
 

 

CASOS CLÍNICOS 
 
Caso Clínico 1 
Homem, 41 anos, previamente hígido, sem passado de doença hepática, iniciou quatro 
meses antes da internação com dor abdominal em hipocôndrio direito e epigástrio, 
inespecífica, sem alívio com inibidores de bomba de prótons. A dor, de caráter 
progressivo, acompanhou-se de icterícia e febre de até 38ºC nos últimos quinze dias 
antes da admissão em hospital da região metropolitana de Porto Alegre. Conforme não 
apresentasse melhora, veio transferido para o Hospital de Clínicas em outubro de 2020. 
Na chegada, negava passado de doença hepática, uso abusivo de álcool, uso de drogas 
endovenosas ou consumo de produtos naturais. Referia, entretanto, ser halterofilista 
(previamente profissional) e utilizar testosterona, meta-anfetamina e suplementos 
nutricionais há vários anos, em ciclos, intercalados com intensificação dos exercícios, 
controle rigoroso da dieta e uso de diuréticos.  Dentre os produtos que referiu, os mais 
frequentes eram Potenay, Dura-Teston, Deposteron e Boldenona. Ao exame físico na 
admissão, estava ictérico, orientado, eutrófico, ainda com boa massa muscular, e sem 
estigmas de hepatopatia. Abdome com hepatomegalia de superfície nodular, 
consistência pétrea e dolorosa. Não apresentava ascite ou edema de membros 
inferiores. 
Exames complementares:  
Laboratório: 
Out20: Hb 10,1; leucócitos 14300; plaquetas 574.000; BT 19,4; BD: 13,6; AST 140; ALT 
76; FA 184; GGT 472; TP 15,4s; albumina 3,5; creatinina 1,1; CA 19-9: 667,4. AFP: 13,2; 
Nov20: GGT 2000. 
Exames de imagem: 
US abdome Out20: fígado com contornos regulares, com lesão nodular de limites 
imprecisos, medindo em torno de 10 cm de maior diâmetro, com invasão de ramo 
esquerdo da veia porta; 
TC abdome Out20: lesão expansiva volumosa e/ou conglomerado de lesões hepáticas, 
com invasão de vias biliares e veia porta. Linfonodos suspeitos em hilo e retroperitônio. 
RM abdome Out20: fígado com morfologia normal, exibindo volumosa lesão expansiva 
sólida que ocupa a totalidade do lobo esquerdo do fígado, com extensão para os 
segmentos I e VIII e leve abaulamento dos contornos hepáticos, sem componente 
exofítico. A lesão é heterogênea, com hipersinal em T2, hipossinal em T1, sem esteatose 
intralesional, com intensa restrição à difusão periférica e realce nas fases mais tardias. 
O centro da lesão enclausura a convergência biliar, com estenose dos ductos biliares 
intra-hepáticos centrais, dilatação biliar periférica e sinais de invasão de veias hepáticas 
média e esquerda, sem plano de clivagem entre a lesão e o segmento retro-hepático da 



 

 

veia cava inferior. Há encarceramento dos ramos direito e esquerdo da artéria hepática 
e encarceramento e invasão dos ramos da veia porta principal. 
Evolução do caso: 
Paciente evoluiu com piora clínica progressiva, com aumento da dor abdominal e da 
icterícia. Foi submetido à biópsia hepática (parênquima e nódulo), complicada por 
coleperitônio. Avaliado pela cirurgia do aparelho digestivo, foi instalado dreno 
abdominal. Óbito ainda na internação índice. 
Informações adicionais: 
AP fígado (parênquima): colestase hepatocanalicular extensa com espaços-porta 
alargados às custas de reação ductular e infiltrado neutrocitário. 
AP fígado (nódulo): adencarcinoma com zonas de necrose em parênquima hepático 
IHQ nódulo: CK7, CK20, CK19, CA 19.9, S100P e CDX-2 positivos; HEP-PAR1, arginase e 
TTF-1 negativos – adenocarcinoma com provável origem em trato pancreatobiliar. 
Perguntas: 
1. Esteroides anabolizantes e colangiocarcinoma intra-hepático: quais são as evidências 
atuais? 
2. DILI por esteroides anabolizantes: qual o padrão esperado pelo patologista? 
3. Quais as semelhanças e as diferenças na epidemiologia do colangiocarcinoma intra-
hepático e do carcinoma hepatocelular? 
4. Tumores hepáticos em transgêneros: o que já está sendo relatado e o que podemos 
esperar no futuro? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Clínico 2  
Homem, 59 anos, em agosto de 2000, assintomático, iniciou acompanhamento por 
elevação de aminotransferases. Referia obesidade desde a adolescência e hipertensão 
arterial, e fazia uso de sibutramina e atenolol. Negava álcool, fumo, drogas, uso de 
produtos naturais, cirurgias, transfusão de sangue ou tatuagens. Ao exame físico, afora 
a obesidade (IMC 38,1), não havia nada digno de nota. Na época fez investigação, 
incluindo biópsia hepática, com diagnóstico de doença hepática gordurosa não-
alcoólica. Foi sugerida mudança de estilo de vida e vacinação para HBV. Embora tenha 
emagrecido, nunca chegou a ter IMC abaixo de 30 até o momento. HOMA-IR variou 
durante todos esses anos, conforme o peso, entre níveis normais até 8,31. Da mesma 
forma, aminotransferases variaram entre o normal e até 5 vezes seu limite superior, e 
vários exames de controle ultrassonográficos demonstraram esteatose mais ou menos 
intensa. Durante todos esses anos fez uso de vários medicamentos, como topiramato, 
bupropiona, ramipril/hidroclorotiazida, ramipril/anlodipino e metformina. Usou ácido 
ursodesoxicólico entre 2000 e 2001 e períodos irregulares de vitamina E a partir de 
2010. Última consulta pré-pandemia foi em outubro de 2019. Havia perdido peso, seu 
IMC era 34,2, e seu FIB-4 1,06. Trazia resultado de Fibroscan solicitado em 2016. 
Retornou em abril de 2021 referindo aumento do peso. Circunferência da cintura 107 



 

 

cm. Havia feito primeira dose de vacina para COVID poucos dias antes. Trazia exames 
(ver abaixo). Foi solicitada ressonância magnética de abdome, com quantificação de 
gordura hepática e elastografia.  
Exames complementares:  
Laboratório: 
Ago00: Hb 15,0; leucócitos 5380; plaquetas 221.000; BT 0,96; AST 98; ALT 296; FA 79; 
GGT 39; albumina 4,46; glicemia 101; colesterol total 220; HDL colesterol 38; 
triglicerídeos 175; ferritina 720; saturação 67%; HBV, HCV, HIV NR. 
Ago17: FIB-4 0,86 
Out19: FIB-4 1,06 
Abr21: Hb 15,9; leucócitos 9650; plaquetas 270.000; BT 0,6; AST 78; ALT 82; FA 60; GGT 
53; ferritina 402; saturação 40%; glicemia 80; insulina 17,9; HOMA-IR 3,53; colesterol 
190; HDL colesterol 27; triglicerídeos 248; FIB-4 0,93 
Exames de imagem: 
US abdome Set00: esteatose hepática; sem outros achados 
AP fígado Set00: esteatose macrovesicular intensa. 
Fibroscan Jun18: 11,4 kPa; IQR 14% - elastograma sugeria repetição precoce. 
US abdome Abr21: esteatose hepática; vesícula biliar com pólipo ou cálculo de 0,9 cm. 
RM abdome Mai21: fígado com morfologia normal. Colesterolose vesicular. Presença de 
esteatose hepática (PDFF 8,3%), com concentração de ferro normal e rigidez hepática 
aumentada (4,0 KPa; compatível com fibrose F3-F4). 
Evolução do caso: 
Paciente mantém-se assintomático. Foi submetido à biópsia hepática. 
Perguntas: 
1. Os subtipos de MAFLD (obesidade/sobrepeso vs. diabetes vs. desregulação 
metabólica) são a mesma doença? Os riscos e o tratamento são similares?  
2. MAFLD com atividade inflamatória: é só chamar de MASH? 
3. Análogos GLP-1, inibidores SGLT2, pioglitazona, vitamina E, o que podemos fazer com 
as drogas que estão disponíveis enquanto não temos novas opções terapêuticas na 
DHGNA? Não estamos usando muito pouco vitamina E e pioglitazona? 
4. Qual o papel das vesículas extracelulares na predição da resposta terapêutica à 
cirurgia bariátrica? 
     
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Clínico 3  



 

 

Mulher, 46 anos, portadora de HIV, com diagnóstico feito em 2000 (leucoencefalopatia 
vírus JC, com sequelas – tremores e ataxia), vinha em uso irregular de TARV 
(LAM+TDF+DRV/r), internou em setembro de 2018 por síndrome de Fanconi secundária 
a tenofovir. O uso de TARV suspenso por conta própria em outubro de 2019. Em 
dezembro de 2020 notou aumento do volume abdominal e procurou hospital na 
periferia de Porto Alegre, sendo constatada a presença de ascite. Veio ao Hospital de 
Clínicas após a alta por não ter obtido melhora. Na chegada, referiu ao consultor da 
Hepatologia ter sido esta a sua primeira descompensação hepática, negava uso de álcool 
e drogas e dizia ser portadora de HCV G1a desde 2002, tendo sido submetida a duas 
biópsias hepáticas desde então, sem nunca ter recebido tratamento antiviral. 
Hipotireoidismo. Ao exame, estava anictérica, orientada, sem estigmas de hepatopatia 
crônica, mas com ascite grau 2. Child-Pugh C (10). Tratou infecção urinária por germe 
multirresistente, com melhora, e reiniciou TARV. Retornou em abril de 2021 por mal-
estar e perda de função renal, ainda sem ter iniciado o tratamento para HCV. Foram 
suspensos os diuréticos que fazia uso em casa. 
Exames complementares: 
AP fígado Jan06: METAVIR A1F0 
AP fígado Mar13: METAVIR A1F3 
Carga viral HIV Jan19: indetectável 
Líquido de ascite Dez20: GASA 2,2; proteínas totais 1,1; 460 células, 7% de 
polimorfonucleares. 
CD4 Dez20: 38 
CD4 Abr21: 21 
Carga viral HIV Abr21: indetectável 
US abdome Abr21: fígado cirrótico, vesícula biliar com cálculos, sem ascite. 
Evolução do caso: 
Paciente apresentou hematêmese volumosa, com repercussão hemodinâmica, ascite e 
encefalopatia hepática. Calculados escores, CLIF C AD 67%. MELD 32. Evoluiu com piora 
clínica, disfunção de múltiplos órgãos, ACLF 3, CLIF-C score 66, choque refratário e óbito. 
Informações adicionais: 
Líquido de ascite Abr21: GASA 1,7; proteínas totais 0,8; 44 células. 
EGD Abr21: varizes de esôfago calibrosas, com sinal de sangramento. LEVE. 
Hemocultura: enterobacter. 
Perguntas: 
1. Que falta para simplificarmos de vez o diagnóstico e o tratamento da hepatite C? 
2. Tratamento do paciente cirrótico avançado: é melhor, mesmo, não tratar o HCV?  
3. Qual a utilidade do Fibroscan na prevenção de eventos hepáticos pós-resposta 
virológica sustentada? 



 

 

4. Quimiocinas e citocinas inflamatórias: quais as evidências e as perspectivas da 
remodelação imunológica pós-resposta virológica sustentada com o uso de DAAs? 
 
 
 
 
 
 
Caso Clínico 4  
Homem, 69 anos, sem passado de doença hepática, internou em junho de 2021 por dor 
epigástrica crônica pós-prandial, com piora recente, acompanhada de icterícia, colúria, 
acolia e desorientação nos últimos cinco dias. Hipertenso, fazia uso de hidroclorotiazida, 
losartana e anlodipino.  Havia emagrecido cinco quilos nos últimos trinta dias.  Negava 
febre. Ao exame físico, ictérico, sem estigmas de hepatopatia crônica, lentificado, 
parcialmente orientado, com asterixis, ascite grau 2 e edema de membros inferiores.  
Exames complementares:  
Laboratório: 
Jun21: Hb 12,2; leucócitos 24000; plaquetas 197000; BT 24,6; BD 17,9; AST 200; ALT 185; 
TP 26s; creatinina 5,26; ureia 249; Bic 9; K 6,3; Na 135; PCR 120. 
HBC, HCV, HIV NR; AFP 3,2; amilase e lipase sp. 
Líquido de ascite: GASA não calculado; albumina 1,2; proteínas totais 2,3; 2693 células, 
com 41% de neutrófilos. 
Exames de imagem: 
US abdome - externa ao HCPA - (Mai21) fígado de aspecto normal; colelitíase. 
US abdome (Jun21): fígado cirrótico, com áreas focais heterogêneas, a maior delas com 
4,6 cm. 
Evolução do caso: 
Apresentou piora clínica a despeito do uso de antibióticos, reposição de albumina e 
medidas terapêuticas para encefalopatia hepática. Desenvolveu ACLF-3, CLIF C score 71, 
com distensão de alças intestinais sem resposta à neostigmina.  Evoluiu com choque 
refratário e foi ao óbito na sequência. 
Informações adicionais: 
TC abdome (Jun21):  fígado cirrótico com lesão infiltrativa em lobo direito, com áreas 
satélites; ascite volumosa. 
Jun21: AST 1121; ALT 1240; líquido de ascite: GASA 1,6; proteínas totais 2,1; 1621 
células, 47% de neutrófilos. 
Perguntas: 



 

 

1. EASL-CLIF e NACSELD na predição da mortalidade da ACLF em pacientes com cirrose: 
afinal, já sabemos qual é melhor?  
2. Os tons de cinza da cirrose descompensada: como identificá-los na internação do 
paciente, e não subsequentemente?  
3. Que já aprendemos com os resultados preliminares do estudo ACLARA? 
4. Transplante hepático na ACLF: ao invés de criar barreiras, não deveríamos dar 
prioridade? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Clínico 5  
Homem, 71 anos, previamente hígido, consultou em junho de 2007, sabendo ser 
portador de hepatite B desde o ano anterior, quando apresentara icterícia e elevação 
de aminotransferases (entre 10 e 30 vezes o limite superior da normalidade) três meses 
pós-angioplastia por cardiopatia isquêmica.  Assintomático, em uso de atenolol e AAS, 
tinha exame físico normal, com IMC 23,5. Foi submetido à biópsia hepática, que 
demonstrou cirrose. Iniciado o uso de entecavir em julho de 2007, que mantém até hoje. 
Exames complementares:  
Laboratório: 
Jul06: AST 471; ALT 1347; plaquetas 183.000; TP 13,2s; HBsAg e anti-HBe positivos; anti-
HBe negativo; anti-HCV NR. 
Fev07: AST 69; ALT 143; plaquetas 121.000; HBV DNA PCR 345.000.000 
Jun07: AST 69; ALT 132 
Exames de imagem: 
US abdome Fev07: fígado heterogêneo, com superfície irregular. 
EGD Jun07: esofagite incipiente; sem varizes de esôfago. 
AP fígado Jul07: esteatose macrovesicular leve; METAVIR A1F4 
EGD Nov19: normal. 
US abdome Mai21: fígado de aspecto cirrótico, sem lesões focais, com baço normal. 
Evolução do caso: 



 

 

Paciente mantém-se assintomático. Teve diagnóstico de síndrome metabólica e 
hipotireoidismo. Não repetiu episódios de angina. Faz exercícios e o peso é normal. Está 
em uso de entecavir, rosuvastatina, losartana, metformina, AAS, levotiroxina e 
zopiclona. Faz exercícios regularmente e seu peso é normal.   
Informações adicionais: 
HBV DNA PCR entre Fev08 e Mai21 sempre não detectada. 
HBsAg NR e anti-HBs positivo desde Ago14. 
Perguntas: 
1. Como se comportam os níveis de ccc-DNA em pacientes com cura funcional da 
hepatite B? Qual o risco de recidiva viral nesses casos?  
2. Suspensão do tratamento em pacientes com cirrose: prós e contras 
3. Biomarcadores virais e o risco de carcinoma hepatocelular em pacientes 
experimentados ou não a análogos de nucleos(t)ídeos: quais os mais promissores? 
4. Novas drogas no tratamento da hepatite B crônica: o que vem por aí?  
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Clínico 6  
Homem, 45 anos, etilista (1L cachaça/dia desde os 15 anos de idade), foi submetido à 
cirurgia bariátrica em 2013. História de tuberculose pulmonar tratada em 2019. Em 
janeiro de 2021 começou com dispneia, aumento do volume abdominal e mal-estar – 
“a bebida não me caía bem”. Consultou em sua cidade, foi diagnosticada cirrose, e 
iniciou com diuréticos. Sem consumo de álcool desde então. Em abril internou por piora 
clínica, com ascite mais volumosa, e desenvolveu peritonite bacteriana espontânea e 
perda de função renal. Teve alta hospitalar em programa de hemodiálise. Em maio de 
2021 foi trazido ao Hospital de Clínicas para avaliação pré-transplante hepático, com 



 

 

ascite e dispneia. Ao exame estava anictérico, emagrecido, orientado, com ascite grau 
2, porém volumosa, e edema de membros inferiores.  
Exames complementares:  
Hematologia e bioquímica: 
Mai21: Hb 8,2; Leuc 12.600; plaquetas 211.000; BT 1,9; AST 60; ALT 23; FA 92; GGT 44; 
TP 21,7s; albumina 2,5; creatinina 5,0; Na 122; CHILD-Pugh C (10); MELD 30; MELD-Na 
34. 
Líquido de ascite: GASA 1,8; proteínas totais 1,3; 150 células. 
PCR SARS-CoV 2: não detectado 
Exames de imagem: 
RX de tórax Abr21: sem congestão pulmonar, sem lesões ativas 
US Doppler sistema porta Abr21: trombose crônica de veia porta 
TC abdome Abr21: fígado de aspecto cirrótico, com dois focos infracentimétricos de 
hiperrealce nos segmentos I e IV, sem washout.  Ascite volumosa. 
TC tórax Abr21: pequeno derrame pleural bilateral, estrias atelectásicas nas bases 
pulmonares, duas opacidades nodulares subpleurais no lobo superior esquerdo, a maior 
com 1,2 cm, de etiologia não definida. 
Evolução do caso: 
Paciente iniciou avaliação pré-transplante, mas na sequência apresentou piora clínica 
associada à sepse. Transferido para a CTI, evoluiu a óbito. 
Perguntas: 
1. Anemia ferropriva em cirróticos: qual o impacto da administração de carboximaltose 
férrica? 
2. Anticoagulação em pacientes com trombose crônica de veia porta: existe mesmo 
algum benefício?  
3. Quais infecções representam maior risco para o desenvolvimento de ACLF em 
pacientes com cirrose?   
4.  PARTO para pacientes com encefalopatia hepática? Quem são os candidatos e quais 
são os benefícios?   
 
 
 
 
 
 
 
Caso Clínico 7  



 

 

Mulher, 70 anos, portadora de cirrose relacionada à doença hepática gordurosa não-
alcoólica, foi submetida em abril de 2014 a transplante hepático por carcinoma 
hepatocelular. Child-Pugh A (5). Câncer de mama em 2002, foi submetida à cirurgia, 
tendo usado tamoxifeno na sequência. Em setembro de 2017, com enxerto hepático 
funcionante e imunossupressão com tacrolimus, foram diagnosticadas lesões 
pulmonares de carcinoma hepatocelular. A imunossupressão foi suspensa e iniciou com 
sorafenibe no mesmo mês, com boa tolerância. Em março de 2018 internou com 
infecção respiratória. Lesões pulmonares haviam progredido. Foi indicado regorafenibe, 
que começou a usar em setembro de 2018. Quinze dias após internou com diarreia e 
dor abdominal. Ao exame, anictérica, em bom estado geral, sem sinais de cirrose. 
Conforme apresentasse alteração de provas hepáticas, foi submetida à biópsia. Houve 
melhora clínica com tratamento sintomático e suspensão temporária de regorafenibe. 
Em março de 2021 internou por pneumonia obstrutiva secundária à lesão 
endobrônquica em lobo inferior direito, com boa resposta ao tratamento antibiótico, 
com boa função do enxerto, mas com o surgimento de lesão em adrenal. Prescrito 
cabozantinibe. Fez radioterapia entre abril e maio. Revisão oncológica no início de julho, 
ainda com escarro hemoptoico eventual. Ainda em uso de regorafenibe. 
Exames complementares:  
Laboratório 
TC abdome Fev14: nódulo hepático na transição dos segmentos V/VIII, compatível com 
hepatocelular, sem impregnação significativa pelo meio de contraste no exame atual. 
AP explante Abr14: cirrose com esteato-hepatite; lesão única de carcinoma 
hepatocelular de 2,7 cm, grau nuclear 1, limites cirúrgicos livres, sem invasão vascular. 
Set18: AST 108; ALT 92; FA 320; GGT 240; TP 14s; plaquetas 240000. 
AP fígado Set18: rejeição celular aguda (RAI 4). 
Exames de imagem: 
TC tórax Set17: opacidades nodulares em brotamento no lobo médio, sugestivas de 
lesões metastáticas. 
AP de lesão endobrônquica Set17: aspectos sugestivos de carcinoma hepatocelular 
metastático 
IHQ de lesão endobrônquica Set17: glipican-3, arginase, HEP-PAR1, CK18 positivos; CKPB 
e CK7 negativos. O perfil favorece metástase de carcinoma hepatocelular. 
Evolução do caso: 
Manteve uso de regorafenibe até setembro de 2020, com eventuais episódios de 
diarreia e síndrome mão-pé com controle sintomárico. Na internação, dor torácica, 
emagrecimento e tosse.  
Informações adicionais: 



 

 

TC tórax Set20: progressão tumoral, com surgimento de novas lesões em lobo inferior 
esquerdo e obstrução endobrônquica tumoral. 
TC abdome Set20: normal. 
PCR SARS-CoV-2 Mar21: não detectado 
TC tórax Mar21: persiste a lesão expansiva no lobo inferior esquerdo, com componente 
endobrônquico, determinando obliteração do brônquio lobar inferior, com atelectasia 
completa do lobo. 
TC abdome Mar21: fígado transplantado com contornos lobulados, com área de 
impregnação hipodensa na fase arterial medindo 0,8 cm no segmento VIII, inespecífica. 
Nódulo em adrenal esquerda, medindo 2,1 cm.  
Perguntas: 
 
1. Ressecção vs. terapia locorregional vs. transplante no nódulo único menor de 3 cm: é 
melhor não transplantar?  
2. Tratamento combinado no carcinoma hepatocelular: certezas ou suposições? * 
3. Tratamento sistêmico: como organizar a sequência em 2021, ou não há como? *  
3. CRAFITY Score na predição da resposta à imunoterapia: quais são as evidências? * 
* perguntas referentes à população não transplantada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso Clínico 8 
Homem, 70 anos, teve diagnóstico de cirrose por doença hepática gordurosa não-
alcoólica com hipertensão portal (esplenomegalia) em julho de 2019. Ao diagnóstico, 
apresentava obesidade grau III (IMC 43) e resistência insulínica (HOMA-IR 15). Com 
longo histórico de obesidade, sabia ter esteatose por ultrassonografia abdominal já 
havia aproximadamente 20 anos. O consumo de álcool não era abusivo. Negava 
diabetes e hipertensão, mas apresentava apneia do sono, em uso de CPAP, e arritmia 
cardíaca, com marcapasso instalado cinco anos antes. Child-Pugh A, foi orientado a 
mudar estilo de vida, através de dieta e exercícios, e iniciou liraglutida, quatro meses 
após substituída por semaglutida, com redução do IMC para 38. Em fevereiro de 2020 
consultou por diarreia, sem elementos patológicos, desidratação ou febre. O exame 
físico não mostrava alterações significativas. 
Exames complementares:  
Laboratório 
Fev20: Hb 13,4; Leucócitos 3400; Plaquetas 52000; BT 1,5; AST 48; ALT 40; albumina 3,9; 
Hb glicada 5,4%; lipidograma normal; Child-Pugh A (5); MELD Na 10. 
Exames de imagem: 
TC abdome Jan20: fígado cirrótico, sinais de hipertensão portal, sem lesões focais 
hepáticas. 
Evolução do caso: 
Após cinco dias do início do quadro gastrointestinal, apresentou piora, com febrícula e 
sinais de encefalopatia hepática West Haven II. Internou e progrediu com elevação 



 

 

significativa de aminotransferases, coagulopatia, perda de função renal, com 
diagnóstico de ACLF. Recebeu tratamento de suporte e n-acetilcisteína, sem melhora, 
sendo levado a transplante hepático de emergência. 
Informações adicionais: 
Fev20: AST com pico de 2700; ALT com pico de 2900. Marcadores para HAV, HBV, HCV, 
HIV, CMV, HSV, EBV negativos. Anti-HEV IgM positivo; HEV RNA PCR positivo (ALTONA)  
AP explante Fev20:  
Paciente recebeu ribavirina por 6 meses após o diagnóstico. Repetiu PCR para HEV 12 
semanas após o transplante, indectável. Apresentou episódio de rejeição mediada por 
células T grave,sendo necessária pulsoterapia. No momento, com obesidade e DHGNA 
de novo. 
Perguntas: 
1. Afinal, que evidências temos de hepatite E no Brasil e na América Latina? 
2. Pobreza, migração, mudança do clima e aumento provável das infecções entéricas: 
não é hora de pensar em vacina para hepatite E? 
3. Detecção do RNA viral no plasma e nas fezes: qual o impacto da fonte e dos métodos 
de extração na sensibilidade dos testes?  
4. Tratamento: de ribavirina à ivermectina, o que pode ser feito? 
 
 


