
Quando suspeitar de 
uma hepatite viral? 
Na fase aguda, a infecção é 
subclínica na maioria dos casos,  
ao passo que, na crônica, o quadro 
costuma ser oligossintomático.

A hepatite, que consiste em qualquer processo 
inflamatório do fígado, tem várias etiologias, entre 
elas o uso de drogas e fármacos, os agentes virais 
(citomegalovírus, vírus Epstein-Barr, vírus hepatotróficos), 
o álcool, as afecções autoimunes e as doenças 
metabólicas. Particularmente, as infecções causadas pelos 
vírus VHA, VHB e VHC atingem milhões de pessoas 
a cada ano e continuam a representar um importante 
problema de saúde pública em todo o mundo, tanto em 
suas formas agudas quanto crônicas. 

Os quadros agudos sintomáticos usualmente cursam com 
um período prodrômico de quatro a sete dias, marcado 
por sintomas inespecíficos como febre, astenia, dores 
musculares, cefaleia, náuseas, vômitos e artralgias.  
A essa sintomatologia se segue um período de estado, 
caracterizado por icterícia, colúria e hipoacolia ou acolia 
fecal, acompanhadas ou não de prurido cutâneo, além 
de hepatomegalia discreta e, por vezes, esplenomegalia. 
Na maioria dos casos, porém, essas infecções são 
subclínicas, sem que causem sinal ou sintoma algum. 

Na convalescença, restam apenas anormalidades 
laboratoriais, que tendem a regredir em cerca de  
seis meses. 

Nas hepatites crônicas, por sua vez, a infecção 
costuma ser oligossintomática, razão pela qual 
muitas vezes a doença só é identificada diante de 
complicações decorrentes de sua progressão para 
cirrose ou hepatocarcinoma. Por conta disso, em muitas 
situações o diagnóstico ocorre casualmente, sendo feito 
pela descoberta da elevação de enzimas hepáticas, 
notadamente a alanina aminotransferase (ALT). 

Apesar disso, os portadores de hepatite crônica B ou 
C eventualmente apresentam sintomas genéricos, 
a exemplo de fadiga, mal-estar, artralgias, perda de 
peso e anorexia. Já os pacientes com doença mais 
avançada podem evidenciar manifestações como 
icterícia recorrente, ascite, edemas, circulação colateral 
e aranhas vasculares. A hepatite C raramente ocasiona 
manifestações clínicas na fase aguda. 
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Características dos vírus hepatotróficos

Vírus VHA VHB VHC VHD VHE

Tipo RNA DNA RNA RNA RNA

Transmissão Fecal/oral Parenteral, sexual e 
perinatal

Parenteral e 
sexual

Parenteral e 
sexual

Fecal/oral

Incubação 28-45 dias 30-90 dias 15-120 dias 60-180 dias 15-60 dias

Cronicidade Não ocorre Ocorre em 3-10%  
dos casos, em 
adultos, e em  
90% dos casos,  
em crianças

Ocorre em  
mais de 70%  
dos casos

É frequente na 
superinfecção 
e rara na 
coinfecção

Não ocorre
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Na suspeita de um quadro agudo de hepatite viral, as manifestações clínicas são praticamente indistinguíveis, 
independentemente do agente etiológico envolvido, não permitindo um diagnóstico diferencial sem o emprego dos 
marcadores sorológicos específicos, tais como o anti-VHA IgM para o VHA, o HBsAg e o anti-HBc IgM para o VHB e o  
anti-VHC, com confirmação pelo método molecular, para o VHC. 

Como interpretar os marcadores sorológicos  
de hepatites
Além de diferenciarem o agente infeccioso, os testes indicam a fase  
da doença nos casos que podem se tornar crônicos.

prática clínica

Hepatite A

Os anticorpos anti-VHA IgM tornam-se positivos 
no início do quadro clínico e permanecem 
detectáveis por cerca de quatro a seis meses. Após 
esse período, só é possível encontrar anticorpos da 
classe IgG, que conferem imunidade à doença e 
indicam infecção pregressa pelo vírus. O VHA não 
causa hepatite crônica.

Hepatite B

Nos quadros agudos de hepatite B, o antígeno 
HBsAg e o anticorpo anti-HBc da classe IgM ficam 
positivos no começo das manifestações clínicas e 
podem ser detectados por até seis meses. Depois 
da infecção, o anti-HBc da classe IgG aparece na circulação, o que é seguido pelo desaparecimento do HBsAg e pelo 
surgimento do anticorpo anti-HBs, que indicam a resolução do quadro e a imunidade do paciente. A evolução para a 
cronicidade caracteriza-se pela persistência do HBsAg após seis meses de infecção e pelo não aparecimento do anti-HBs. 
A presença do antígeno HBeAg marca a fase replicativa viral, cujo fim é sinalizado pelos anticorpos anti-HBe. O VHB 
pode sofrer mutações que permitem sua replicação, a despeito da presença de anti-HBe, e induzem nova elevação  
de transaminases. Nesse sentido, as infecções crônicas pelo VHB exigem o uso de testes moleculares (VHB-DNA  
qualitativo e quantitativo) para a caracterização da doença, a indicação do tratamento e a avaliação prognóstica e  
de resposta à medicação.

Curva de marcadores virais de hepatite A
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Curva de marcadores virais em hepatite B crônica
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Hepatite C

Nas infecções agudas, o anti-VHC 
demora de 4 a 24 semanas para se 
positivar. Como o VHC raramente 
produz manifestações clínicas de 
hepatite aguda, em muitos casos o 
diagnóstico não ocorre nessa fase. 
O anti-VHC permanece positivo 
indefinidamente, tanto nas infecções 
crônicas quanto nos casos que evoluem 
para a cura. Desse modo, a confirmação 
da persistência da infecção, a 
caracterização da atividade da doença, 
a indicação de tratamento e a avaliação 
prognóstica e de resposta terapêutica 
também não prescindem do emprego 
de testes moleculares, como o  
VHC-RNA qualitativo e quantitativo, 
além da genotipagem viral. Vale 
destacar que, na vigência de sintomas 
de hepatite aguda com anti-VHC 
positivo, é necessário afastar a infecção 
aguda por VHA e VHB e outras causas 
de icterícia febril.

Hepatite D

A hepatite pelo vírus delta (VHD) 
pode ocorrer por infecção simultânea 
por VHB e VHD (coinfecção) ou 
pela aquisição posterior do VHD 
por um portador crônico de VHB 
(superinfecção). Nas coinfecções,  
estão presentes o anti-VHD, o  
anti-HBc da classe IgM e o HBsAg. 
Já nas superinfecções, além de os 
marcadores do VHB se encontrarem 
positivos, há uma fase aguda de 
infecção pelo VHD, marcada pela 
presença do antígeno delta (HDVAg) e, 
a seguir, dos anticorpos antidelta (IgM e 
IgG). Esses casos têm pior prognóstico, 
com evolução mais frequente para 
formas fulminantes ou crônicas graves 
da doença. A superinfecção ainda inibe 
a replicação do VHB, o que pode levar  
à soroconversão do anti-HBe.

Hepatite E

A presença do anticorpo anti-VHE da 
classe IgM define o diagnóstico de 
hepatite aguda pelo vírus E (VHE), 
enquanto o encontro do anti-VHE da 
classe IgG atesta imunidade à doença, 
que não exibe forma crônica.

Além dos anticorpos

O Weinmann oferece ainda outros testes que auxiliam o médico na 
avaliação diagnóstica e no acompanhamento terapêutico dos indivíduos 
infectados pelo VHB e VHC:

Para o VHB

• Pesquisa e quantificação do DNA do VHB por PCR em tempo real, com 
limite inferior de detecção de 12 UI/mL. A carga viral do VHB é utilizada 
como fator prognóstico em pessoas infectadas, bem como para monitorar a 
progressão da doença e a resposta ao tratamento.

• Pesquisa de mutação na região pré-core do DNA do VHB por 
sequenciamento, útil para identificar indivíduos com formas variantes 
do VHB, que podem estar associadas a quadros mais graves de doença 
hepática e à maior dificuldade de tratamento. Essa mutação, encontrada em 
30% a 60% dos portadores de VHB com HBeAg negativo no Brasil, impede 
a expressão do HBeAg.

• Pesquisa de resistência a antivirais (lamivudina, telbivudina, entecavir, 
adefovir e tenofovir), indicada para os portadores de hepatite B crônica em 
tratamento. O exame é feito por sequenciamento do gene da polimerase. 
As mutações ocorrem nos códons que codificam o domínio YMDD da 
polimerase do VHB.

Para o VHC

• Pesquisa de anticorpos anti-VHC por immunoblot. O Riba de terceira 
geração é um teste confirmatório que avalia a reatividade contra proteínas 
específicas do vírus, como capsídeo, NS3-1, NS3-2, NS4 e NS5.

• Pesquisa e quantificação do RNA do VHC por PCR em tempo real, 
com limite inferior de detecção de 15 UI/mL. O exame ajuda a definir 
o prognóstico e o consequente planejamento terapêutico, além de 
acompanhar a evolução da doença e monitorar a resposta ao tratamento.

• Genotipagem do VHC por sequenciamento. A identificação do subtipo 
do VHC tem indicação como um dos elementos para a avaliação do 
prognóstico e o planejamento terapêutico. Há dados que mostram que o 
subtipo 1 associa-se com pior prognóstico (má evolução e baixa resposta  
ao tratamento).
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fatos e números

Conheça o atual panorama da doença no RS
Cresce o número de pessoas com infecção pelos vírus VHB e VHC 
no Estado, sobretudo em adultos na meia-idade.

Em outubro de 2014, a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul publicou os dados sobre o panorama 
epidemiológico das hepatites virais no Estado. Desde 2007, a detecção de hepatite A se elevou, com um pico em 2010 
e queda após esse período. No entanto, para as hepatites B e C, os coeficientes de detecção apresentaram tendência ao 
crescimento até 2013 e, na análise parcial de 2014, já se assemelham aos observados em 2007. Convém ponderar que 
os dados sobre a hepatite C consideram apenas os casos notificados e confirmados com carga viral, excluindo-se aqueles 
em que houve a notificação, mas não a realização da carga viral confirmatória. 

Em relação à incidência das infecções na população do Rio Grande do Sul, o levantamento observou que as hepatites 
A, B e C acometem pessoas de diferentes idades. Em 2013, os três coeficientes mais frequentes de VHA ocorreram 
nas faixas etárias de 5 a 9 anos (5,21/100.000 habitantes), de 10 a 14 anos (2,65/100.000 habitantes) e de 1 a 4 anos 
(2,13/100.000 habitantes). Já o VHB foi mais detectado entre 40 e 49 anos de idade (29,66/100.000 habitantes), 50 e  
59 anos (24,88/100.000 habitantes) e 30 e 39 anos (24,14/100.000 habitantes). A hepatite C, por fim, atingiu um público 
mais sênior nesse período: de 50 a 59 anos (50,61/100.000 habitantes), de 60 a 69 anos (42,17/100.000 habitantes) e de 
40 a 49 anos (38,28/100.000 habitantes). 

Também em 2013, a  
hepatite A foi mais prevalente 
nas mulheres (51%), enquanto 
a B e a C acometeram mais o 
sexo masculino (57% e 54%, 
respectivamente). Na infecção 
pelo VHA, os alimentos e a 
água provocaram a doença 
em 61% dos pacientes. Já 
nas hepatites B e C, a causa 
foi ignorada na maior parte 
dos casos. Excluindo-se estes, 
porém, 14% dos pacientes com 
VHB contraíram o vírus por via 
sexual e 17% daqueles com 
VHC adquiriram a doença por 
transfusão ou uso de drogas.

Mais informações em: http://www.saude.rs.gov.br/upload/1413902389_Panorama%20Hepatites%20out%202014.pdf
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notadamente a alanina aminotransferase (ALT). 
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Características dos vírus hepatotróficos

Vírus VHA VHB VHC VHD VHE

Tipo RNA DNA RNA RNA RNA

Transmissão Fecal/oral Parenteral, sexual e 
perinatal
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sexual

Fecal/oral
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Cronicidade Não ocorre Ocorre em 3-10%  
dos casos, em 
adultos, e em  
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Tendência dos coeficientes de detecção de hepatites virais A, B e C
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*Dados do Sinan até 8/10/2014.
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