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RESUMO 

As doenças cardiovasculares ocupam há anos o primeiro lugar entre as causas 
de mortalidade geral. Na população de pacientes infectados pelo vírus da hepatite C 
(HCV), estudos demonstram aumento do risco cardiovascular, não somente relacionado 
à reação inflamatória produzida pelo vírus, mas também pela ação direta da partícula 
viral sobre os tecidos extra-hepáticos. A avaliação específica de uma amostra de alto 
risco pode elucidar melhor a fisiopatologia e auxiliar na descrição do perfil desses 
pacientes. Desconhecemos estudos com esse objetivo. Nosso estudo considerou  
os marcadores tradicionais de risco cardiovascular e associou a medida do índice 
tornozelo-braço (ITB) por ser um método barato, à beira de leito, com alta 
reprodutibilidade, de execução simples, rápida e sem risco para o paciente. 
Analisamos uma amostra de 30 pacientes com hepatite C antes do tratamento 
antiviral específico e 20 pacientes do total foram reavaliados após o término do 
tratamento. Da amostra inicial 56,7% eram mulheres. A média de idade foi de 57 ± 9 
anos. Dentre os marcadores com variação estatisticamente significativa entre pré e 
pós-tratamento, obtivemos: colesterol total (p = 0,009), LDL-colesterol (p = 0,004), 
glicemia de jejum (p = 0,016) e circunferência abdominal em mulheres (p = 0,016). 
Apenas as variáveis colesterol total e LDL-colesterol apresentaram aumento após o 
tratamento. Houve redução da medida sérica do ácido úrico, sugerindo tendência 
estatística, a depender de aumento da amostra (p = 0,076). O mesmo ocorreu com 
as medidas antropométricas da circunferência do pescoço em mulheres e da 
circunferência abdominal em homens (p = 0,08 e 0,071, respectivamente). Embora não 
tenha sido possível observar correlação com a variável ITB nesse primeiro resultado, 
consideramos a avaliação a longo prazo e em amostras maiores visto a importância 
da doença cardiovascular nesse contexto de pacientes portadores de hepatite C, 
onde a disponibilidade de tratamentos eficazes é uma realidade. 

 
Palavras-chave: Risco cardiovascular. Hepatite C. Biomarcadores. Índice tornozelo-braço. 
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ABSTRACT 

Cardiovascular diseases have for years ranked first among the causes of 
general mortality. In the population of patients infected with hepatitis C virus (HCV), 
studies have shown an increase in cardiovascular risk, not only related to the 
inflammatory reaction produced by the virus, but also by the direct action of the viral 
particle on extrahepatic tissues. The specific evaluation of a high-risk sample may 
better elucidate the pathophysiology and assist in describing the profile of these 
patients. We are unaware of studies to that end. Our study considered traditional 
cardiovascular risk markers and associated ankle-brachial index (ABI) measurement 
because it is an inexpensive, bedside, high reproducibility method that is simple, 
quick and safe for the patient. We analyzed a sample of 30 patients with hepatitis C 
before the specific antiviral treatment and 20 patients of the total were reevaluated 
after the end of the treatment. Of the initial sample, 56.7% were women. The mean 
age was 57 ± 9 years. Among the markers with statistically significant variation 
between pre and post treatment, we obtained: total cholesterol (p = 0.009), LDL-
cholesterol (p = 0.004), fasting glycemia (p = 0.016) and waist circumference in 
women (p = 0.016). Only the variables total cholesterol and LDL-cholesterol showed 
increase after treatment. There was a reduction in serum uric acid, suggesting a 
statistical trend, depending on the increase in the sample (p = 0.076). The same 
occurred with the anthropometric measurements of the circumference of the neck in 
women and the abdominal circumference in men (p = 0.08 and 0.071, respectively). 
Although it was not possible to observe a correlation with the ITB variable in this first 
result, we consider the long-term evaluation and in larger samples, considering the 
importance of cardiovascular disease in this context of patients with hepatitis C, 
where the availability of effective treatments is a reality. 

 
Key-words: Cardiovascular risk. Hepatitis C. Biomarkers. Ankle-arm index. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o isolamento do vírus da hepatite C (HCV), em 1989, a literatura médica 

vem mostrando que ele é capaz de ações no fígado e fora dele. Para este trabalho 

nos interessa estudar marcadores clínicos e laboratoriais de risco cardiovascular em 

amostra de pacientes com HCV, buscando reconhecer sua apresentação neste grupo. 

Atualmente, com os novos antivirais disponíveis para tratamento do HCV, com maior 

tolerância e alta resposta virológica sustentada (RVS), prevemos melhora na evolução 

clínica dos pacientes tratados, inclusive das manifestações extra-hepáticas relacionadas 

ao vírus. Até recentemente acreditava-se que as manifestações cardiovasculares 

relacionadas ao HCV eram consequência da esteatose, mais prevalente nos pacientes 

com genótipo 3, do aumento da resistência à insulina e do estado pró-inflamatório, 

relacionado ao vírus C (LONARDO, 2014). Contudo, estudos mais recentes sugerem 

que, além do efeito pró-inflamatório, mediado pelo HCV, parece haver um efeito direto 

do vírus sobre o endotélio, possivelmente levando a aterosclerose precoce, mesmo 

em face de um perfil lipídico paradoxalmente melhor nesta população.  

1.1 BREVE HISTÓRICO DA DESCOBERTA DO VÍRUS DA HEPATITE C  

A hepatite C é reconhecida hoje como uma das principais causas de doença 

hepática crônica, podendo ocasionar cirrose e levar ao hepatocarcinoma, ambos sendo 

indicações para transplante hepático. Contudo, a descoberta do HCV, seu isolamento 

e identificação, são recentes. Na década de 70, mais precisamente em 1975, com o 

advento de testes sorológicos para identificação dos vírus A e B das hepatites, a 

comunidade científica percebeu que parte dos casos de hepatites pós-transfusão não 

estavam relacionados a quaisquer dos vírus já conhecidos, havendo possivelmente 

outro agente envolvido. Naquele momento, este agente foi chamado de vírus da 

Hepatite Não-A Não-B (ALTER et al., 1975). Em 1989, Choo et al. isolaram o DNA 

complementar do vírus da hepatite C. Hoje conhecemos seis (6) genótipos do HCV, 

cada um sendo composto por misturas de espécies, ditas quasispecies (IRSHAD; 

MANKOTIA; IRSHAD, 2013). Dentre estes, observamos na América do Norte, 

América do Sul e Europa, predomínio do genótipo 1 (GHANY et al., 2009).  
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1.2 PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HCV NO BRASIL E NO MUNDO 

Martins, Narciso-Schiavon e Schiavon, em trabalho realizado em 2010, 

estimaram a prevalência global de pessoas infectadas pelo HCV em 2-3%, ou seja, 

entre 123 e 170 milhões de pessoas infectadas em todo o mundo. Apesar de tratar-se 

de endemia mundial, observam-se variações quanto à prevalência a depender da área 

geográfica estudada (SHEPARD; FINELLI.; ALTER, 2005; MARTINS; NARCISO- 

SCHIAVON; SCHIAVON, 2011). A Organização Mundial de Saúde estima que existam 

cerca de 185 milhões de portadores do vírus C no mundo, causando, em 2013, perto 

de 700.000 mortes (SHEPARD; FINELLI.; ALTER, 2005; LOZANO et al., 2012; GBD 

2013 MORTALITY AND CAUSES OF DEATH COLLABORATORS, 2015). No Brasil, 

em inquérito realizado em 1999 pela Sociedade Brasileira de Hepatologia observou-se 

que, de 1.173.406 doadores de sangue avaliados, 14.527 (1,23%) eram reativos para o 

HCV (com teste positivo ou reagente), com as maiores prevalências observadas nos 

estados da região Norte e as menores na região Sul. Regiões Centro-Oeste, Nordeste e 

Sudeste apresentaram taxas intermediárias. Contudo, por tratar-se de inquérito realizado 

a partir de doadores de sangue, sua generalização para a população pode não 

corresponder à realidade (MARTINS; NARCISO-SCHIAVON; SCHIAVON, 2011). 

Focaccia et al. em 1998 através de estudo randomizado de amostra estratificada, 

demonstraram prevalência de positividade para o anti-HCV em 1,42% da amostra de 

1.049 residentes do município de São Paulo, sendo maior no grupo de indivíduos 

com mais de 30 anos (FOCACCIA et al., 1998). Relatório do Ministério da Saúde do 

Brasil, datado de 2011, mostra prevalência maior no Sul (0,84%) e Sudeste (0,74%), 

denotando possivelmente não maior quantidade real de casos, mas sim maior número 

de diagnósticos realizados (KRETZER et al., 2014). Trabalho publicado em 2013 por 

Pereira et al. (2013) mostrou prevalência de 1,38% de positividade nas capitais com 

limite inferior em 0,62% (região Nordeste) e superior em 2,1% (região Norte).  

1.3 MODOS DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS 

O HCV é predominantemente transmitido através de sangue ou fluidos 

corporais (DENNISTON, 2014). Existem relatos de transmissão da mãe para o feto, 

durante a gestação e o parto, em especial em paciente com co-infecção pelo vírus 
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da imunodeficiência humana (HIV); por meio do transplante de órgãos; por relações 

sexuais desprotegidas, em especial entre homens que fazem sexo com homens 

infectados, e pela transfusão de hemocomponentes. Foi observado que qualquer 

atividade sexual em que o contato com sangue possa ocorrer (por exemplo: sexo anal, 

sexo durante a menstruação, compartilhamento de dispositivos para uso sexual, sexo 

com parceiros com lesões mucosas) também pode representar risco de transmissão 

(PANEL, 2015). Atualmente, o uso de drogas intravenosas parece ser o fator de 

risco mais importante para a infecção pelo HCV, representando aproximadamente 

45 a 60% das infecções agudas nos Estados Unidos (ARMSTRONG et al., 2006; 

PANEL, 2015). Outros modelos biológicos possíveis para a transmissão do vírus C, 

incluem procedimentos como: confecção de tatuagens; colocação de piercing; utilização 

de serviços de barbearia, manicure e pedicure; participação em rituais de escarificação, 

circuncisão e realização de acupuntura (MARTINS; NARCISO-SCHIAVON; SCHIAVON, 

2011). Dentre os grupos de risco mais descritos na literatura atual, além do relacionado 

ao uso de drogas ilícitas injetáveis, estão a transfusão sanguínea e o uso de terapias 

invasivas com equipamentos contaminados (ou não seguros) (RECOMMENDATIONS 

���� ���	�
���
������ ������� ������� ����� ��� �������� ���  �����!"���� #ALTER 

et al., 1999; WANG et al., 2007). Mesmo reconhecendo essas várias formas possíveis 

de contaminação, em 15 a 30% dos casos reportados em grandes séries a causa da 

transmissão não foi reconhecida.  

1.4 MANIFESTAÇÕES HEPÁTICAS E EXTRA-HEPÁTICAS DO VÍRUS C 

Dentre as pessoas que tiveram contato com o HCV, apenas pequeno grupo 

desenvolve quadro de hepatite aguda com significado clínico. Em consequência, dos 

que tiveram contato com o vírus, 20-50% apresentarão cicatriz sorológica e 50-80% 

desenvolverão hepatite C crônica. Dos pacientes com hepatite C crônica, 80% 

permanecerão estáveis ao longo do tempo, não desenvolvendo doença clínica e 

20% apresentarão cirrose, com suas complicações. O tempo decorrido entre a 

cronificação da doença e a expressão clínica pode variar entre 20 e 30 anos 

(PAWLOTSKY, 2004). 

Atualmente o vírus da hepatite C está entre as principais causas de hepatite 

crônica, cirrose e hepatocarcinoma no mundo, sendo, em conjunto com a esteatose 
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hepática não alcoólica, indicação crescente para transplante hepático no ocidente 

(DAVIS et al., 2003; ZEZOS; RENNER, 2014).  

Contudo, além das manifestações do HCV no fígado, muitas outras podem 

decorrer da infecção crônica no organismo, levando a apresentações clínicas extra-

hepáticas variadas, acarretando aumento dos custos em cuidados com a saúde e 

piora da qualidade de vida nesta população (YOUNOSSI et al., 2016). Sabemos hoje 

que, além dos hepatócitos, o HCV infecta e se replica em diferentes tecidos e nos 

monócitos (YAN et al., 2000; BLACKARD; KEMMER; SHERMAN, 2006). Alguns 

estudos sugerem que pode passar de 75% a incidência de manifestações extra- 

hepáticas da infecção crônica pelo HCV ao longo da vida, sendo estas muitas vezes 

as responsáveis pelas primeiras manifestações da doença (CACOUB et al., 2014; 

CACOUB et al., 2016). São manifestações extra-hepáticas relacionadas, com maior ou 

menor nível de evidência, à presença do HCV: crioglobulinemia mista, doença renal 

crônica, diabetes mellitus tipo 2, resistência insulínica, doenças linfoproliferativas, líquen 

plano, síndrome de Sjögren, porfiria cutânea tarda, artrite reumatóide, depressão, 

hipotireoidismo, insuficiência de suprarrenal, sarcoidose, doenças pulmonares, 

infertilidade, doenças oculares, neuropatias, doenças cardiovasculares, dentre 

outras (STERLING; BRALOW, 2006; KHATTAB; ESLAM; ALAVIAN, 2010; SAMUEL; 

REES, 2013; CACOUB et al., 2016; GILL et al., 2016; SEGNA; DUFOUR, 2017). 

Destas, as que tem maior correlação com a presença do HCV são a crioglobulinemia 

e as doenças linfoproliferativas, em especial o linfoma não-Hodgkin de células B 

(ZIGNEGO; CRAXÌ, 2008; VIGANÒ; COLOMBO, 2015).  

No passado as manifestações cardiovasculares em pacientes com hepatite C 

crônica eram atribuídas à maior prevalência de diabetes nesta população. Contudo, 

evidências recentes tem demonstrado que o próprio HCV está relacionado diretamente 

a maior risco cardiovascular, em especial no grupo de pacientes diabéticos e 

hipertensos, relacionando-se também com maior morbidade e mortalidade neste 

grupo (PETTA et al., 2016a; YOUNOSSI et al., 2016).  
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1.5 INFECÇÃO CRÔNICA PELO HCV E MANIFESTAÇÕES INFLAMATÓRIAS 

SISTÊMICAS  

As infecções crônicas e suas consequências fisiopatológicas parecem estar 

envolvidas na gênese de várias doenças, dentre as quais a aterosclerose. Diversos 

estudos buscaram investigar a possível associação entre alguns patógenos, como  

o vírus da Hepatite A (ZHU et al., 2000), herpes simples (YAMASHIROYA et al., 

1988), Clamidophyla pneumoniae (SAKURAI-KOMADA et al., 2014) e HIV com o 

desenvolvimento de aterosclerose, sem conclusão precisa sobre essa possível 

correlação até o presente momento (ISHIZAKA; ISHIZAKA; YAMKADO, 2014). 

Também no grupo de vírus que causam inflamação sistêmica crônica podemos incluir 

o HCV, com possível risco de doença aterosclerótica associada à sua presença. 

Desde a descrição de aumento da presença de doença carotídea em japoneses 

(ISHIZAKA et al., 2002; ISHIZAKA et al., 2003), vários estudos tem encontrado 

evidências da relação do HCV com doença vascular, como infarto do miocárdio e 

acidente vascular cerebral, mesmo em paciente sem doença hepática avançada.  

Para melhor entendimento dessa possível correlação é necessário avaliar 

como o HCV participa da resposta inflamatória sistêmica crônica. A infecção pelo 

vírus C representa passo inicial na cascata inflamatória (FIGURA 1). Há produção de 

citocinas pró-inflamatórias, como interleucinas (IL) 1 e 6 e fator de necrose tumoral 

alfa (TNF), que estimulam inflamação e fibrose. Além disso, pode ocorrer esteatose 

relacionada ao HCV, em especial ao genótipo 3, levando a maior expressão de 

marcadores inflamatórios, independente da presença de síndrome metabólica. Essas 

moléculas pró-inflamatórias, por sua vez, podem levar a aumento da resistência à 

insulina (RAMÍREZ ALVARADO; SÁNCHEZ ROITZ, 2012). Além da proteína do core 

do vírus C, proteínas não estruturais com a NS5A e a NS5B também causam 

aumento da resistência à insulina, por aumentarem a IL-6 e o TNF-alfa (��$%&'(%��

2001). Ademais, o HCV estimula os receptores toll-like, que por sua vez estimulam 

citocinas pró-inflamatórias, gerando um ciclo vicioso (SEKI; BRENNER, 2008). A 

alteração da microbiota intestinal, com aumento de endotoxinas e estímulo a produção 

de citocinas inflamatórias, também parecem ter um papel na gênese da atividade 

crônica relacionada ao vírus C (SANDLER et al., 2011). 
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FIGURA 1 - FISIOPATOLOGIA DA INFLAMAÇÃO CRÔNICA PELO HCV  

 
FONTE: Modificado de ZAMPINO et al. (2013). 

 

Dentre os mecanismos propostos para a maior associação da infecção pelo 

HCV e o desenvolvimento mais precoce de doença aterosclerótica, podemos citar: a 

quebra da homeostase do ferro; o aumento do estresse oxidativo (SHEIKH et al., 

2008; ZAMPINO et al., 2013); a indução de esteatose hepática, gerando aumento da 

resistência insulínica; a ativação de processos imunológicos e inflamatórios, levando 

a um desbalanço de citocinas, conforme descrito acima e a possível replicação viral 

in situ, com lesão tecidual direta (ISHIZAKA; ISHIZAKA; YAMKADO, 2014). São 

favoráveis à hipótese da lesão direta pelo HCV a presença de partículas HCV RNA 

encontradas em placas carotídeas de pacientes HCV positivos, conforme descrito 

por Boddi et al. (2010) e Jacobson Brown e Neuman (2001). 

1.6 HCV E AUMENTO DA FREQUÊNCIA DE DOENÇA ATEROSCLERÓTICA 

Assim como na doença hepática gordurosa não alcoólica (NALFD) (AMPUERO; 

ROMERO-GÓMEZ, 2012; AMPUERO; GALLEGO-DURÁN; ROMERO-GÓMEZ, 2015), 

o HCV parece ser fator independente para doenças cardiovasculares, devido à sua 

associação com resistência insulínica (MOUCARI, 2008), diabetes (WHITE; RATZIU; 

EL-SERAG, 2008) e esteatose, conforme descrevemos acima (NEGRO, 2014). 



� 19 

Em relação à esteatose, observa-se maior prevalência na população de indivíduos 

com HCV-positivo, sendo mais comum e grave nos portadores do genótipo 3, com 

prevalência reportada entre 40-80% (MIHM et al., 1997; ADINOLFI et al., 2001). 

Petta et al. (2006b), em metanálise publicada em 2016 que comparou a incidência de 

doença cardiovascular em pacientes HCV-positivos versus HCV-negativos, observou 

que pacientes HCV-positivos apresentavam risco aumentado de morbidade e 

mortalidade cardiovascular.  

Estudos publicados a partir de 2002 têm relacionado a infecção crônica pelo 

HCV à presença de aterosclerose, inicialmente descritos em região carotídea (ISHIZAKA 

et al., 2002; ISHIZAKA et al., 2003). Foi documentado, nesta população, que a 

positividade para o HCV está relacionada a aumento da frequência de placas 

ateroscleróticas em carótidas, com odds ratio (OR) de 1,92 (IC de 95%: 1,56-2,38) e 

aumento da espessura médio intimal (EMI) nestas artérias, com OR de 2,85 (IC 95%: 

2,28-3,57) (VASSALLE et al., 2004; FREIBERG et al., 2007). Em uma análise 

multivariada foi observado que a presença da proteína do capsídio do vírus C 

mostrou-se um fator independente para a ocorrência de placas carotídeas, com OR 

de 5,61 (IC 95%: 2,06-15,26; P<0,001). Outros estudos demonstraram a presença 

de partículas do HCV-RNA na placa carotídea, sugerindo possível ação aterogênica 

local pelo vírus (BODDI et al., 2007; BODDI et al., 2010; ADINOLFI et al., 2012; 

PETTA et al., 2012). Outro fator importante na gênese da aterosclerose neste grupo 

de pacientes parece ser a presença concomitante de esteatose, uma vez que 

indivíduos HCV positivos com esteatose apresentam maior prevalência de doença 

aterosclerótica que os sem esteatose (26% x 14,8%; P<0,015) (ADINOLFI et al., 

2014). De forma semelhante, a prevalência de doença aterosclerótica é maior em 

pacientes com vírus C e esteatose versus pacientes com NASH, mas sem HCV 

(77,7% x 57,8%; P<0,0001), sugerindo a participação do vírus na origem da doença 

vascular (ADINOLFI et al., 2014). De maneira paradoxal, a infecção crônica pelo 

vírus C parece predispor os pacientes a maior prevalência de aterosclerose e 

doença carotídea, apesar da menor frequência neste grupo de alteração no perfil 

lipídico (ADINOLFI et al., 2012). Tal observação sugere que a avaliação deste grupo 

de pacientes pelos escores tradicionais, possa estar mais sujeita a erros de aferição e 

indica a necessidade do desenvolvimento de outras ferramentas de avaliação de risco 

mais específicas para este grupo de pacientes. Dentre as ferramentas disponíveis 
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para melhor avaliação clínica desses pacientes podemos citar o ITB, a avaliação do 

espessamento médio intimal (EMI) e a tomografia com escore de cálcio. Contudo 

dentre esses, o ITB é o que possui maior facilidade de utilização e excelente acurácia, 

prestando-se assim como ferramenta de grande utilidade na avaliação complementar 

do risco cardiovascular. 

Na mesma área, vários estudos recentes mostram correlação entre a 

infecção pelo HCV e a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC). Em uma 

análise multivariada a infecção pelo HCV mostrou-se fator independente de maior 

risco para a ocorrência de AVC isquêmico (OR de 2,02; IC de 95%: 1,69-2,46; 

P=0,0001). Neste caso, especula-se que a inflamação local teria papel na instabilização 

da placa aterosclerótica, visto que tais pacientes muitas vezes apresentam perfis 

lipídicos até melhores que seus pares HCV-negativos, porém com provas de 

atividade inflamatória aumentadas (VHS, PCR-US e fibrinogênio) (BUTT et al., 2009; 

ADINOLFI et al., 2013). Tal aspecto laboratorial da população de pacientes portadores 

de HCV, já citada acima, não parece conferir proteção vascular a esses pacientes.  

A presença do HCV relaciona-se também e de maneira independente à 

presença de doenças isquêmicas do miocárdio, quando comparados percentualmente 

a pacientes HCV-negativos (6,2% x 4%, respectivamente) (TSUI et al., 2009). Em 

estudo caso-controle realizado na Itália, comprovado ainda por dois estudos posteriores 

(BUTT et al., 2009; POTHINENI et al., 2014), a presença do HCV foi associada a 

aumento das doenças cardiovasculares, quando comparado aos controles, mesmo após 

correção de fatores de confusão (OR de 3,2; IC 95%:1,1-9,2; P<0,05) (VASSALLE 

et al., 2004). 

O HCV parece ter influência também na doença arterial periférica, 

frequentemente negligenciada nas avaliações clínicas, como demonstrado no estudo 

de coorte retrospectiva realizado por Hsu et al., em 2015. Esse trabalho mostrou que 

a incidência de doença arterial periférica no grupo de pacientes HCV positivos já 

ocorria a partir do primeiro ano da doença, reforçando a hipótese da precocidade da 

doença vascular neste grupo (ADINOLFI et al., 2012; HSU et al., 2015). Neste 

contexto o ITB encontra sua principal utilização enquanto ferramenta diagnóstica de 

DAOP e, secundariamente, como marcador independente de aumento de risco vascular.  

Conforme exposto acima, as evidências atuais sugerem que a infecção 

crônica pelo HCV aumenta o risco cardiovascular, incluindo a maior frequência de 
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doença aterosclerótica subclínica, eventos cardiovasculares e mortalidade por estas 

causas. Há autores que sugerem que a presença do HCV possa ser vista como um 

novo marcador de risco cardiovascular (CUCIUREANU et al., 2017). Além disso, 

parece que o efeito da infecção crônica pelo HCV sobre o risco cardiovascular 

ocorre de maneira mais pronunciada em populações com maior prevalência de 

tabagismo, hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus, tornando a probabilidade 

de doença vascular precoce ainda maior (PETTA et al., 2016a).  

1.7 MARCADORES CLÍNICOS DE DOENÇA CARDIOVASCULAR 

Em decorrência do Estudo de Framinghan vários marcadores de aumento do 

risco cardiovascular são conhecidos hoje (KANNEL et al., 1961) como por exemplo: 

sexo masculino, tabagismo, hipertensão arterial sistêmica elevada, história familiar 

de doença aterosclerótica precoce e níveis elevados de LDL colesterol, dentre outros. 

A partir destes dados foram criados escores de predição de risco, como os de 

Framinghan e Reynolds, por exemplo. Contudo, muitos pacientes que desenvolvem 

doença cardiovascular clínica não são bem avaliados por estes escores, que falharam em 

predizer a doença. Cerca de 10-15% dos pacientes sem os fatores de risco acima 

desenvolvem síndrome coronariana e outros, mesmo com fatores de risco presentes, 

não cursam com doença clínica, mostrando a necessidade de melhorar a metodologia 

de detecção e avaliação da doença cardiovascular subclínica ou precoce, por meio 

da associação de outras ferramentas (GREENLAND et al., 2003; KHOT et al., 2003).  

Muitos outros marcadores já foram usados para avaliação do risco cardiovascular, 

dentre os quais podemos citar: proteína C reativa ultrassensível (PCR US), ferritina, 

insulina, glicemia de jejum, escore de cálcio coronariano, espessamento médio-intimal 

(EMI) e índice tornozelo-braço (ITB) (GARG, 2011). Dentre estes, o ITB é o que é 

menos empregado na prática clínica diária, muito embora seu custo-efetividade, 

acurácia e praticidade já tenham sido comprovados em diversas situações clínicas. 
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FIGURA 2 - MARCADORES DE DOENÇA CARDIOVASCULAR CLÍNICOS E LABORATORIAIS 
E SUA UTILIZAÇÃO CONFORME O ESTÁGIO DA DOENÇA 

 
FONTE: Modificado de O'DONNELL e ELOSUA (2008).  

1.8 O USO DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO (ITB) NA AVALIAÇÃO DO RISCO 

CARDIOVASCULAR 

Apesar de não haver comprovação específica da sua utilidade na avaliação 

de pacientes assintomáticos e sem fatores de risco para doença vascular, a Força 

Tarefa Norte Americana considera útil a utilização do ITB para rastreio de doença 

cardiovascular, partindo de dados provenientes da utilização do método em pacientes 

com sintomas de doença arterial periférica (MOYER; FORCE, 2013). Dado que 

também favorece o uso mais frequente do ITB é o fato de ser um método que pode 

ser utilizado de forma complementar à avaliação dos escores de risco tradicionais, 

podendo melhorar o valor preditivo positivo daqueles, além de correlacionar-se bem 

com o aumento de morbidade e mortalidade por eventos cardiovasculares e 

cerebrovasculares (HEALD et al., 2006). Poucos testes com custo baixo apresentam 

acurácia tão boa, assim como capacidade de auxiliar no prognóstico (KIM; 

WATTANAKIT; GORNIK, 2012). Além disso, é um método passível de aplicação 

mesmo em ambientes de baixa disponibilidade tecnológica.  
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Embora acurado e simples, o ITB ainda é pouco utilizado na prática 

(MOHLER et al., 2004), talvez porque pouco ensinado nas escolas médicas, tanto na 

graduação quanto na pós-graduação (CHAUDRU et al., 2015; CHAUDRU et al., 

2016a; CHAUDRU et al., 2016b). Outra possível razão para sua baixa utilização 

deve-se ao fato de sua execução demandar maior tempo de consulta, retirados da já 

exígua disponibilidade médica (HIRSCH et al., 2006). A técnica de realização envolve 

a medida da pressão arterial nos quatro membros usando habitualmente aparelho 

de Doppler vascular portátil e manômetro de pressão. O índice resultante provém da 

divisão da maior pressão sistólica em cada membro inferior pela maior pressão 

sistólica obtida nos membros superiores. Para maior sensibilização do exame como 

marcador de risco cardiovascular podemos utilizar a menor pressão obtida nos 

membros inferiores no numerador (ABOYANS et al., 2012). Sua medida não requer 

longo treinamento técnico e pode ser feita em consultório, ambulatório ou ambiente 

hospitalar, pelo profissional médico (MANZANO et al., 2006). É simples, de baixo 

custo e de fácil interpretação, podendo ser utilizada como uma ferramenta complementar 

na avaliação do risco cardiovascular (HEALD et al., 2006). Não expõe o paciente ao 

risco de radiação, como ocorre com medida do escore de cálcio coronariano.  

A medida do ITB é um teste bastante sensível e específico (KIM; WATTANAKIT; 

GORNIK, 2012). Quando comparado com a angiografia tem sensibilidade de 95% e 

especificidade > 95% para detecção de estenoses superiores a 50% do lúmen 

arterial (HIATT, 2001; BELCH et al., 2003). Sua utilização como mecanismo de rastreio 

em populações de baixo risco carece, contudo de recomendação especializada, devendo 

ser reservado como ferramenta de maior utilidade na avaliação de grupos em que se 

pressuponha maior risco da doença, mesmo que subclínica (MOYER; FORCE, 2013).  

 Conforme dados do National Health and Nutrition Examination Survey, 5,9% 

da população Americana com 40 anos ou mais possui um ITB < 0,9 (índices entre 1 

e 1,4 são considerados normais, enquanto índices inferiores a 0,9 e superiores a 1,4 

estão alterados) (PANDE et al., 2011). Contudo, na grande maioria dos pacientes a 

doença vascular periférica é assintomática ou subdiagnosticada (EUROPEAN 

STROKE ORGANISATION et al., 2011). A população de pacientes com hepatite C 

crônica possui algumas características que a colocam em evidência em relação a 

maior risco cardiovascular, como a presença de esteatose, prevalência de resistência à 

insulina, ambiente pró-inflamatório, possível lesão direta do endotélio pelo HCV, 
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dentre outras, sugerindo a possiblidade de que nesta população a doença vascular 

ocorra em idades mais precoces. Além do exposto acima, outros fatores de risco 

para a doença arterial periférica, também prevalentes neste grupo, incluem diabetes 

(já citada acima), tabagismo, hipertensão arterial sistêmica, obesidade e sedentarismo, 

havendo associação mais forte com o diabetes mellitus e o tabagismo (CASSAR, 2011).  

1.9 A UTILIZAÇÃO DO ITB NA AVALIAÇÃO DE PACIENTES COM HCV 

Apesar de ser um método descrito na década de 50 por Winsor (1950), a 

padronização da medida do ITB, visando uniformizar a técnica, ocorreu somente em 

2012 (ABOYANS et al., 2012). Desde sua descrição o ITB tem sido utilizado para 

avaliação da presença de doença arterial periférica e, mais recentemente, como 

marcador indireto de risco cardiovascular.  

Como exposto nos parágrafos anteriores, a população de pacientes com 

HCV possui diversas manifestações extra-hepáticas relacionadas a um ambiente 

pró- inflamatório relacionada ao vírus ou à própria presença da partícula viral nos 

tecidos. Esta população se encontra em um estrato de maior risco em relação ao 

aparelho cardiovascular, devendo o médico estar atento durante a avaliação dos 

pacientes. Contudo, devido à especificidade da população de pacientes com HCV 

em relação a marcadores que dependem da avaliação do perfil lipídico, com os 

escores tradicionais utilizados na cardiologia, dentre os quais o Arteriosclerotic 

Cardiovascular Disease Score (ASCVD) e o Escore de Risco de Framinghan, há 

necessidade de buscar novas ferramentas que permitam melhor avaliar este grupo 

de pacientes (CHEW et al., 2017). O ITB pode ser uma das ferramentas a ser melhor 

estudada, assim como a avaliação do espessamento médio intimal do endotélio 

carotídeo (EMI), objeto de outras publicações.  

Nosso objetivo foi avaliar a medida do ITB em uma amostra específica de 

pacientes com HCV, considerando sua aplicabilidade e baixo custo. Não encontramos 

até a presente data, artigo relacionado a essa proposta. A revisão de literatura 

demonstrou uma publicação em 2006, onde os pesquisadores utilizaram o ITB como 

uma das ferramentas para avaliação de pacientes com co-infecção, HCV e HBV 

(MORITANI et al., 2005).  



� 25 

2 OBJETIVOS 

� Descrever as características epidemiológicas de amostra de pacientes com 

hepatite C em relação a prevalência de fatores de risco tradicionais para 

doença cardiovascular (Hipertensão, diabetes, dislipidemia, sedentarismo, 

etilismo, tabagismo, doença arterial coronariana ou arterial periférica 

conhecidas����� 

� Avaliar o ITB na população estudada antes do tratamento antiviral (pré-

tratamento) e correlacionar aos fatores de riscos ateroscleróticos, e;  

� Avaliar comparativamente os valores laboratoriais e do ITB após o término 

do tratamento específico (pós-tratamento), incluindo o perfil lipídico (colesterol 

total, HDL colesterol, triglicerídeos e LDL colesterol); o Índice de Resistência 

à Insulina (HOMA-IR); a glicemia de jejum e a hemoglobina glicosilada; a 

proteína C reativa ultrassensível (PCR-US) e o ácido úrico sérico; o Índice 

de Massa Corporal (IMC), a circunferência abdominal (CA) e a circunferência 

do pescoço (CP).  



� 26 

3 METODOLOGIA 

Trata-se de estudo analítico, de corte transversal, desenvolvido na Hepatologia 

da Unidade de Clínica Médica do Complexo do Hospital de Clínicas da UFPR (CHC-

UFPR), no período de 01 de janeiro de 2016 a 31 de julho de 2017. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do CHC-UFPR, 

registrado sob o CAAE 50895615.0.0000.0096. Todos os pacientes concordaram em 

assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1).  

3.1 CASUÍSTICA 

Foram analisados 30 pacientes portadores de hepatite por vírus C antes  

do tratamento antiviral, em seguimento nos Ambulatórios de Hepatologia, sob 

responsabilidade da Prof.a Dra. Dominique Araujo Muzzillo. Da amostra inicial de 

pacientes, 20 pacientes tiveram seus exames laboratoriais recoletados após o 

término do tratamento e 09 foram submetidos a nova medida do ITB. A coleta de 

dados foi realizada em dois momentos: fase pré-tratamento antiviral específico e 

fase pós-tratamento antiviral específico, nos pacientes com tratamento completo até 

a data final da coleta dos dados. O intervalo entre o pré e o pós tramento variou de 

12 a 24 semanas na dependência do esquema de tratamento indicado para cada 

paciente. Foram excluídos da amostra: pacientes com outras hepatopatias crônicas 

(que não hepatite por vírus C com ou sem esteatose hepática); pacientes com 

hepatocarcinoma ou lesões hepáticas metastáticas ou ainda sem diagnóstico; pacientes 

com co-infecção pelo HIV; pacientes com co-infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) e 

pacientes sem condições cognitivas que permitissem participar do estudo, salvo 

quando acompanhado de responsável que pudesse responder pelo paciente. Após 

avaliação dos critérios de exclusão foram incluídos no estudo todos os pacientes 

maiores de 18 anos, portadores de hepatite por vírus C que tiveram indicação de 

iniciar o tratamento no período do trabalho e que assinaram o TCLE.  
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3.2 MÉTODOS 

Foram coletados dados demográficos por meio de questionário direcionado, 

aplicado durante as consultas agendadas no ambulatório de hepatologia e por meio 

de dados obtidos dos prontuários dos pacientes (Apêndice). Além dessas informações, 

foram realizados exame físico com medidas antropométricas (peso e altura), medida da 

circunferência abdominal (CA), circunferência do pescoço (CP) e mensurado o ITB. 

Todas as medidas do índice tornozelo-braquial foram realizadas pelo pesquisador. 

Para coleta dos dados foram utilizados: 01 Doppler vascular portátil (Medpej 

Doppler DV � 2001); 01 estetoscópio (Littman Classic II); 01 esfigmomanômetro 

(Missouri Eternum � com checagem pelo Inmetro há menos de 6 meses); 01 fita 

métrica e 01 balança analógica com estadiômetro.  

Os exames foram realizados em consultório no Ambulatório de Hepatologia 

do CHC-UFPR, às segundas e quintas-feiras, durante o período de consulta habitual 

dos pacientes, não implicando necessidade de retornos, senão os indicados pela 

especialidade. 

Todos os dados foram analisados estatisticamente com a utilização do 

software SPSS.versão24 (IBM Corp. IBM SPSS Statistics for Windows, Version 24.0. 

Armonk, NY: IBM Corp.), sob supervisão de profissional da estatística.  

3.2.1 Dados demográficos e fatores de risco 

Os dados demográficos considerados foram sexo e idade ao início do seguimento. 

Não foram avaliados neste momento: raça, nível educacional e renda familiar.  

As variáveis consideradas como fatores de risco tradicionais para doença 

cardiovascular e as definições utilizadas para o estudo estão abaixo citadas: 

� Presença de esteatose hepática: evidenciada por exame complementar 

(tomografia ou ecografia abdominal), realizada pelo serviço de radiologia 

do CHC UFPR durante o período de seguimento do paciente no serviço 

de hepatologia;  

� Hipertensão arterial sistêmica (HAS): diagnóstico prévio de HAS e/ou uso 

de tratamento anti-hipertensivo, relatado pelo paciente ou constante de 

seu prontuário (MALACHIAS et al., 2016);  
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� Dislipidemia: diagnóstico prévio de dislipidemia e/ou uso de tratamento 

hipolipemiante relatado pelo paciente ou constante em seu prontuário; 

� Diabetes Mellitus: diagnóstico prévio de Diabetes Mellitus e/ou uso de 

tratamento hipoglicemiante, relatado pelo paciente ou constante em seu 

prontuário (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2015); 

� Doença arterial coronariana (DAC): diagnóstico prévio de síndromes 

coronarianas agudas e/ou doença arterial coronariana crônica, relatada 

pelo paciente ou constante de seu prontuário;  

� Doença arterial oclusiva periférica (DAOP): diagnóstico prévio de ateromatose 

em circulação arterial periférica ou relato compatível com claudicação 

intermitente, referido pelo paciente;  

� Etilismo ativo: uso habitual de álcool, relatado pelo paciente e/ou familiar, 

sem aferição de quantidade;  

� Tabagismo ativo: paciente fumante ou que tenha suspenso o vício há 

menos de 15 anos (KAWACHI et al., 1993); ADINOLFI et al., 2014);  

� Sedentarismo: < 150 minutos de atividade física/semana ou informação 

não conhecida (SIMÃO et al., 2013).  

Foram realizadas as medidas laboratoriais das seguintes variáveis e avaliadas 

em conformidade com as medidas de referência do laboratório central do Hospital 

de Clínicas:  

� Perfil lipidico (triglicerídeos, colesterol total, HDL colesterol, LDL colesterol).  

� Glicemia com jejum (GJ) e insulina basal.  

� Proteína C reativa ultra-sensível (PCR-US) e ácido úrico.  

Foram aferidas pelo pesquisador as seguintes medidas, em conformidade 

com técnica descrita abaixo:  

� PESO CORPORAL, aferido em kilogramas em balança analógica, com 

capacidade de 150 kg e divisão em 100 g e ESTATURA em metros, por 

estadiômetro acoplado à balança com capacidade de 2 m, divididos em 

centímetros. Para aferição o indivíduo mantinha seu corpo ereto, com os 

braços pendentes ao longo do corpo e os calcanhares unidos, usando 

roupas leves e os pés descalços. O índice de massa corporal (IMC) foi 

obtido a partir do cálculo: peso (kg) dividido pela altura (m) elevada ao 

quadrado (CLINICAL Guidelines..., 1998; WHO, 2008).  
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� A CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL (CA) foi aferida através de fita métrica 

com 2 m de comprimento, na parte mais fina do abdômen, sem roupa na 

área da medição (Figura 3). A classificação da circunferência da cintura 

�����)�*��*�����������+)�
����	*"����,�-���������.��������*�*� ���
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como normal e alterada. Valores acima dos limites considerados normais 

são indicadores de aumento do risco cardiovascular (WHO, 2008) Para a 

avaliação da circunferência abdominal e do pescoço (descrita a seguir) 

os pacientes foram divididos nos grupos masculino e feminino.  

 
FIGURA 3 - AFERIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL 

 

FONTE: GUIDELINES on Overweight and Obesity: Electronic Textbook. Disponível 
em: <https://www.nhlbi.nih.gov/healthpro/guidelines/current/obesity-
guidelines/e_textbook/txgd/4142.htm>. Acesso em: 12 jan. 2018. 

 
� A CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO (CP) foi medida na base do pescoço, 

na altura da cartilagem cricotireoidea (Figura 4). Em homens com 

proeminência tireoidea, a CP foi aferida abaixo da proeminência. Quanto 

à classificação da circunferência do pescoço, utilizaram-se os valores 

<37 ��� �� ./0� ��� �*�*�  ���
�� �)� -/1� ��� �� ./1� ��� �*�*� �)" ������

conforme estudo de Ben-Noun e Laor (2003) e Ben-Noun; Sohar e 

Laor (2001);  
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FIGURA 4 - AFERIÇÃO DA CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO 

 

FONTE: VASQUES et al. (2010). 
 

� O ÍNDICE TORNOZELO BRAQUIAL (ITB) foi avaliado conforme orientação 

da Diretriz Americana para Avaliação do ITB (ABOYANS et al., 2012), 

descrita a seguir (Figuras 5 a 7): 

- Paciente colocado em ambiente confortável.  

- Em repouso por 5-10 minutos, em posição supina, relaxado e com os 

calcanhares apoiados. 

 
FIGURA 5 - PACIENTE EM POSIÇÃO SUPINA, EM REPOUSO 

 

FONTE: CHAUDRU et al. (2016b). 
 

- Foi utilizado manômetro adequado à circunferência do membro do 

paciente, com colocação do manguito no tornozelo logo acima do 

maléolo. (1)  

- Avaliação de fluxo foi realizada com Doppler de 8-10MHz, aplicando 

gel sob o transdutor e colocando-o sobre a área do pulso com ângulo 

entre 45-60 graus com a superfície da pele. (2) 

- Após iniciar a medida o cuff era insuflado até cerca de 20mmHg após 

o sinal sonoro do Doppler desaparecer. Então a válvula de saída era 

aberta para desinflar o manômetro lentamente até o reaparecimento 

do sinal, correspondente à pressão sistólica naquele local. (3) 
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FIGURA 6 - MEDIDA DO ÍNDICE TORNOZELO BRAÇO - 
COMO POSICIONAR O MANGUITO E O 
TRANSDUTOR (DOPPLER) 

 

FONTE: CHAUDRU et al. (2016b). 
 

- A manobra acima era então repetida para cada membro, na seguinte 

sequência: braço direito (1); perna direita - artéria tibial posterior (2); 

perna direita � artéria dorsal do pé (3); perna esquerda � artéria tibial 

posterior (4); perna esquerda � artéria dorsal do pé (5); braço esquerdo (6) 

e, finalmente, braço direito novamente (7), conforme ilustrado abaixo. 

Após finalizadas as medidas sequenciais, era repetida a primeira 

aferição e desconsiderada caso apresentasse variação superior a 10%.  

 
FIGURA 7 - MEDIDA DO ÍNDICE TORNOZELO BRAÇO - SEQUÊNCIA DAS MEDIDAS  

 

FONTE: CHAUDRU et al. (2016b). 
 

Para diagnóstico e classificação de paciente com suspeita de doença arterial 

periférica devemos utilizar no cálculo a maior pressão obtida na aferição de cada 

perna, dividida pela maior pressão dos membros superiores (em qualquer dos braços). 

Para avaliação de risco cardiovascular, conforme sugestão da diretriz, usamos a 

menor pressão dos membros inferiores para o cálculo, tornando assim o instrumento 

mais sensível na avaliação do risco (ABOYANS et al., 2012). Mensuração manual ou 
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com a utilização do estescocópio em lugar do Doppler vascular pode ser utilizada, 

porém com menor acurácia.  

3.3 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Foi realizada a análise descritiva de todas as variáveis. Desta forma, foi 

possível avaliar as distribuições de frequências e percentuais das variáveis categóricas 

e a condição de simetria das distribuições das variáveis quantitativas (distribuição 

normal avaliada pelos testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk). As variáveis 

quantitativas foram descritas por média e desvio-padrão (DP) ou por mediana e 

valores mínimos e máximos (mínimo - máximo) conforme a aderência ou não à 

distribuição normal, enquanto as variáveis categóricas foram descritas por frequência 

e percentual.  

Em seguida, para cada desfecho, foram realizadas as análises univariadas, 

conforme indicado. Foram consideradas para comparação todas as medidas 

aferidas até a finalização da coleta de dados. Foram realizados os testes t-Student e 

não-paramétrico de Wilcoxon para as variáveis quantitativas pareadas, conforme a 

aderência à distribuição normal. As variáveis categóricas demográficas foram descritas 

apenas no início do estudo visto haver pouca diferença temporal entre as aferições. 

As variáveis categóricas passíveis de comparação antes e depois foram avaliadas 

pelo teste de Wilcoxon para amostras dependentes. Para a análise do ITB ao início e 

ao final do tratamento utilizamos duas estratégias, uma delas levando em consideração 

apenas os casos avaliados e a segunda, utilizando a análise baseada na intenção 

de tratar (Intention to treat), em que consideramos os casos não reavaliados como 

possuindo os mesmos resultados da avaliação inicial. Essa decisão foi embasada no 

pouco tempo entre a medida inicial do ITB e a medida pós-tratamento, o que 

possivelmente não implicaria em mudança clínica, visto tratar-se de variável de 

modificação lenta. A partir dessas análises foram expostos os resultados em forma 

de tabelas e gráficos.  
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4 RESULTADOS  

Na amostra inicial foram incluídos 30 pacientes com hepatite C, com média 

etária de 56,9 anos, sendo a idade mínima de 29 e a máxima de 73 anos; 13 (43,3%) 

eram homens e 17(56,7%) mulheres.  

Os fatores de risco tradicionais para doença cardiovascular avaliados na 

amostra inicial estão demonstrados na Tabela 1.  
 
TABELA 1 - PREVALÊNCIA DOS FATORES DE RISCO TRADICIONAIS PARA DOENÇA 

CARDIOVASCULAR AO INÍCIO DO ESTUDO (n=30) 
FATORES DE RISCO % 

História de hipertensão ou relato de uso de medicamentos anti-hipertensivos 43,3 
História de diabetes ou em uso de medicamento para tratamento desta condição 40,0 
História de dislipidemia ou em uso de medicação hipolipemiante 6,7 
História de sedentarismo 53,3 
História de tabagismo atual ou suspenso há menos de 15 anos 23,3 
História de uso habitual de bebidas alcoólicas 6,7 
Paciente com relato de doença arterial coronariana ou doença arterial oclusiva periférica 0,0 
FONTE: O autor (2017). 

 
 

 Todos os pacientes avaliados tinham exame de imagem (ecografia ou 

tomografia de abdome), sendo que 15 (50%) deles apresentavam esteatose, sendo que 

em 13,3% era descrita como moderada a grave, conforme o Gráfico 1. Os demais 

não possuíam esteatose ou essa informação não se encontrava-se descrita no laudo. 
 

GRÁFICO 1 - GRAU DE ESTEATOSE HEPÁTICA NA AVALIAÇÃO INICIAL (n=30) 

 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: A avaliação da presença ou não de esteatose, assim como sua classificação, 

foi feita por exame de imagem (tomografia ou ecografia abdominal), 
durante o período de seguimento do paciente. 
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As variáveis quantitativas da amostra ao início do estudo estão expressas na 

Tabela 2 abaixo:  

 
TABELA 2 - CARATERÍSTICAS DA AMOSTRA NO PRÉ-TRATAMENTO 

VARIÁVEL  
(Pré-Tratamento) n MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DP 

HDL Colesterol (mg/dL) 30 27,00 75,00 49,07 12,47 
Triglicerídeos (mg/dL) 30 49,00 178,00 94,17 33,91 
Colesterol Total (mg/dL) 30 92,00 203,00 156,60 28,47 
LDL Colesterol (mg/dL) 30 43,80 142,00 88,67 26,29 
Insulina Basal (uUI/mL) 30 3,70 42,30 13,30 8,40 
Glicemia de Jejum (mg/dL) 30 77,00 156,00 100,83 17,79 
HOMA-IR 30 0,70 9,80 3,37 1,71 
HbA1C (%) 30 4,00 11,30 5,50 1,30 
PCR-US (mg/dL) 30 0,01 0,51 0,11 0,13 
Ácido úrico (mg/dL) 30 2,20 8,00 5,35 1,53 
Peso (kg) 29 45,80 102,50 75,52 15,10 
IMC (kg/m2) 29 17,45 38,67 28,24 5,34 
CA (cm) 29 73,0 128,0 97,95 12,72 
CP (cm) 29 29,00 43,00 36,69 3,37 
ITB 29 0,86 1,36 1,08 0,12 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: IMC = Índice de Massa Corporal; ITB = Índice Tornozelo-Braço; ITB-ITT = Avaliação do ITB 

por Intenção de Tratar; HOMA-IR = Índice de Resistência a Insulina; HbA1C = Hemoglobina 
glicosilada; PCR US = Proteína C Reativa Ultra-Sensível; CA = Circunferência Abdominal; 
CP = Circunferência do Pescoço. 
 

Análise descritiva das variáveis quantitativas da amostra ao final do estudo 

estão expressas a seguir. 

 
TABELA 3 - ESTATÍSTICAS DA AMOSTRA AO FINAL DO TRATAMENTO (VALOR MÉDIO) 

VARIÁVEL 
(Pós-Tratamento) n MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA DP 

HDL Colesterol (mg/dL) 18 35,00 74,00 49,83 11,44 
Triglicerídeos (mg/dL) 18 40,00 182,00 90,61 39,02 
Colesterol Total (mg/dL) 18 125,00 234,00 175,72 35,07 
LDL Colesterol (mg/dL) 18 54,00 167,00 107,78 33,18 
Insulina Basal (uUI/mL) 9 7,50 19,60 12,40 4,41 
Glicemia de jejum (mg/dL) 20 78,00 332,00 104,45 54,04 
HOMA-IR 9 1,62 4,39 2,74 1,02 
HbA1C (%) 16 4,40 10,80 5,61 1,51 
PCR-US (mg/dL) 17 0,00 10,40 0,58 2,25 
Ácido Urico (mg/dL) 16 2,20 7,30 5,16 1,41 
Peso (kg) 18 50,40 95,00 76,77 12,11 
IMC (kg/m2) 18 19,69 37,11 28,73 4,44 
CA (cm) 18 68,00 121,50 96,25 10,91 
CP (cm) 18 30,00 42,00 36,64 3,49 
ITB 9 1,06 1,23 1,14 0,07 
ITB (por intenção de tratar) 29 0,86 1,25 1,09 0,10 
FONTE: O autor (2017). 
NOTA: IMC = Índice de Massa Corporal; ITB = Índice Tornozelo-Braço; ITB-ITT = Avaliação do ITB 

por Intenção de Tratar; HOMA-IR = Índice de Resistência a Insulina; HbA1C = Hemoglobina 
glicosilada; PCR US = Proteína C Reativa Ultra-Sensível; CA = Circunferência Abdominal; 
CP = Circunferência do Pescoço. 



� 35 

Foram realizadas análises comparativas entre as variáveis de interesse, pré 

e pós-tratamento, conforme desenho prévio do estudo, com os resultados expressos 

na Tabela 4 e nos Gráficos 2 a 6 a seguir: 
 
TABELA 4 - ANÁLISE COMPARATIVA ANTES E APÓS O TRATAMENTO 

VARIÁVEL PRÉ-TRATAMENTO PÓS-TRATAMENTO p-VALOR 

HDL Colesterol (mg/dL) 48,72 ± 13,91 49,83 ± 11,44 (1)0,621 
Triglicerídeos (mg/dL) 95,94 ± 36,74 90,61 ± 39,02 (1)0,307 
Colesterol total (mg/dL) 157,17 ± 33,45 175,72 ± 35,07 (1)0,009 
LDL Colesterol (mg/dL) 89,26 ± 30,95 107,78 ± 33,18 (1)0,004 
Ácido Urico (mg/dL) 5,57 ± 1,30 5,16 ± 1,41 (1)0,076 
IMC (kg/m2) 29,29 ± 4,7 28,72 ± 4,44 (1)0,182 
ITB 1,08 ± 0,12 1,14 ± 0,07  (1)0,573 
ITB (ITT Análise) 1,08 ± 0,115 1,09 ± 0,10 (1)0,44 
Insulina Basal (uUI/mL) 14,5 (5,9 - 28,4) 11,8 (7,5 - 19,6) (2)0,26 
Glicemia de Jejum (mg/dL) 97,5 (81 - 156) 92 (78 - 332) (2)0,016 
HOMA-IR 3,37 (0,7 � 9,8)  2,74 (1,62 � 4,40) (2)0,26 
HbA1C (%) 5,25 (4 - 8,1) 5,35 (4,4 - 10,8) (2)0,441 
PCR US (mg/dL) 0,09 (0,01 - 0,51) 0,04 (0,001-0,44) (2)0,295 
CA homens (cm) 98 (89 - 113) 96 (91 - 107) (2)0,071 
CA mulheres (cm) 98 (78,5 -128) 97 (68 - 121,5) (2)0,016 
CP homens (cm) 39,92 ± 1,90 39,71 ± 1,65 (1)0,74 
CP mulheres (cm) 35,55 ± 2,81 34,68 ± 2,86 (1)0,08 

FONTE: O autor (2017). 
NOTA: IMC = Índice de Massa Corporal; ITB = Índice Tornozelo-Braço; ITB-ITT = Avaliação do ITB 

por Intenção de Tratar; HOMA-IR = Índice de Resistência a Insulina; HbA1C = Hemoglobina 
glicada; PCR US = Proteína C Reativa Ultra-Sensível; CA = Circunferência Abdominal; CP = 
Circunferência do Pescoço. 

(1) Teste paramétrico para amostras pareadas (t student).  
(2) Teste não paramétrico para amostras pareadas (Wilcoxon). 

 
 

GRÁFICO 2 - COLESTEROL TOTAL E LDL (PRÉ X PÓS) 

(Valor do Colesterol Total X Paciente da Amostra) 

 
FONTE: O autor (2017). 
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GRÁFICO 3 - GLICEMIA DE JEJUM (PRÉ X PÓS) 

(Valor da Glicemia X Paciente da Amostra) 

 

 
FONTE: O autor (2017). 

 
 

 
GRÁFICO 4 - ÁCIDO ÚRICO E PCR US (PRÉ X PÓS) 

(Valor do Ácido Úrico e Proteína C Reativa US antes e após o tratamento) 

 

  

FONTE: O autor (2017). 
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GRÁFICO 5 - CIRCUNFERÊNCIA DO PESCOÇO EM HOMENS E MULHERES (PRÉ X PÓS) 

(Valor da Circunferência em Centímetros X Paciente da Amostra) 

  

FONTE: O autor (2017). 
 

 
GRÁFICO 6 - ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO (PRÉ X PÓS-ITT) 

(Valor do ITB X Paciente da Amostra) 

 
FONTE: O autor (2017). 
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5 DISCUSSÃO 

Em nossa amostra populacional observamos um predomínio do sexo feminino 

17 (56,7%) sobre o masculino. Levantamento do Ministério da Saúde, realizado no 

período de 1999 a 2017, mostra predomínio da infecção pelo vírus C na população 

masculina (58,5%), com as mulheres representando 41,5% da amostra (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2017). A média de idade da amostra estudada, de 56,9 anos, encontra-se 

em consonância com o observado pelo Ministério da Saúde em 2016, quando a maior 

taxa de detecção ocorreu entre os 55 e 59 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017).  

A partir do resultado da avaliação por imagem dos pacientes da amostra 

observamos percentual expressivo de pacientes com esteatose (50%), sendo descrita 

como leve em 37% dos pacientes e moderada a grave em 13%. A literatura relata 

que a presença de esteatose hepática em pacientes com HCV pode variar de 39 a 

86%, podendo estar relacionada à esteatose presente em pacientes com síndrome 

metabólica ou à esteatose associada ao próprio HCV, neste caso em especial ao 

genótipo 3 (LORIA et al., 2010; PERSICO; IOLASCON, 2010; KHAN et al., 2015). 

Como o desenho do estudo não foi voltado para avaliação específica da presença 

ou não de esteatose (os dados foram colhidos a partir dos exames de imagem 

realizados pelos pacientes), resultado observado em nossa amostra pode não ser 

totalmente fiel à realidade, devendo ser analisado com ressalvas. 

5.1 DAS CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS AVALIADAS 

Na população de pacientes com hepatite C, observamos a presença de fatores 

modificáveis de aumento de risco para doença cardiovascular. Conforme assinalado 

previamente, o efeito da infecção crônica pelo HCV sobre o risco cardiovascular 

ocorre de maneira mais pronunciada em populações com maior prevalência de 

tabagismo, hipertensão e diabetes, tornando a probabilidade de doença vascular 

precoce ainda maior e justificando seu rastreio neste grupo de pacientes (PETTA 

et al., 2016a).  

Em nossa amostra, observamos grande prevalência de pacientes hipertensos e 

diabéticos, com percentuais de 43,3% e 40,0%, respectivamente. Ao analisarmos 
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dados gerais da população brasileira, verificamos que a prevalência de hipertensão 

é de 21,4% (2013) (MALTA et al., 2016) e de diabetes de 8,9% (2016) (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2016). A hipertensão e o diabetes apresentaram aumento de 

prevalência nos últimos anos, de 14,2% e 61,8%, respectivamente (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). Em relação à população de pacientes com hepatite C é esperada 

prevalência aumentada tanto de hipertensão quanto de diabetes, em especial devido ao 

ambiente pró-inflamatório causado pelo vírus, podendo levar ao aumento da resistência 

à insulina e levando a alterações cardiovasculares com aumento da morbidade e 

mortalidade por estas causas neste grupo (LONARDO et al., 2014). Chou et al. (2017), 

em trabalho publicado em 2017 demonstrou que em pacientes com HCV há aumento 

significativo da resistência vascular e diminuição do índice de complacência, havendo 

correlação independente entre a diminuição da complacência e o aumento da pressão 

arterial. Essa observação reforça a necessidade de avaliar o portador de hepatite C 

de maneira ampla, não desconsiderando as manifestações extra-hepáticas da doença, 

por vezes mais importantes e precoces que a doença no fígado, com consequente 

influência na morbimortaliade desses pacientes. 

Em nossa amostra, sedentarismo foi relatado por 53,3% dos pacientes 

avaliados e a média do IMC foi de 28,4 kg/m2, denotando baixo índice de atividade 

física regular e presença de sobrepeso. Conforme dados do VIGITEL/2016 (Vigilância 

de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), 

18,9% dos brasileiros estão obesos. Em 10 anos, entre 2006 e 2016, o excesso de 

peso cresceu 26,3%, passando de 42,6 para 53,8%, afetando a maior parte da 

população brasileira. Paradoxalmente, no período de 2009 a 2016 a mesma 

pesquisa mostrou a que as pessoas estão mais ativas, com aumento de 30,3 para 

37,6%, dos que relataram praticar exercícios por 150 minutos ou mais na semana. 

Tal dado pode decorrer do estímulo à atividade física e da própria necessidade 

gerada pelo aumento de peso observado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). Tanto 

sedentarismo quanto obesidade implicam diretamente na maior prevalência de síndrome 

metabólica na população geral, com consequente impacto no risco cardiovascular. 

Na amostra observada de pacientes com vírus C a associação de sedentarismo, 

presente na maior parte dos pacientes, favorece o aumento do risco cardiovascular, 

justificando atenção aos fatores modificáveis, como os acima. 
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O tabagismo atual ou passado (até há 15 anos da coeta do dado), foi 

relatado por 23,3% da amostra. Segundo dados do VIGITEL/2016, o percentual total 

de fumantes com 18 anos ou mais no Brasil é de 10,2%, sendo 12,7% entre homens 

e 8,0% entre mulheres.108 Esse dado nos mostra que, entre os pacientes da amostra 

tivemos 2.28 vezes mais consumo de tabaco que na média esperada para a 

população brasileira, indicando a necessidade de abordagem específica sobre o 

tabagismo durante a avaliação ambulatorial dos pacientes.  

O consumo de álcool foi relatado por 6,7% dos pacientes da nossa amostra. 

Se observarmos dados da população brasileira, conforme apurado pelo VIGITEL/2016, 

observamos relato de consumo abusivo de álcool em 19,1% dos entrevistados, com 

leve aumento em relação ao observado em 2006 (15,7%), havendo predomínio do 

consumo no sexo masculino (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2016). A menor prevalência do 

uso de álcool (mesmo que não abusivo) observado em nossa amostra possivelmente 

decorre do programa de educação continuada realizado no ambulatório de hepatologia, 

visando diminuir o consumo de álcool entre os pacientes. 

Sabemos que, apesar dos avanços da medicina, as doenças cardiovasculares 

ainda são a principal causa de morte na população brasileira. Apesar disso, históriade 

DAC e DAOP não foram relatadas por nenhum paciente da amostra. Tal discrepância 

possivelmente se deva à baixa compreensão do paciente sobre o assunto ou à falta 

de informações prévias fornecidas pelos serviços de saúde. Contudo tal dado nos 

permite também considerar que, ao abordar essa população por ocasião do início do 

diagnóstico da hepatite C, ou mesmo quando do início de seu tratamento, talvez 

estejamos nos adiantando à primeira manifestação das doenças cardiovasculares neste 

grupo, permitindo assim ação profilática primária, com possível ganho de expectativa 

de vida.  

5.2 DAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS AVALIADAS  

Em relação ao perfil lipídico, observamos aumento significativo nos valores 

do colesterol total (p=0,009) e no LDL colesterol (p=0,004). Esse resultado encontra-se 

em acordo com o observado na literatura, em que estudos com pacientes com 

hepatite C demonstram perfis lipídicos paradoxalmente bons, apesar de risco 

cardiovascular aumentado observado (BUGIANESI; SALAMONE; NEGRO, 2012), 
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com aumento desses valores após a obtenção da resposta virológica sustentada 

(RVS) (LONARDO et al., 2014). Além desse fato, os valores inferiores observados 

no perfil lipídico desses pacientes antes do tratamento dificultam a correta avaliação 

do risco cardiovascular (POTHINENI et al., 2014). Tais dados devem ser observados 

com atenção, uma vez que, ao tratarmos o vírus C, obtendo RVS, poderemos 

observar a progressão de lesões vasculares subclínicas nesta população (BASSENDINE 

et al., 2017).  

Com relação aos dados utilizados para avaliar a presença de resistência a 

insulina na amostra, observamos melhora de todas as variáveis, contudo apenas a 

glicemia com significância estatística. Tal resultado encontra-se de acordo com o 

exposto na literatura atual, em relação à melhora esperada do controle glicêmico, ainda 

que a resistência a insulina não tenha tido variação significativa neste momento 

(AMPUERO; ROMERO-GÓMEZ, 2015). Conforme demonstrado por Adinolfi et al., 

em trabalho publicado em 2017, o tratamento da hepatite C com os novos anti-virais 

de ação direta, com obtenção da resposta virológica sustentada, possibilita a 

melhora da resistência à insulina, com possível implicação na redução da futura da 

morbidade e mortalidade relacionadas a ela, redução que pretendemos ratificar com 

a continuidade de nosso trabalho.  

Para avaliação da atividade inflamatória utilizamos a medida da proteína C 

reativa ultra-sensível. Observamos valores baixos na amostra, tanto pré, quanto pós 

tratamento, sendo que os valores pré-tratamento não passaram de 0,51 (mg/dL) e 

no pós-tratamento de 0,44 (mg/dL), com teste p não significativo (0,295). Parte da 

literatura consultada coloca a PCR dentre os marcadores de avaliação de risco 

cardiovascular nesta população, com redução de valores após o tratamento antiviral 

(OGUZ et al., 2013; ROED et al., 2014). Tsui et al. (2009), por outro lado, descreveram 

em seu trabalho que o valor da PCR se encontra mais baixo em pacientes com HCV, 

assim como ocorre com os lipídios e fibrinogênio, enquanto IL-6 e TNF-2��
��
��*�-se 

elevados. Embora avaliamos somente o PCR, nosso estudo corroborou com essa 

hipótese trazendo duvidas sobre o real papel do PCR no acompanhamento desses 

pacientes (TSUI et al., 2009). Assim, conforme já relatado na literatura médica, o 

comportamento exato da PCR na hepatite C ainda não é bem conhecido, estando 

por ser melhor examinado (OGUZ et al., 2013).  
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Em estudo publicado em 2017, CHOU et al. mostraram que a avaliação do 

ácido úrico em pacientes tratados com interferon e ribavirina foi um importante 

marcador da obtenção de resposta virológica sustentada, havendo queda significativa 

dos valores do ácido úrico nos pacientes com RVS (CHOU et al., 2017). Pellicano 

et al., em 2008, em trabalho retrospectivo, já haviam sinalizado que valores de ácido 

3�����.�4)��5��mg/dL, eram preditores de má resposta ao tratamento do HCV, com 

interferon e ribavirina. Além do exposto acima, o ácido úrico parece atuar nestes 

pacientes como um facilitador do aumentado da resistência à insulina, sendo um 

marcador importante a ser melhor estudado nestes pacientes (ABREU; FONSECA; 

SANTOS, 2011; ZHU et al., 2014). Em nosso estudo, já realizado com esquemas 

antivirais livres de interferon, observamos redução dos valores pós-tratamento, 

sugerindo tendência a benefício do tratamento sobre esta variável e indicando 

necessidade de ampliação da amostra para melhor estudo. 

Quanto à avaliação dos índices antropométricos, nosso estudo mostrou uma 

amostra de pacientes com sobrepeso (IMC médio de 29,29 kg/m2 no pré-tratamento), 

com melhora não significativa no pós-tratamento. Na aferição da circunferência 

abdominal e do pescoço, em todos os grupos foi constatada diminuição nos valores 

absolutos verificados no pós-tratamento. Nas mulheres a redução da circunferência 

abdominal após o tratamento mostrou valor estatisticamente significativo, sugerindo 

possível benefício do tratamento antiviral nos índices antropométricos ou maior 

cuidado relacionado ao período de uso da medicação. Esta observação deve ser 

reavaliada sequencialmente para melhor entendimento se o efeito está relacionado 

ao tratamento antiviral ou apenas ao maior cuidado pessoal no período de uso da 

medicação. Trabalho realizado em 2016 com objetivo de avaliar estado nutricional 

de pacientes com HCV e cirrose compensada observou presença de sobrepeso em 

todos os grupos avaliados, com IMC variando entre 27,39 e 27,60 kg/m2, dado 

semelhante ao que observamos em nossa amostra. Não encontramos na literatura 

nenhum trabalho que tenha avaliado os índices antropométricos acima descritos, após 

o tratamento antiviral específico. Com o objetivo de melhor avaliar este grupo de 

pacientes, em especial devido ao maior risco cardiovascular observado, a avaliação 

cuidadosa e sequencial desses índices e de outros que possam ser incorporados 

deve tornar-se rotina nos serviços.  
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5.3 DA AVALIAÇÃO DO INDICE TORNOZELO-BRAÇO  

Em relação à medida do ITB nesta amostra observamos médias pré e pós-

tratamento muito próximas (1,09 e 1,11, respectivamente), com desvios padrão 

estreitos (0,12 e 0,11, respectivamente), sugerindo homogeneidade nas medidas. 

Tanto na análise dos dados aferidos (n=30 e n=18), quanto na análise baseada na 

intenção de tratar (ITB � ITT análise), não observamos variação significativa entre os 

valores pré e pós-tratamento. Essa ausência de variação entre o pré e o pós-tratamento 

já era esperada e denota o pouco tempo entre as avaliações e à paridade da 

população. Avaliação sequencial ao longo do seguimento dos pacientes, pareada com 

população controle pode ser necessária para melhor entendimento do comportamento 

do ITB na população de pacientes com hepatite C. Não encontramos na literatura 

referência que tenha utilizado o ITB como rmarcador de risco vascular em pacientes 

com hepatite C, antes e após a terapia antiviral específica, livre de interferon. Assim 

esse estudo, embora inicial, utiliza o ITB como instrumento de avaliação conjunta do 

risco cardiovascular em pacientes com vírus C, como o objetivo de auxiliar na melhora 

estratificação de risco desta população.  
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6 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

6.1 DAS VARIÁVEIS DEMOGRÁFICAS 

A amostra de pacientes com hepatite C avaliada (n=30), mostrou semelhança à 

observada em outros trabalhos descritos na literatura no que concerne ao percentual de 

variáveis de risco cardiovascular observadas.  

6.2 DAS VARIÁVEIS QUANTITATIVAS E FATORES DE RISCO CARDIOVASCULAR 

AVALIADOS 

A análise das variáveis quantitativas nos permitiu concluir que:  

a) Existe modificação no perfil lipídico após o tratamento dos pacientes 

com esquemas antivirais livres de interferon, com piora dos padrões. Em 

nosso trabalho observamos mudança significativa nos valores observados 

do colesterol total e do LDL colesterol. Esta mudança pode indicar 

mudança do padrão de risco cardiovascular nesta população, devendo 

ser acompanhado para melhor entendimento em trabalhos futuros.  

b) Se por um lado a mudança do perfil lipídico mostrou piores valores no 

pós-tratamento, o contrário aconteceu com o controle glicêmico. Esta 

mudança, já esperada previamente, auxilia na documentação de que tratar 

o paciente com HCV melhora seu perfil metabólico e possivelmente 

auxilie na redução de seu risco cardiovascular. Apesar de não termos 

obtido varição significativa, observamos tendência a queda também do 

valor do ácido úrico sérico, demonstrando que, conforme já citado em 

outros trabalhos na literatura, este possa ser utilizado como um marcador 

possível de resposta virológica sustentada. Nenhum trabalho ainda buscou 

este resultado após a utilização de esquemas antivirais livres de interferon.  

c) A avaliação da proteína C reativa ultra-sensível, conforme já observado 

na literatura consultada, não se mostrou um bom marcador de risco 

cardiovascular nos pacientes com hepatite C em nossa amostra. Desde o 

início do trabalho observamos valores baixos que, apesar de reduzirem 

ainda mais no pós-tratamento, não mostraram mudança significativa. 
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Consideramos que talvez em pacientes com quadro de hepatite ativa, 

não estável, a PCR possa ser de maior utilidade. Aguardamos estudos 

que melhor posicionem esta variável como instrumento de avaliação de 

risco nestes pacientes.  

d) Em conformidade com a literatura consultada, observamos em nossa 

amostra índices antropométricos elevados. Possivelmente em parte 

associados à mudança nas características de nossa população, com 

aumento do sobrepeso e da obesidade nos últimos anos, mas também 

devido às mudanças no metabolismo observado em pacientes portadores 

de hepatite C, em especial os com genótipo 3, em que se observa maior 

prevalência de esteatose hepática. Pela primeira vez descrevemos na 

literatura a utilização da medida da circunferência do pescoço como 

variável de risco cardiovascular a ser avaliada neste grupo de pacientes.  

6.3 DA MEDIDA DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAÇO 

Pela primeira vez na literatura médica descrevemos a utilização da medida 

do índice tornozelo-braço (ITB) na avaliação de pacientes com hepatite C, pré e pós-

tratamento antiviral. Em nossa amostra não observamos valores sugestivos de 

doença vascular precoce neste grupo ou mesmo variação significativa nos valores 

aferidos após o tratamento. Contudo, a precocidade das avaliações e o pequeno 

intervalo até a reavaliação pode ter contribuído para que isso tenho ocorrido. Com o 

seguimento dos pacientes por maior período acreditamos que observaremos variação 

nestes dados, os quais serão posteriormente publicados.  

Por fim, a avaliação da presença de fatores de risco cardiovascular na 

população de pacientes com hepatite C nos permitiu reforçar o conceito de que serviços 

médicos terão cada vez mais de característica multiprofissional. O atendimento a 

pacientes com HCV deixa clara essa observação, visto que além do tratamento da 

doença hepática, muitos outros detalhes devem ser avaliados em conjunto para o 

sucesso do tratamento. Muitos desses passam pela visão global de atendimento 

médico, em que a especialidade complementa o atendimento realizado pelo médico 

generalista e pelos outros profissionais que em conjunto acompanham os pacientes.  
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DADOS DO PRONTUÁRIO (físico ou eletrônico): 

1. Nome: ________________________________________________________________________  
2. Data de Nascimento: ___________________________________________________________  
3. Telefone para contato: __________________________________________________________  
4. Registro HC: __________________________________________________________________   
5. Cirrótico (  )  Não-cirrótico (  ) 
6. Genótipo do Vírus C (quando disponível): _________________________________________  

7. Presença de esteatose em exame de imagem (eco ou TAC):  SIM (  )     NÃO (  ) 
Grau da Esteatose:  LEVE (  ) MODERADA (  )  GRAVE (  )  

8. Hipertensão arterial sistêmica (HAS):  *SIM (  )     NÃO (   )   

* Conhecida ou em uso de medicação, 
9. Diabetes:  SIM* (  )     NÃO (  )  

* Conhecida ou em uso de medicação, 

10. Dislipidemia:  SM (  )     NÃO (  )   
* Conhecida ou em uso de medicação, 

11. Doença vascular prévia conhecida (AVE ou IAM).  SIM (  )     NÃO (  )  

12. Tabagismo ativo:  SIM (  )     NÃO (  ) 
* Ou que tenha parado há menos de 15 anos.   

13. Etilismo*:  SIM (  )     NÃO (  )       Doses/dia: _____________Tempo: _____________________  
* Atual ou prévio. 

14. Sedentarismo:  SIM (  )      NÃO (  ) 
* < 150 minutos de atividade física/semana ou informação não conhecida. 

EXAMES NECESSÁRIOS (atuais ou do último ano): 

15. Perfil lipídico: HDL ___________TG ___________ Colesterol total ______________________  
16. TGO________ TGP ________FA ________GGT ________BT  ________BD _______________  
17. Albumina:  ____ / TP (tempo de protrombina): ______________________________________  
18. Insulina Basal: _________________________________________________________________  
19. Glicemia com jejum: ____________________________________________________________  
20. Hemoglobina Glicosilada: _______________________________________________________  
21. Vitamina D: ___________________________________________________________________  
22. Proteína C reativa (quando disponível): ____________________________________________  
23. Ácido Úrico (quando disponível): _________________________________________________  

Responsável pela coleta/anotação dos dados: ____________________________________________  

Data: Curitiba, ___________ de _______________de 20_____. 
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DADOS A SEREM AFERIDOS PELO PESQUISADOR:  

1. Nome: ________________________________________________________________________  
2. Registro HC: __________________Data de Nascimento: ______________________________  
3. Peso: _____________________ kg _____________________ Estatura: ________ cm 
4. Circunferência Abdominal:  ________________ cm 
5. Circunferência do Pescoço:  _______________ cm 
6. Pressão Arterial (para medida do ITB) 
 Membro superior: DIREITO:  ________________ ESQUERDO: ________________________  
 Membro inferior: DIREITO:  ________________ ESQUERDO: ________________________  
� Quando presentes duas medidas nos membros inferiores a primeira será da artéria tibial anterior 

e a segunda da pediosa. Sempre será anotada a maior pressão de cada membro, em caso de 
mais de uma medida, sendo estas utilizadas para o cálculo do ITB.   

7. Índice Médio Transverso de Carótidas:  
 DIREITA: ______________________ ESQUERDA ____________________________________  

Responsável pela coleta/anotação dos dados: ____________________________________________  

Data: Curitiba, ___________ de _______________de 20____. 
 

 



� 60 

 

ANEXOS 



� 61 

 

ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nós, Gibran Avelino Frandoloso, Viviane de Hiroki Flumignan Zétola, Dominique Araujo Muzzillo, 

pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, estamos convidando você, maior de 18 anos, a 

participar de um estudo intitulado "Avaliação de marcadores de doença vascular em pacientes com 

hepatite c, com ou sem tratamento". A avaliação de risco vascular será feita através da avaliação 

médica (entrevista e coleta de dados, já parte de vossa consulta na Hepatologia), associada à 

realização de medida da pressão dos membros superiores e inferiores e avaliação da presença de 

aumento da espessura da carótida através de exame de ecografia (ultrassom). Assim é possível 

realizar uma avaliação de alguns fatores de risco vascular e da correlação entre eles, melhorando a 

avaliação dos pacientes atendidos em nossos ambulatórios. 

Caso você participe da pesquisa, será necessário responder a uma entrevista médica onde 

serão feitas perguntas sobre seu histórico de saúde, medicações de que faz uso e concordar que 

utilizemos informações de seu prontuário da Hepatologia, apenas para o fim da pesquisa. Além da 

avaliação acima, você será submetido a uma avaliação por ecografia dos vasos do pescoço (artérias 

carótidas direita e esquerda) e avaliação da pressão arterial nos quatro membros.  

Esta avaliação demandará cerca de 20 minutos e não interferirá em sua consulta habitual 

na Hepatologia, nem acarretará qualquer exame complementar senão os já habituais da 

especialidade.  

Os benefícios esperados com essa pesquisa são: 

� Avaliação de fatores de risco vascular presentes em pacientes portadores de hepatite 

por vírus C; 

� Avaliar a correlação entre os fatores de risco e possibilitar adequada orientação a você 

dos riscos pessoais descobertos; 

� Aumentar a sua participação nos cuidados de saúde; 

� Melhorar a sua comunicação com a equipe de assistência à saúde: 

� Aumentar a possibilidade de opinar sobre o seu tratamento; 

O pesquisador Gibran Avelino Frandoloso, professor de Clínica Médica do HC/UFPR e 

pesquisador responsável pelo estudo (Celular: 41 996198149/E-mail: gibran.af@hotmail.com), poderá ser 

contactado pelo celular acima ou no Departamento de Clínica Médica do Hospital de Clínicas UFPR 

na Rua General Carneiro, 181 Curitiba Paraná, telefone 41 33601050, das 08:00 as 12h00 às 

segundas e quartas-feiras, para esclarecer eventuais dúvidas que você possa ter e fornecer-lhe as 

informações que queira, antes, durante ou depois de encerrado o estudo.  

Se você tiver dúvidas sobre seus direitos como um paciente de pesquisa, você pode 

contatar Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos (CEP) do Hospital de Clínicas da 
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Universidade Federal do Paraná, pelo telefone: 3360-1041. O CEP trata-se de um grupo de 

indivíduos com conhecimento científicos e não científicos que realizam a revisão ética inicial e 

continuada do estudo de pesquisa para mantê-lo seguro e proteger seus direitos. 

A sua participação neste estudo é voluntária e se você não quiser mais fazer parte da 

pesquisa poderá desistir a qualquer momento e solicitar que lhe devolvam o termo de consentimento 

livre e esclarecido assinado.  

As informações relacionadas ao estudo poderão conhecidas por pessoas autorizadas dentre 

eles o pesquisador responsável, seus orientadores e colaboradores. No entanto, se qualquer 

informação for divulgada em relatório ou publicação, isto será feito sob forma codificada, para que a 

sua identidade seja preservada e seja mantida a confidencialidade. 

As despesas necessárias para a realização da pesquisa (exames, medicamentos etc.) não 

são de sua responsabilidade e pela sua participação no estudo você não receberá qualquer valor em 

dinheiro. 

Quando os resultados forem publicados, não aparecerá seu nome, e sim um código.  

Eu,_________________________________ li esse termo de consentimento e compreendi 

a natureza e objetivo do estudo do qual concordei em participar. A explicação que recebi menciona os 

riscos e benefícios. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a qualquer momento 

sem justificar minha decisão e sem que esta decisão e fui informado que serei atendido sem custos 

para mim se eu apresentar algum problema dos relacionados nos itens de desconfortos e riscos. 

Eu concordo voluntariamente em participar deste estudo. 

_____________________________________________ 

(Assinatura do sujeito de pesquisa ou responsável legal) 

Local e data 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

__________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador ou quem aplicou o TCLE 

Curitiba, ____ de _______________ de 201_______. 
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ANEXO 2 

APROVAÇÃO DO CEP-CHC 
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ANEXO 3 

PARECER DO CEP-CHC 
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