clínica, no cenário nacional.
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Perfil Epidemiológico dos Casos de Hepatite C no Brasil
Autores: Liliane Emilly dos Santos Sousa; Antonio Márcio Teodoro Cordeiro Silva; Jacqueline Andréia Bernardes LeãoCordeiro
Instituição: Universidade Paulista (UNIP)

As hepatites virais são doenças infecciosas sistêmicas, com tropismo para o tecido hepático, com importantes
diferenças entre si e particularidades regionais, sendo um grave problema de saúde pública, no Brasil e no mundo. O
vírus da hepatite C é um flavivírus, de RNA, transmitido, principalmente, via parenteral. O vírus da hepatite C,
raramente, cursa com uma hepatite aguda e, na maior parte das vezes, é diagnosticado como hepatite crônica
assintomática ou já com cirrose ou carcinoma hepatocelular. As principais formas de infecção, pela hepatite C, são: por
uso de drogas injetáveis e inalatórias; transmissão vertical da mãe para o feto; contato sexual; e prática de
procedimentos realizados sem a devida segurança, como cirurgias, hemodiálise, transfusão sanguínea, acupuntura,
tatuagens e piercings. O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil epidemiológico da distribuição dos casos
confirmados de hepatite C, na população brasileira, no período de 2014 a 2018. Material e Método: Trata-se de estudo
epidemiológico descritivo, observacional e quantitativo, realizado em setembro de 2020. Foram obtidos dados
secundários, de acesso público, extraídos do Sistema de Informações e Agravos de Notificação (SINAN), por meio do
Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, do Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As informações estavam relacionadas ao número de casos
confirmados de hepatite C, no Brasil, de acordo com o sexo, entre os anos de 2014 a 2018. Resultados: Foram
registrados 119.554 casos de hepatite C, no Brasil, no período avaliado; dos quais, 24,0% (n=28.731) ocorreram no ano
de 2016 e, em 2014, o valor registrado foi de 10,1% (n=12.031) do total. Dentre os casos, 56,2% (n=67.240) foram
constatados no sexo masculino e 42,8% (n=52.314), no feminino. No entanto, em relação à faixa etária, os registros do
SINAN não informaram sobre os casos de hepatite C por idade. Discussão: A avaliação dos casos notificados de hepatite
C, no Brasil, mostrou maior proporção de casos, ao longo dos anos, no sexo masculino. A principal forma de prevenção,
para estes casos, é por meio da diminuição da exposição aos fatores de risco para a contaminação viral; fato complexo
pela existência de inúmeras rotas de transmissão. Conclusões: As hepatites virais, e, dentre elas, a hepatite C,
apresentam-se como um conjunto de patologias caracterizadas como importantes problemas de saúde pública. Nesse
contexto, o conhecimento da população em risco de contrair a doença, por meio dos aspectos epidemiológicos de
prevalência por sexo, faixa etária, bem como suas principais fontes de infecção, pode permitir a redução das taxas de
incidência, prevalência e morbidade, na população brasileira.
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Perfil Epidemiológico dos Casos de Hepatite Fulminante no Brasil, no Período de 2008 a 2018
Autores: Juliana da Silva Tupinambá; Jackson Teixeira Santos; Emily Jordana Araújo Oliveira Barbosa; Marina Machado
Cajaiba; Lanna Diúllia da Silva Barbosa
Instituição: UFBA

A Hepatite fulminante (HF) também conhecida como falência hiperaguda do fígado é uma síndrome complexa de rápida
progressão com deterioração da função hepática mesmo em pacientes sem doença prévia no fígado. Desde o início de
1990, ocorreu uma mudança na epidemiologia da HF, com diminuição da origem viral, dando lugar a lesão induzida por
drogas como, por exemplo, o acetominofeno. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo a caracterização do
perfil epidemiológico dos casos de hepatite fulminante no Brasil, entre os anos de 2008 a 2018. Metodologia: Trata-se
de estudo ecológico de caráter descritivo cujo objetivo é estudar o perfil epidemiológico dos casos de hepatite
fulminante no Brasil, entre 2008 a 2018. Os dados foram obtidos da base dados do DATASUS fornecido pelo Ministério
da Saúde, que reúne informações por meio de um sistema uniformizado de dados. Resultados: O total de casos
notificados foram 876, sendo 61,3% no sexo masculino e 38,5% no sexo feminino. A faixa etária mais atingida foi entre
40 a 59 anos de idade, representando um quantitativo de 43,7%. Com relação à cor, a mais acometida foi a branca
apresentando 416 casos (47,4%), seguidos pela raça parda com 29,5%. Quanto à escolaridade, o campo “ignorado” foi
predominante representando 39,4%, seguido de 12,1% dos cidadãos com ensino fundamental incompleto. Vale
ressaltar que os cidadãos com nível superior completo representaram apenas 3,8% do total de casos. A zona de
residência urbana apresentou o maior número quantitativo perfazendo 86,5% do total. Discussão: A falência hepática é
uma condição rara, devastadora que evolui para falência de múltiplos órgãos e óbito como curso natural. A assistência
intensa e o transplante hepático, atualmente possibilitam a modificação da história natural da doença, possibilitando o
aumento da sobrevida. A região Sudeste e Sul apresentam as maiores quantidades de casos e que pode ser explicada
pelo maior acesso ao diagnóstico se comparado com as demais regiões do Brasil, como a região norte, a qual
teoricamente contempla a menor quantidade de notificações. Dito isso, pode-se refletir a cerca da zona de residência,
que neste estudo mostrou uma predominância de casos na zona urbana, porém vale ressaltar que a zona rural carece
de apoio diagnóstico e por conta disso os casos podem não ser notificados ou serem subnotificados. Destarte, a faixa
etária mais acometida foi entre 40 a 59 anos de idade, tal fato corrobora com os dados da literatura com relação às
doenças hepáticas e o sexo masculino, haja vista que esse grupo esta mais exposto aos fatores de risco para doenças
hepáticas. Conclusão: O perfil epidemiológico para hepatite fulminante ainda é um assunto pouco discutido na
literatura, porém tal conhecimento é de grande importância, tanto quanto a determinação etiológica que orienta como
tratar e qual será o prognóstico. Portanto, o conhecimento da população alvo é crucial na prevenção, tratamento e
promoção da saúde.
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Perfil Epidemiológico dos Casos de Leishmaniose Visceral na Bahia, no Período de 2007 a 2017
Autores: Jackson Teixeira Santos; Marina Machado Cajaiba; Juliana da Silva Tupinamba; Lanna Diúlia da Silva Barbosa;
Emily Jordana Araujo Oliveira Barbosa

A leishmaniose visceral humana (LV), configura-se, na atualidade, como um dos importantes problemas dentro da saúde
pública no Brasil. Inicialmente, a LV era predominantemente adquirida no âmbito rural, todavia, recentemente, ocorreu
uma expansão nos números de diagnósticos em áreas urbanas e grandes metrópoles. Apesar dessa magnitude, a LV
ainda é uma doença negligenciada, especialmente em regiões mais pobres e com poucos recursos. Sob esse aspecto, o
presente estudo teve como objetivo principal descrever o perfil epidemiológico dos casos de LV notificados no estado
da Bahia. Materiais e Métodos: Trata-se de um estudo ecológico descritivo com dados secundários relacionados aos
casos confirmados e notificados de LV na Bahia, no período de 2007 a 2017. Os dados foram retirados do Sistema
Nacional de Notificações e Agravos do Ministério da Saúde. Utilizou-se as seguintes variáveis: faixa etária, sexo,
escolaridade e zona de residência. Resultados: O total de casos confirmados foi de 4050, sendo 62,3% no sexo
masculino e 38,7% no sexo feminino. A faixa etária mais comumente atingida foi entre 1 a 4 anos de idade, perfazendo
um quantitativo de 28,17%. Os afrodescendentes (pardos e pretos) apresentam-se em maior número com 3193 (78,8%),
seguidos pela raça branca com 430 (10,6%). Quanto a escolaridade, há uma predominância entre cidadãos ensino
fundamental I incompleto (12,46%).Destarte, a zona residencial de maior magnitude foi a urbana com 2087 casos
(51,5%). Discussão: a LV humana é uma patologia de notificação compulsória, caso suspeitado ou confirmado o
diagnóstico, todas as medidas são armazenadas no SINAN. A média de 405 casos/ ano na Bahia, configurando-se um
valor preocupante, com necessidade de diminuição, segundo diretrizes da Vigilância Epidemiológica. A maior parte das
pessoas diagnosticadas com LV foram do sexo masculino, alguns estudos corroboram com o presente achado, tal
predominância em homens esteja talvez relacionado a maior exposição aos vetores flebotomíneos e não devido as
possíveis diferenças fisiológicas. Quanto a raça, a parda foi a de maior predominância, informação semelhante também,
aos estudos realizados em outros estados. Assim como em trabalhos nacionais, no estado da Bahia, há predominância
da patologia em crianças menores de 5 anos, perfazendo um total de 28,17% . Tal fator, é explicado pela imaturidade
imunológica infantil. Outrossim, uma crescente e contínua urbanização da doença ocorreu no período analisado, que
pode ser explicada por adaptações do vetor ao ambiente doméstico, reservatórios em cães domésticos e possivelmente,
a falta de saneamento básico em inúmeras regiões da Bahia. Conclusão: Apesar de algumas tentativas do poder público
na diminuição da incidência da LV, a Bahia ainda apresenta números preocupantes, que necessitam de maior atenção. É
crucial, dessa forma, que políticas públicas sejam capazes de atingir a população de baixa renda e afrodescendentes,
que ainda são os mais atingidos pela LV.
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Perfil Epidemiológico dos Indivíduos Internados Devido a Neoplasia Maligna de Fígado e Vias Biliares Intra-Hepáticas
na Bahia, de Junho de 2010 a Junho de 2020
Autores: Emiy Jordana Araujo Oliveira Barbosa; Lanna Diúllia da Silva Barbosa; Marina Machado Cajaiba; Juliana da Silva
Tupinamba; Jackson Teixeira Santos

As neoplasias malignas do fígado e das vias biliares intra-hepáticas representam a segunda causa de óbito devido a
câncer no mundo e ocupam o sétimo lugar em incidência. Essas neoplasias estão na quinta e sétima posição entre os
tipos mais comuns em indivíduos do sexo masculino e feminino, respectivamente. Típicas de países em
desenvolvimento, essas neoplasias apresentam altas morbidade e letalidade. As populações asiáticas apresentam maior
taxa dessas patologias e a faixa etária mais acometida está acima dos 60 anos. Dentre os fatores de risco, estão as
infecções virais crônicas, exposição à aflatoxinas na dieta, cirrose hepática e alcoolismo. Objetivo: Analisar a
epidemiologia dos indivíduos internados devido a neoplasia maligna de fígado e vias biliares intra-hepáticas na Bahia, de
junho de 2010 a junho de 2020. Materiais e métodos: Trata-se de um estudo epidemiológico retrospectivo descritivo
relacionado ao número de internações devido às neoplasias malignas do fígado e das vias biliares intra-hepáticas,
baseado em dados secundários coletados no Sistema de Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS
- DATASUS) referentes ao período de junho de 2010 a junho de 2020. As variáveis pesquisadas foram sexo, cor/raça e
faixa etária. Resultados: No período estudado, foram registrados 4.097 internamentos, sendo 55,17% dos pacientes do
sexo masculino e 44,83% do sexo feminino. No que se refere à cor/raça, 51,33% eram pardos, 7,54% negros, 5,76% era
branco, 1,14% era amarelo e 34,22% era classificado como ‘sem informação’. Em faixa etária, observa-se que entre 50 e
79 anos há maior número de internamentos, e entre 60 e 69 anos há um pico, correspondendo a 27,84% de todos os
internamentos devido essas neoplasias na Bahia. Discussão: Pode-se observar que a maior prevalência em homens é
condizente com a literatura pesquisada, já que esses apresentam maior risco para desenvolvimento das neoplasias do
estudo, provavelmente devido a fatores comportamentais e socioculturais. No quesito cor/raça, há uma discrepância
com relação a epidemiologia mundial, dado o maior acometimento de indivíduos pardos. Outrossim, observa-se
semelhança com as demais unidades federativas, o que pode ser explicado pela miscigenação vista no Brasil. É
importante considerar o tópico “sem informação”, que pode ser indicador de falhas de preenchimento e alimentação
do sistema, ou negligenciamento desse dado. Em relação à faixa etária, também é possível observar correspondência
com a literatura científica, tendo em vista que a maior ocorrência desses cânceres ocorrem após os 50 anos. Conclusão:
As neoplasias malignas do fígado e das vias biliares intra-hepáticas possuem alta morbidade e letalidade, constituindo
um desafio de saúde pública. Tais patologias são em parte evitáveis e, nesse sentido, é necessário maior observância
das diretrizes e protocolos de diagnóstico e tratamento das patologias que predispõem o desenvolvimento dessas
neoplasias.
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Peritonite Bacteriana Espontânea (PBE) por Complexo Burkholderia Cepacia (CBC): Uma Infecção Rara e de Difícil
Tratamento em Cirróticos Descompensados – Relato de Caso
Autores: Douglas Michelato; Sarah Gameleira; Ana Thereza B. Gomes; Liana Codes
Instituição: Hospital Universitario Professor Edgard Santos

A PBE é uma complicação frequente e grave entre portadores de cirrose descompensada, com incidência de 10 a 30%
entre os hospitalizados. O tratamento usual é com cefalosporinas de 3ª geração. O crescente aumento de germes
multiressistentes (MR) é realidade, o que torna seu manejo desafiador. Aproximadamente 25% das bactérias isoladas
em PBE nosocomiais são MR. CBC é um bacilo Gram-negativo, não-fermentador, associado a infecções como
meningites, urinárias, respiratórias e peritonites. CBC é intrinsecamente resistente a antimicrobianos como
cefalosporinas de 1ª e 2ª gerações, polimixina, penicilinas antipseudomonas e aminoglicosídeos. RELATO DE CASO:
Paciente masculino, 56 anos, obeso, hipertenso, diabético, Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCh) prévio e
portador de Insuficiência Hepática por Esteato-Hepatite Não-alcóolica (NASH), etilismo, além de hemocromatose
secundária. Vem em acompanhamento no Serviço de Hepatologia do Hospital das Clínicas-Salvador/BA desde 2017,
quando, após quadro de AVCh, foram evidenciadas alterações no perfil hepático. Em Maio/2020 foi internado com
ascite e picos febris (38ºC) há 15 dias da admissão, associados à diarreia líquida e lentificação motora. Apresentava,
nesse período, classificação de CHILD C11 e MELD-Na 22. Durante o internamento, em 20/05, foi diagnosticada PBE com
citologia global 21.060 e 90% de polimorfonucleares, quando foi iniciado Ceftriaxone, necessitando troca para
Piperacilina-tazobactam após 3 dias, por manter febre. A partir de 27/05, foi introduzido Meropenem, por permanência
da febre. A cultura do líquido ascítico isolou CBC, com demais culturas negativas. No dia 22/06, evoluiu com piora
clínica, desconforto respiratório e disfunção renal, com indicação de cuidados intensivos. Ao exame apresentava
taquipneia, taquicardia, crépitos à ausculta, ascite, anasarca, lesões eritematosas em membros inferiores e
encefalopatia hepática grau III. A hemocultura de 21/06 foi positiva para Morganella morganii. Em 24/06 encontrava-se
em falência hepática crônica agudizada com CHILD C12/ MELD-Na 29, em uso de antimicrobianos de largo espectro –
Meropenem, Teicoplanina e Micafungina. Nesse mesmo dia foi a óbito. DISCUSSÃO: Descrevemos um caso raro de PBE
por CBC em um cirrótico. Esta bactéria desenvolve resistência, frequentemente, pela presença de betalactamases
cromossomiais induzíveis, além de proteínas alteradas de ligação a penicilinas e bombas de efluxo. O tratamento e
manejo desses casos pode representar um grande desafio. Há poucos casos descritos na literatura médica e, por isso,
ressalta-se a grande relevância do paciente aqui apresentado, como um alerta para a comunidade científica.
CONCLUSÃO: PBE por CBC é raramente descrita em indivíduos com insuficiência hepatocelular. Por ser um germe que
apresenta resistência intrínseca a várias classes de antimicrobianos, trata-se de potencial causador de infecções graves,
falência múltipla de órgãos e alta mortalidade.
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Porfiria Cutânea Tarda em Portador de Hepatite C, Alcoolista e Tabagista
Autores: Ana Karla Lopes Rodrigues; Cristiane Tiburtino de Oliveira Gomes; Isabella Ramos de Oliveira Liberato
Instituição: IMIP

A hepatite C, antes considerada uma doença restrita ao fígado, hoje é tida como uma patologia multissistêmica, estando
associada a múltiplas complicações, sejam renais, hematológicas, dermatológicas, endócrinas, vasculares,
neuromusculares, entre outras. A porfiria cutânea tarda é uma complicação rara da infecção pelo HCV e necessita
possivelmente de fatores de suscetibilidade individuais existentes apenas em alguns pacientes. Apresentação do Caso
Paciente I.J.M.G.R, sexo masculino, 43 anos, divorciado, encaminhado à serviço de referência em Hepatologia e
Dermatologia devido ao surgimento de lesões bolhosas, que em seguida se tornaram crostosas, em membros
superiores e inferiores, orelhas e face, associadas a prurido importante, com tempo de evolução de três meses. Em
investigação inicial ainda em Unidade Básica de Saúde foi solicitado anti-HCV com resultado positivo, além de alteração
em testes hepáticos. O paciente negava comorbidades, assim como o uso de medicações contínuas. Tabagista e
alcoolista, com histórico de hemotransfusões. Exames laboratoriais evidenciaram carga viral para HCV de 34484UI/ml
(log 4,54UI log/ml), aumento leve de AST, ALT e GGT, ultrassonografia de abdome sem sinais de doença hepática
crônica. Paciente foi avaliado pela dermatologia, que realizou teste de screening urinário com lâmpada de Wood e
detectou a presença de fluorescência, sendo então encaminhado para quantificação de porfirinas urinárias e biópsia
cutânea, as quais foram compatíveis com porfiria cutânea tarda. No momento paciente aguarda genotipagem do vírus C
para iniciar tratamento específico e vem em uso de sintomáticos tópicos com melhora parcial do quadro. Discussão A
porfiria cutânea tarda consiste no tipo mais comum de porfiria, surgindo em pacientes de meia idade com erupção
vesiculobolhosa em áreas fotoexpostas, milia e cicatrizes. Sua fisiopatologia envolve a inibição da uroporfirinogênio
descarboxilase, enzima chave na biossíntese do heme. Fatores genéticos e/ou adquiridos em adição devem estar
presentes para que a atividade da enzima seja reduzida a um nível suficiente para a ocorrência de sintomas.
Comentários finais Concluímos que existe clara associação entre porfiria cutânea tarda e hepatite C, particularmente
nos pacientes que possuem fatores desencadeantes superpostos como alcoolismo e tabagismo.
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Prevalência da Síndrome Metabólica em Portadores do Vírus da Hepatite C
Autores: Gisele Barreto Lopes Menezes; Simone Cunha; Maria Isabel Shinoni
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A relação entre a hepatite C e a Síndrome metabólica (SM) apresenta pior prognóstico por ter uma evolução mais rápida
da fibrose hepática. Objetivo – O presente estudo teve o objetivo de determinar a prevalência da SM em indivíduos com
hepatite C crônica, acompanhados em um centro universitário de referência em hepatologia. Metodologia – Trata-se de
um estudo descritivo e retrospectivo. Foram examinados 334 prontuários de indivíduos com hepatite C crônica com
viremia detectável. Resultado – A média de idade da população do estudo foi de 59,5 ±2,12 anos, sendo 44% (147/334)
do sexo feminino e 56% (187/334) do sexo masculino. A prevalência da SM nos pacientes com hepatite C foi de 2,4%
(8/334). A média de idade dos indivíduos com hepatite C e SM foi de 63,25% ±12,5. A síndrome metabólica foi mais
frequente entre os indivíduos idosos, que representaram 62,5% dos portadores de SM. A esteatose e a fibrose hepática
foram mais frequentes nos indivíduos com SM. Nos indivíduos com hepatite C e SM, a hipertensão arterial sistêmica foi
observada em 87,5% dos casos, a diabetes em 75%, a dilipidemia em 62,5% e a obesidade. Discussão - A relação entre a
hepatite C e a síndrome metabólica vem sendo investigada e discutida por alguns autores. No entanto, poucos estudos
foram desenvolvidos para elucidar essa associação. Estudos demosntram o papel do VHC em ocasionar desordens
metabólicas, como elavação de níveis de glicemia e redução dos níveis de colesterol e triglicerídeos. Kuo e
colaboradores , em 2018, observaram uma prevalência combinada de SM e hepatite C de 2,3% e demonstraram que a
infecção pelo VHC aumenta o risco para o desenvolvimento da SM. No presente estudo, foi observada uma prevalência
2,4% de SM entre pacientes infectados pelo VHC. Em adição, observou-se neste estudo que todos os pacientes com SM
apresentaram fibrose hepática com algum grau de severidade. Alguns estudos indicam que a presença de SM está
associada à maior gravidade da fibrose hepática, portanto, a SM em pacientes com hepatite C crônica pode agravar as
condições clínicas dos paciente e levar a um pior prognóstico. Conclusão – A SM, associada à hepatite C, pode estar
relacionada com maior frequência de esteatose, de fibrose hepática, grau de atividade inflamatória A2 e de níveis mais
elevados de ALT. No entanto, faz-se necessário o desenvolvimento de estudos com maior número de pacientes para
corroborar esses achados e para investigar a associação da hetatite C com a SM em nosso meio.
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Reinvenção de uma Campanha de Conscientização sobre Hepatites Virais em Tempos de Pandemia
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A estratégia global de hepatites da Organização Mundial da Saúde, endossada por todos os Estados Membros, tem o
objetivo de reduzir em 90% as novas infecções e em 65% as mortes entre 2016 e 2030. Anualmente são realizadas
nacionalmente campanhas de conscientização sobre as hepatites virais, chamadas de "Julho Amarelo". Desde a
declaração da pandemia, os eventos com grandes públicos tiveram suas atividades presenciais suspensas. O presente
trabalho descreveu e avaliou adaptações de uma campanha de conscientização sobre as hepatites virais para atividades
remotas. A equipe foi constituída por uma docente do curso de Farmácia da UNEB, uma farmacêutica, que é
coordenadora da FIMAE, e quatro discentes (um de Farmácia da UFBA, uma de Enfermagem e duas de Fonoaudiologia
da UNEB). As reuniões foram realizadas através da plataforma Microsoft Teams® durante julho de 2020. Utilizou-se o
Diagrama de Gantt para planejamento e criou-se um grupo do Whatsapp® para discussão. Os públicos-alvo da
campanha foram pacientes portadores de hepatites virais, bem como a sociedade em geral. A campanha foi realizada
do

dia

01

a

31

de

julho

de

2020.

A

equipe

utilizou

o

Instagram®

(@julhoamarelounebfimae)e

Facebook®(julhoamarelouneb) como plataformas para realização da campanha, bem como se criou uma lista de
transmissão no Whatsapp®, onde foram convidados 460 pacientes. Como estratégia de melhorar a divulgação,
veiculamos vídeos curtos de apoio à campanha por parte de profissionais do Comitê Estadual das Hepatites Virais e
gestores da saúde e da educação. Os materiais gráficos criados pela equipe trataram de temas diversos: formas de
transmissão, sinais e sintomas, grupos vulneráveis, testes e vacinas e tratamento. O grupo de convidados elencado foi
composto por equipe multiprofissional (farmacêuticos, hepatologista, gastroenterologistas, enfermeiras, nutricionista,
psicólogos e assistente social), pacientes com depoimentos, bem como representante da associação dos
portadores.Montou-se uma grade de programação de vídeos gravados pelos referidos convidados para publicação de
27 a 31 de julho. Optou-se por utilizar esse formato, de modo a facilitar a compatibilização das agendas. Realizou-se 52
publicações, incluindo 21 vídeos em cada canal. No Instagram® obtivemos 413 seguidores, 7.629 visualizações, 1.143
curtidas, 72 comentários. No Facebook® alcançamos 280 amigos, 148 visualizações, 194 curtidas, 9 comentários e 27
repostagens.Observou-se melhor alcance da campanha através do Instagram® quando comparadas ao Facebook®,
enquanto que na lista de transmissão tivemos apenas 33 inscritos. Consideramos que o evento teve um alcance
significativo, principalmente no Instagram®, mostrando-se um canal de mídia de maior alcance que o Facebook®ou lista
de transmissão no Whatsapp®, os quais tiveram baixa adesão. O uso do Instagram® para ações remotas de educação em
saúde durante a pandemia mostrou-se efetivo, em especial para campanhas de conscientização.
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Relato de Caso: Pileflebite Secundária a uma Gastroenterite Aguda
Autores: Laísa Nascimento Diniz Teixeira; Frederico Antônio Pereira Ramos; Andrey Lucas Vieira Rodrigues; Bárbara
Mariana dos Santos Silva; Eduarda Collier de França; Guilherme e Silva Alves; Lucas Vasco Aragão; Maria Laryssa da Silva
Pontes; Marina Souto da Cunha Brendel Braga; Matheus Henrique Silva Menor
Instituição: Hospital Getúlio Vargas

Pileflebite ou tromboflebite supurativa do sistema venoso portal, é uma condição rara, relacionada a processos
infecciosos abdominais de áreas drenadas pelo sistema porta. No passado, era associada a apendicite, sendo hoje
usualmente secundária a diverticulite. Após o desenvolvimento dos antibióticos, houve um avanço no tratamento,
entretanto, ainda se mantém com alta mortalidade. Não existe consenso sobre o uso de anticoagulantes no tratamento.
Nós relatamos um caso de um paciente jovem que desenvolveu pileflebite após um quadro de gastroenterite, tendo
sido tratado com antibióticos venosos associados a anticoagulação. RELATO DO CASO: Paciente jovem hígido internado
no Hospital Getúlio Vargas (HGV)-PE após uma quadro de diarreia aquosa tratada ambulatorialmente com
Ciprofloxacino que evoluiu com febre, dor abdominal e icterícia. Exames laboratoriais demonstraram elevação de
enzimas hepáticas e canaliculares e alteração de função hepática. Inicialmente tratado com Cefepime e Metronidazol
sem melhora. Tomografia de abdome contrastada evidenciou trombose parcial de veias porta e mesentérica superior.
Sendo acrescentada anticoagulação plena com heparina não-fracionada ao tratamento. Paciente apresentou nova piora
clínica, justificada por progressão da trombose, a despeito da anticoagulação, evidenciada em USG doppler. Conduta foi
mantida e paciente recebeu alta assintomático com antibiótico oral por mais 4 semanas. Durante internamento foram
excluídas outras causas que justificassem a pileflebite fora a gastroenterite prévia. DISCUSSÃO: Pileflebite é uma
trombose supurativa do sistema venoso portal. É uma complicação de infecções abdominais das áreas drenadas por
esse sistema. Antigamente associada a sequela das apendicites, hoje é comumente relacionada a diverticulite. Na
literatura, a maioria dos casos dividem-se entre essas duas patologias. Na PubMed, encontramos menos de 10 casos de
pileflebite secundária a GECA, como nosso caso. Fatores de risco: estados hipercoaguláveis, deficiências de fatores de
coagulação, cirrose e uso de esteróides. É uma bacteremia polimicrobiana: Bacteroides, E. coli e Streptococci são mais
comuns. O diagnóstico é difícil devido a apresentação inespecífica: dor abdominal, febre, icterícia e hepatomegalia,
sendo firmado em pacientes suspeitos com exames de imagem evidenciando falha de enchimento do sistema porta. O
tratamento é baseado em antibióticos, sendo a anticoagulação motivo de controvérsias. O tempo varia de 4-6 semanas.
A anticoagulação se propõe a previnir extensão da trombose e suas complicações. Entre as principais complicações:
isquemia intestinal, sepse e hipertensão portal. COMENTÁRIOS FINAIS: A pileflebite é uma doença grave, ainda de
diagnóstico difícil graças sua variabilidade de etiologias. É uma condição de alta mortalidade, devido suas complicações:
abscesso hepático, isquemia intestinal, hipertensão portal. Deve entrar no diagnóstico diferencial de pacientes febris
com dor abdominal persistente e icterícia.
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Remodelação de Biomarcadores Imunológicos em Pacientes com Hepatite C Crônica Tratados com Terapia Antiviral
de Ação Direta
Autores: Isabela; Jordana Graziela Alves Coelho Reis; Jordana Rodrigues Barbosa Fradico; Ismael Arthur da Costa Rocha;
Luciana Diniz Silva; Lucy Ana Santos Fonseca; Rhaissa Carvalho Said Santos; Andréa Teixeira Carvalho; Olindo Assis
Martins Filho; Rosângela Teixeira;
Instituição: Universidade Federal de Minas Gerais

O tratamento do VHC com DAAs ofereceu uma oportunidade única para analisar as mudanças no sistema imunológico
causadas pela rápida inibição da replicação viral. Procuramos analisar os perfis cinéticos de biomarcadores séricos em
pacientes com hepatite C crônica após o tratamento com DAAs. Material e método: Cinqüenta pacientes com VHC
foram incluídos em uma investigação longitudinal realizada antes (linha de base), durante (S2-4 e S8-12 semanas) e póstratamento (S12-24 semanas) com Sofosbuvir mais Daclatasvir ou Simeprevir. Todos os pacientes tinham RVS. Quinze
doadores de sangue não infectados formaram o grupo controle (NI). Os biomarcadores séricos foram quantificados pela
plataforma LuminexTM. Resultados: Os resultados demonstraram uma clara tempestade de biomarcadores em
pacientes com VHC no início do estudo em comparação com NI, caracterizada por altos níveis de quimiocinas, citocinas
pró-inflamatórias e fatores de crescimento, com pequeno aumento de citocinas regulatórias. A linha do tempo cinética
das alterações basais após o tratamento com DAAs revelou um declínio precoce de CXCL8, CCL4, IL-6, IL-15, IL-17, IL-9,
GM-CSF e IL-7 em S8-12 e uma remodelação tardia de CCL3, CCL2, CCL5, IL1β, TNF-α, IL-12, IFN- γ, IL1-Ra, IL-4, IL-10, IL13, PDGF, VEGF, G-CSF em W12-24. ALT> 69U / L, plaquetas <150.000 / mm3 e cirrose hepática no início do estudo
foram fatores relacionados ao retardo da remodelação da resposta imune. Discussão: Nossos dados demonstraram que
o tratamento do HCV com DAAs resultou em uma clara remodelação da tempestade de biomarcadores séricos, marca
registrada de pacientes com HCV não tratados. A cinética das alterações basais nos biomarcadores séricos foi associada
de forma consistente com o pré-tratamento de ALT alta, plaquetas baixas e status de cirrose. Conclusão: Esses achados
adicionaram novas evidências para o processo de remodelação imunológica desencadeado por DAAs.
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Resistência à Insulina e Fibrogênese Hepática em Pacientes com Hepatite C Crônica: Uma Revisão de Literatura
Autores: Flávio Silva Santos; Brenda Sanches Melo Bomfim; Cristina Maria Bitencourt Teixeira Leite; Lucas dos Santos;
Instituição: Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

A concomitância da resistência à insulina (RI) e a infecção pelo vírus da hepatite C (VHC) tem sido largamente estudada,
especialmente, devido à sua forma crônica aparentar favorecer a expressão do diabetes mellitus do tipo II. Esta
conjuntura possibilita o surgimento de fibrose hepática (FH) e, consequentemente, desfechos mais graves como cirrose
e carcinoma hepatocelular. Objetivo: Verificar a associação entre resistência à insulina (RI) e fibrose hepática (FH) em
pacientes com infecção por hepatite C. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura integrativa, realizada nas bases
de dados Literatura Latina- Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval
System Online e Scientific Electronic Library Online , em uma janela temporal entre 2009 e 2019, a partir da seguinte
estratégia de busca: “hepatic fibrosis” AND “diabetes mellitus” OR “insulin resistance” AND “hepatitis C chronic”.
Resultados: Foram encontrados 325 manuscritos. Destes, nove foram selecionados, por atenderem ao objetivo e
critérios propostos. As amostras avaliadas variaram de 38 a 277 pacientes, de ambos os sexos, com média de idade
entre 33,1±9,2 e 53,4±1,1. As prevalências de FH oscilaram entre 15,0 e 60,0%. Enquanto as de RI variaram de 34,8 a
61,0%. Notadamente, todos os estudos demonstraram associação entre o grau de FH com a RI. Em um estudo realizado
na china, verificou-se que os valores médios de HOMA-IR (Homeostatic Model Assessment for Insulin Resistance)
aumentaram linearmente a gravidade da FH (F1-F2: 2,55±0,16 vs. F3–F4: 3,61±0,20; p <0,001). Uma pesquisa egípcia,
demonstrou relação direta dos valores de HOMA-IR com o estágio da FH, onde a RI foi observada em 18,5% dos
indivíduos com FH leve; em 71,4% dos com FH moderada e 100% entre os com cirrose (p<0,001). Neste seguimento, um
estudo realizado na Turquia, verificou uma correlação positiva entre o estágio da FH e o nível de insulina (r= 0,24;
p=0,03). Ademais, os avaliados com grau leve de FH apresentaram menor chance de possuírem RI (OR: 0,11; IC95%:
0,02-0,60). Discussão: As evidencias averiguadas corroboram com o entendimento da existência de uma interferência
direta do VHC com a cascata de sinalização de insulina, envolvendo diversos mecanismos de hipofosforilação de
substratos em tirosina. Portanto, a associação da RI com a FH aparenta resultar da capacidade da insulina em ativar
diretamente a célula estrelada a nível hepático, o que acarreta em um aumento na expressão de proteínas fibróticas, a
exemplo do fator de crescimento tecidual e produção da matriz extracelular. Conclusões: Verificou-se que a RI se
mostrou intimamente relacionada a FH em pacientes acometidos pela hepatite C. Assim, o diagnóstico e o tratamento
precoce da RI nesta população, podem possibilitar a profilaxia para o surgimento da FH e de suas possíveis
complicações, além de melhorar a eficácia do tratamento com os antivirais, impedindo, assim, a progressão da doença.
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Síndrome Colestática como Manifestação Inicial do Linfoma de Hodgkin - Relato de Caso
Autores: Luciana Rocha Almeida; Camila Sinkos; Mariana Barros Marcondes; Rodrigo Fedatto Beraldo; Luciana de Castro
Araújo; Silvia Helena Quilici Millego; Carlos Antonio Caramori
Instituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

As causas sistêmicas da colestase constituem um grupo diversificado de doenças, dentre elas, as oncológicas.
Descrevemos um caso raro de Linfoma de Hodgkin (LH), com manifestação inicial de colestase. APRESENTAÇÃO DO
CASO: Paciente do sexo masculino com 53 anos, hipertenso, procurou atendimento em 2019 devido a quadro de
icterícia, náuseas, vômitos, colúria e acolia fecal por 10 dias. Ao exame físico: ictérico (+3/+4), abdome plano, indolor à
palpação e sem visceromegalias, linfonodo de 1,5 cm em região supra clavicular direita. Os exames laboratoriais
mostraram BT 19,71 mg/dl (>16xLSN) BD 12,7 mg/dl (>16xLSN) FA 581 U/L (>4,5xLSN) e Gama GT 317 U/L (>3,7xLSN),
sugestivos de síndrome colestática. A colangioressonância não mostrou alterações nas vias biliares extra ou intrahepáticas. A biópsia hepática demonstrou padrão colestático intra-hepático inespecífico. Prosseguido com rastreio para
possíveis causas paraneoplásicas, observou-se em tomografia de tórax presença de linfadenomegalia nas cadeias
paratraqueais, notadamente a direita e subaórtica, explicando o linfonodo supra clavicular observado. A
mediastinoscopia possibilitou uma biópsia de linfonodo mediastinal compatível com Linfoma de Hodgkin (LH) clássico,
subtipo esclerose nodular. O linfoma foi estadiado por biópsia de medula óssea (MO) e tomografias de tórax, abdome e
pelve como IIA (cervical, mediastinal, sem bulky, MO negativa) e iniciado o tratamento com quimioterapia e
radioterapia, com remissão completa do quadro do LH e da síndrome colestática após o mesmo. Atualmente o paciente
está em bom estado geral, seguido pela Hematologia e Gastroenterologia. DISCUSSÃO: A malignidade pode causar a
colestase sem obstrução mecânica ao fluxo biliar. Isso é referido muitas vezes como síndrome paraneoplásica, relatada
em neoplasias como o LH. Acredita-se que altos níveis de citocinas ou hormônios pró-inflamatórios circulantes sejam
responsáveis pela manifestação colestática intrahepática e por casos de síndrome de desaparecimento de vias biliares
intrahepáticas. Esse último aspecto não foi observado no presente caso. Apenas 5% dos pacientes com LH em seu
desenvolvimento habitual têm envolvimento hepático no momento do diagnóstico e uma menor proporção de casos
desenvolve icterícia. Assim, a presença de quadro colestático com outros sinais de possível doença do sistema
lifoproliferativo, sem outras causas prováveis, deve alertar para malignidade. COMENTÁRIOS FINAIS: Trata-se de um
caso raro de LH, com manifestação inicial de colestase. Essa apresentação, denota a importância do rastreio preciso das
causas de síndrome colestática intra-hepática em função das possibilidades variadas de causas existentes.
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Síndrome do Abscesso Hepático Invasivo por Klebsiella Pneumoniae em Paciente Brasileiro: Um Relato de Caso
Autores: Marina Souto da Cunha Brendel Braga; Jeniffer Mirelli dos Santos Lopes; Matheus Herique Silva Menor; Lucas
Vasco Aragão; Eduarda Collier de França; Andrey Lucas Vieira Rodrigues; Bárbara Mariana dos Santos Silva; Laísa
Nascimento Diniz Teixeira; Gabriela de Lira Pessoa Mota; Guilherme e Silva Alves; Maria Laryssa da Silva Pontes
Instituição: Hospital Getúlio Vargas

Paciente, F.L.O., 44 anos, masculino, autônomo, natural de Aracati-CE e procedente de Recife-PE. Admitido na
emergência do Hospital Getúlio Vargas (HGV) - PE em junho de 2019, com história de dor abdominal em epigástrio e
hipocôndrio direito associada a febre e vômitos há 20 dias da admissão. O paciente já havia sido avaliado em outra
unidade de pronto atendimento onde foi solicitado ultrassonografia (USG) de abdome total que evidenciou fígado com
imagem heterogênea em lobo direito medindo cerca de 10,7 x 7,8cm, sugestiva de abscesso hepático. Por persistência
das queixas, procurou novamente serviço de urgência sendo encaminhado ao HGV para nova avaliação médica. Na
emergência deste serviço, foram evidenciadas alterações em exames laboratoriais: leucocitose com diferencial de
células evidenciando bastonetes em grande quantidade, leve aumento de enzimas hepáticas, aumento de enzimas
canaliculares e aumento de bilirrubinas. Empiricamente foi iniciada antibioticoterapia com Ceftrixone e Metronidazol e
realizada tomografia computadorizada de abdome que evidenciou área heterogênea hepática no segmento VII,
medindo aproximadamente 8,9 x 7,6 x 8,0cm. Realizada drenagem da coleção intra-abdominal guiada por USG, com
descrição de massa de aspecto sólido-cístico, de limites imprecisos, em lobo hepático direito e aspirado 50 mL de
secreção purulenta. A cultura do aspirado evidenciou Klebsiella pneumoniae. Nos dias subsequentes surgiram queixas
de edema assimétrico de MMII e dor em olho direito associada a vermelhidão e redução da acuidade visual. O paciente
foi encaminhado a emergência oftalmológica e, após acompanhamento e piora progressiva do quadro com
aparecimento de edema, hiperemia e saída de secreção purulenta em olho direito foi diagnosticado endoftalmite
endógena e celulite orbitária e realizada coleta de secreção do humor vitreo com crescimento de K. pneumoniae. Após
descartar processo expansivo cerebral associado ao abscesso ocular, foi optado por evisceração do olho direito por
extenso acometimento e risco de meningite associado. Em relação ao edema e dor em membro inferior direito com
dificuldade de deambulação foi realizado USG que evidenciou coleções de liquido espesso compatível com abscesso
medindo 3,6 x 2,0 x 1,0 cm e, adjacente a esta, foi também descrita lâmina líquida que alcançava o tornozelo medindo
4,1 x 2,6 x 2,3 cm. Houve mudança do esquema de antibioticoterapia inicial para Clindamicina associado a
Ciprofloxacino considerando o surgimento continuado de novos abscessos. Nos dias subsequentes o paciente evoluiu
com melhora importante do edema de membros inferiores e deambulação. Descartadas fontes emboligênicas
cardíacas, diagnosticado Diabetes Mellitus e sifilis e realizado tratamento para ambas as condições. O paciente recebeu
alta para manter antibioticoterapia oral e acompanhamento ambulatorial. Após término de 6 semanas de tratamento
com antibiótico, foi realizada nova USG de abdome e membros inferiores que evidenciou ausência de abscessos.
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Síndrome Hepatopulmonar: Um Diagnóstico Importante – Relato de Caso
Autores: Luciana Rocha Almeida; Camila Sinkos; Maria Beatriz Nóbrega Eberlin; Juliana Chaves Garcia; Daniela Esteves
Temporim; Francielen Furieri Rigo; Walnei Fernandes Barbosa
Instituição: UNESP - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

A síndrome hepatopulmonar (SHP) é uma importante complicação vascular nos pulmões desenvolvendo hipoxemia
sistêmica em pacientes com cirrose e hipertensão portal. Aumenta a mortalidade no cenário de cirrose podendo
influenciar na frequência e gravidade. APRESENTAÇÃO DO CASO: Homem, 70 anos, hipertenso, portador de doença de
Chagas, em acompanhamento desde abril/2019 por hepatopatia crônica devido hemocromatose secundária a
transfusões sanguíneas desde o diagnóstico de síndrome mielodisplásica em 2018. Em novembro/2019, apresentou dor
e aumento do volume abdominal, edema de MMII, dispneia aos mínimos esforços, febre, astenia e oligúria. Foi
encaminhado para investigação hospitalar e na admissão apresentava REG, hipocorado, ictéricia, PA 90x60 mmHg, FC 88
bpm, FR 18 ipm, SaO₂ 92% em ar ambiente, TEC 4 segundos, edema de MMII, assimétrico, com sinais flogísticos em
terço inferior, sem empastamento. Realizado doppler de MMII e excluído TVP. Paciente com quadro de cirrose
descompensada por sepse de foco cutâneo, optado por antibioticoterapia de largo espectro. Evoluiu com piora da
dispneia, associado à platipnéia e ortodeóxia, excluído TEP por angiotomografia de tórax e aventado a hipótese de SHP
devido gasometria em ar ambiente com PaO2 65,3 mmHg (alterado se PaO2 < 80 mmHg) e gradiente alvéolo-arterial de
oxigênio de 58,8 mmHg (alterado se > 20mmHg em paciente com idade > 64 anos). Ecocardiograma de microbolhas
mostrando sinais de hipertensão arterial pulmonar leve, PSAP estimada em 39 mmHg e pesquisa de shunt arteriovenoso
com a infusão de microbolhas em acesso venoso periférico, com surgimento de várias bolhas isoladas em câmaras
direitas (graus 2-3) após 5 ciclos cardíacos, confirmando o diagnóstico. Devido a idade e comorbidades, apresentava
contraindicações ao transplante hepático. Recebeu alta hospitalar após 17 dias de internação e segue em
acompanhamento ambulatorial, sem uso de oxigenioterapia domiciliar no momento. DISCUSSÃO: A SHP é definida
como uma a tríade clínica caracterizada por doença hepática, alteração da troca gasosa pulmonar através da elevação
do gradiente alvéolo-arterial de oxigênio e dilatações vasculares intrapulmonares. Observada no contexto de doença
hepática crônica, hipertensão portal ou shunts congênitos portossistêmicos. As terapias farmacológicas não alteram
significativamente a oxigenação arterial e o curso doença. O transplante de fígado deve ser considerado antes do
desenvolvimento de doença grave. COMENTÁRIOS FINAIS: A SHP aumenta a mortalidade no cenário dos pacientes com
cirrose e o seu reconhecimento precoce é de extrema importância, já que é critério para transplante hepático, sendo
priorizado em caso de PaO2 < 60 mmhg.
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Os tumores de Klatskin são colangiocarcinomas hilares, originados na bifurcação do ducto hepático principal, cuja
localização é nas vias biliares extra-hepáticas. Correspondem a 25% de todos os colangiocarcinomas e são,
frequentemente, adenocarcinomas. Os tumores de Klatskin se dividem em: tumores dos terços proximal, médio e distal.
Apresentam-se, clinicamente, com sintomas, principalmente de icterícia obstrutiva, além de dor abdominal em
hipocôndrio direito e perda de peso. Os principais fatores de risco para o seu desenvolvimento são: cirrose, colangite
esclerosante primária, coledocolitíase crônica, adenoma ductal, papilomatose biliar, doença de Caroli, cisto de colédoco
e infestação parasitária biliar. O objetivo deste trabalho foi descrever o perfil epidemiológico dos casos de tumor de
Klatskin, na população brasileira, no período de 2014 a 2018. Material e Método: Trata-se de estudo epidemiológico
descritivo, observacional e quantitativo, realizado em setembro de 2020. Foram obtidos dados secundários, de acesso
público, provenientes do Sistema de Registro Hospitalar de Câncer (SisRHC), do Instituto Nacional de Câncer (INCA). As
informações estavam relacionadas aos casos diagnosticados, entre 2014 e 2018, no Brasil, de tumor de Klatskin, de
acordo com o sexo, a faixa etária e o histórico familiar de câncer. Resultados: No período analisado, foram registrados
32 casos de tumor de Klatskin, dos quais, 28,1% (n=9) dos casos ocorreram no ano de 2014; 25,0% (n=8), para cada um
dos anos de 2016 e 2017; e, 21,9% (n=7), em 2015. Adicionalmente, não houve nenhum registro de casos em 2018.
Constatou-se que o tumor de Klatskin atingiu, em proporções iguais, homens e mulheres (50,0%; n=16). Em relação à
faixa etária, indivíduos, entre 55 e 59 anos de idade, obtiveram a maior quantidade de casos pela doença,
representando 18,8% (n=6) dos casos totais. De acordo com o histórico familiar de câncer, houve confirmação por
56,2% (n=18) dos pacientes. Discussão: Diante do perfil epidemiológico descrito, observou-se a maior ocorrência de
casos, de tumor de Klatskin, em adultos com idades entre 55 e 59 anos. Entretanto, embora de baixa incidência, estimase que a ocorrência destes casos esteja associada às complicações decorrentes da doença, em virtude de sua alta
letalidade, somadas ao diagnóstico, em estágios avançados, envolvendo estruturas adjacentes e, por conseguinte,
irressecáveis. Assim, a morbidade desse tumor atinge taxas de 30 a 50%, enquanto a mortalidade não ultrapassa 10%.
Conclusões: O conhecimento clínico-epidemiológico, por meio das manifestações de sinais e sintomas, da interação
entre os fatores de risco que contribuem para a patogênese da doença, além da identificação da população susceptível
à ocorrência da doença, tornam-se necessários para a redução da morbidade, por tumor de Klatskin, na população
brasileira.
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A cirrose hepática é uma das principais causas de sangramento espontâneo dado o desequilíbrio da hemostasia e
hemodinâmica que acompanham os portadores da doença. A formação de hematomas intramusculares principalmente
na região do dorso não é uma complicação comum da cirrose, portanto, quando existem apresentam prognóstico
reservado. Paciente, 38 anos, iniciou quadro de dor em forte intensidade em região lombar e ombro direito, associado a
febre não aferida. Referiu que, 02 dias após o início dos sintomas, evoluiu com astenia, hiporexia e icterícia importante
em esclera e mucosas, decidindo procurar a Emergência de sua cidade de origem. Foi encaminhado para a Emergência
em Hospital Terciário para melhor avaliação do quadro. Foi admitido onde foi realizado exame laboratorial, que
evidenciou anemia macrocítica e plaquetopenia (Hb 3,7/ Ht 11,1/ VCM 115,6 / HCM 38,5/ RDW 14, plaq 71000), sendo
relizada HTF (02 concentrados de hemácias + Plasma fresco). Foi transferido à enfermaria de clinica médica para
investigação. Para investigação de etiologia foi realizado USG de abdome superior com doppler colorido de fígado e
sistema porta, que mostrou presença de hepatopatia crônica + ascite (discreta) + Derrame pleural direito. Calculado
escores de função hepática, definindo Child C / MELD 25. Ademais, diante de clínica compatível com hepatite alcoolica,
calculado Maddrey 69, porém foi optado por não iniciar corticoterapia, visto histórico duvidoso de sangramento
recente. Seguiu em observação para vigilância de sinais de encefalopatia, sangramentos, infecção e da função renal
(risco de SHR) e DHE. Nesse interim, evoluiu no internamento com dor em escápula direita, ombro direito, HTX direito e
presença de desnivel em região de escapula-dorso, sem presença de trauma, sendo realizado Tc de torax que sugeriu
hematoma/ hemotorax. Diante disso, foi realizado uma USG de região dorsal, que evidenciou coleção em região dorsal
compatível com hematoma intramuscular. Após discussão do caso com cirurgia torácica e radiologia, foi optado por
conduta conservadora, sob risco de sangramento perpetuar após descompressão de hematoma. Sendo assim, mantida
controle álgico. Como hb em queda (6.8), porém assintomático, paciente foi transfundido, mantendo-se posteriormente
sem novos episódios de queda de níveis hematimétricos. Ademais, paciente evoluiu com melhora clínica e laboratorial
da hepatopatia alcóolica, sendo optado por alta hospitalar. Hematomas intramusculares podem ser classificados, de
acordo com sua origem, em traumático ou espontâneo. Segundo a literatura, a mortalidade de casos registrados de
hematomas intramusculares pode ser de até 75%, sendo o músculo reto abdominal o mais frequentemente descrito.
também, que o álcool é fator de risco para descompensação de coagulação e desdobramentos como o hematoma
supracitado. O manejo correto dos níveis hematimétricos e da investigação, faz com que condutas adequadas possam
ser tomadas e diagnósticos precoces possam ser obtidos.
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A cirrose, estágio final da doença hepática crônica, é um processo essencialmente irreversível caracterizado por fibrose
do parênquima. O desenvolvimento de qualquer complicação define a doença descompensada, estando a ascite
presente em até 80% dos pacientes e determinando mortalidade de 20% ao ano. O tratamento com albumina é
amplamente utilizado, interferindo nas alterações cardiocirculatórias associadas à hipertensão portal – pilar
fundamental na formação da ascite. Dessa forma, a presente revisão objetiva discutir os benefícios da administração de
albumina a longo prazo em pacientes com cirrose descompensada. MATERIAL E MÉTODO: Revisão integrativa de
literatura, baseada em artigos científicos indexados na base de dados eletrônicos PUBMED, de 2015 a 2020. Os
descritores utilizados foram “Use of albumin to reduce long-term mortality in cirrhosis”, “Albumin and mortality and
descompensated cirrhosis” e “Use of albumin on descompensated cirrhosis”, obtendo-se 339 resultados, dos quais 8
foram analisados. RESULTADOS: A duração média do tratamento nos estudos variou de 80 dias a 18 meses. Evidenciouse que a terapia promove um aumento de 11 a 50% na sobrevida em 18 meses dos pacientes com cirrose
descompensada e reduz de 38 a 41% a mortalidade em 24 meses. Ainda, melhora os desfechos clínicos, reduzindo a
incidência de peritonite bacteriana espontânea, insuficiência renal, infecções e encefalopatia hepática e facilitando o
manejo da ascite; no entanto, sugere-se que pode aumentar o risco de sangramento varicoso. Houve melhora da função
ventricular, do débito cardíaco e redução da gravidade das complicações associadas à disfunção renal. Mesmo sendo
uma terapia com custo individual elevado, a longo prazo reduz os gastos em saúde, visto que há menor necessidade de
intervenção e hospitalização. DISCUSSÃO: Pacientes cirróticos descompensados habitualmente apresentam
hipoalbuminemia sérica e sua suplementação objetiva expandir o volume e aumentar a pressão oncótica. A
consequente redução da ação vasoconstritora diminui a perda de volume para o terceiro espaço, acarretando melhora
da disfunção renal e maior facilidade no manejo da ascite. Há também melhora da função ventricular, que otimiza o
estado circulatório do paciente. Além disso, o processo inflamatório sistêmico intenso que ocorre em cirróticos de longa
data deteriora funções orgânicas e piora seu quadro geral. Dessa forma, outro benefício da albumina resulta das suas
ações imunomoduladora, antioxidante e transportadora, já que essas atividades melhoram a função endotelial e
modulam mecanismos fisiopatológicos da cirrose descompensada, justificando a redução na gravidade e incidência de
complicações e aumento na sobrevida. CONCLUSÃO: A administração de albumina a longo prazo nos pacientes com
cirrose descompensada reduz a morbimortalidade, a incidência de complicações e melhora a função cardiocirculatória,
facilitando seu manejo.
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A encefalopatia hepática (EH) é uma complicação grave da insuficiência hepática aguda ou crônica e manifesta-se com
um amplo espectro de anormalidades neurológicas ou psiquiátricas decorrentes do desvio portossistêmico de
substâncias tóxicas absorvidas pelo trato gastrointestinal, sendo a amônia um dos principais determinantes. A lactulose
é o agente de primeira escolha na modulação dos perfis da microbiota e à redução da produção intestinal de amônia,
mas com frequentes falhas terapêuticas e efeitos adversos. Nesse sentido, a rifaximina emergiu como uma alternativa
no manejo da EH por apresentar amplo espectro de ação e mínima absorção sistêmica. Largamente utilizada em outros
países e com autorização recente para uso no Brasil, a presente revisão objetiva descrever os benefícios do uso da
rifaximina no tratamento de pacientes com episódios de EH. Material e Método: Estudo exploratório, baseado no
método de revisão bibliográfica. Utilizou-se artigos presentes na plataforma Pubmed nos últimos cinco anos,
encontrados com os seguintes descritores: “Rifaximin” AND “Hepatic Encephalopathy” AND “Adult”, obtendo-se um
total de 48 artigos. Desses, 29 artigos atendiam o objetivo da revisão. Resultados: Os artigos revisados evidenciaram
que a terapia combinada de rifaximina com lactulose, em sua maioria, obteve melhores resultados na eficácia clínica, na
redução da mortalidade por EH e na recorrência por peritonite bacteriana espontânea (PBE), sangramento de varizes,
lesão renal crônica e sem aumento de efeitos adversos do tratamento. Quanto às taxas de readmissões por EH, a
proporção de estudos que avaliaram significativa redução dessas, é a mesma dos estudos que atestam não haver
diferenças entre os pacientes que receberam medicamentos e aqueles que não receberam. Em pacientes com EH, após
administração de rifaximina, observou-se o predomínio de relatos de melhora significativa da cognição, redução nos
níveis de amônia, manutenção da estabilidade da microbiota intestinal e redução no tempo de internação. Discussão: A
rifaximina mostrou-se como potente medicamento no tratamento de pacientes com EH por reduzir a incidência de
complicações relacionadas à cirrose, e o custo de manutenção intra-hospitalar. No entanto, ainda apresenta dúvidas
quanto aos benefícios, se iniciada a terapia ainda no início da doença avançada hepática, sendo a baixa adesão ao
medicamento um empecilho à comprovação e determinação precisa do tempo de terapia. Conclusão: Desse modo, é
evidente que a associação da rifaximina com a lactulose apresenta superioridade à monoterapia na EH, além de reduzir
a mortalidade e outras complicações. Neste sentido, adequar o uso à prática clínica pode melhorar significativamente a
sobrevida de pacientes com EH recorrente, além de apresentar um importante mecanismo na redução de custos
hospitalar.
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