Algoritmo para
INVESTIGAÇÃO

HEPATITE C - ABORDAGEM LABORATORIAL GENÓTIPO 1

HCV-RNA quantitativo
(RT-PCR em tempo real*)+
Genotipagem (genótipo1)

Fibrose moderada
a intensa (F>1)

Ausência de
fibrose ou filbrose
leve (F=1)

Biópsia
hepática

Tratamento com
peginterferon +
ribavirina

Considerar não tratar**

Resposta Virológica Rápida (RVR)
HCN-RNA quantitativo
(RT-PCR em tempo Real) na 4ª semana ***.

RVR
Probabilidade de sucesso = 91%

Resposta Virológica Precoce (RVP)
HCV-RNA quantitativo na 12ª semana

Resposta completa
Probabilidade de
Sucesso (RVS) = 83%

Resposta virológica
completa
(HCV-RNA neg)

Continuar tratamento
por 48 a 72 semanas

RVP parcial
(HCV RNA>2log)

HCV-RNA quantitativo
na 24ª semana

Ausência de RVP
(HCV RNA<2log)

RVP < 2 log
Probabilidade de
ausência de
resposta > 97%

Suspender tratamento

HCV-RNA negativo
HCV-RNA detectável
HCV-RNA quantitativo / RT-PCR em tempo real na
48ª semana (Resposta do fim do tratamento) e na 72ª
semana (Resposta Virológica Sustentada - RVS)

HCV RNA indetectável
Probabilidade de sucesso = 45%

* Ensaios de HCV-RNA
como o RT-PCR
Tempo
Real (limite
de detecção:
15UI/ml)
* Ensaios ultrassensíveis
de HCV-RNA ultrassensíveis
como oem
RT-PCR
em Tempo
Real (limite
de detecção:
15UI/mL)podem
podem
substituir o HCV-RNA
substituirqualitativo.
o HCV-RNA qualitativo.
** Qualquer grau de fibrose é indicativo de tratamento nos pacientes co-infectados com o HIV.
** Qualquer grau de fibrose é indicativo de tratamento nos pacientes co-infectados com o HIV
*** Ausência de RVR tem valor preditivo negativo baixo para RVS e não indica suspensão do tratamento.
*** Ausência de RVR tem valor preditivo negativo baixo para RVS e não indica suspensão do tratamento.
**** Tratamento por 72 semanas deve ser considerado apenas para respondedores lentos.
**** Tratamento por 72 semanas deve ser considerado apenas para respondedores lentos.
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Responsável Técnico: Ariovaldo Mendonça - CRMMG 33477 / Inscrição CRM 356 - MG

Anti-HCV positivo

