


Hepatite C Hepatite C 
• Problema de Saúde Pública no Brasil e no 
Mundo

• 170 milhões (3% da população mundial)

OMS, 2002OMS, 2002



FamíliaFamília::FlaviviridaeFlaviviridae

VHCVHC GêneroGênero:: HepacivirusHepacivirusVHC VHC 
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Genoma ViralGenoma ViralGenoma Viral Genoma Viral 

Alvo de Alvo de 
testestestes Novo alvo Novo alvo 

di ó tidi ó titestestestes diagnósticodiagnóstico



NOVO ALVO DIAGNÓSTICONOVO ALVO DIAGNÓSTICO

-- extremidade 3’ do genoma do HCV extremidade 3’ do genoma do HCV -- 3’3’--XX--tailtail

-- novo ensaio com alta sensibilidade e especificidadenovo ensaio com alta sensibilidade e especificidade

-- custos menores que os praticados hoje no mercado custos menores que os praticados hoje no mercado 
nacional e internacionalnacional e internacional

-- alternativa no diagnóstico e monitoramento do HCV alternativa no diagnóstico e monitoramento do HCV gg
em países em desenvolvimentoem países em desenvolvimento



ESTUDO MULTICÊNTRICOESTUDO MULTICÊNTRICOESTUDO MULTICÊNTRICO ESTUDO MULTICÊNTRICO 

-- amplo painelamplo painelamplo painel amplo painel 

--725 amostras clínicas de plasma725 amostras clínicas de plasma

-- genótipos 1genótipos 1--6 do HCV6 do HCV

t ti t (Al h R it ti t (Al h R i--quatro continentes (Alemanha, Reino quatro continentes (Alemanha, Reino 
Unido, Brasil, África do Sul, Singapura)Unido, Brasil, África do Sul, Singapura)

(mais diversificado e abrangente painel de (mais diversificado e abrangente painel de 
amostras clínicas e genótipos utilizado naamostras clínicas e genótipos utilizado naamostras clínicas e genótipos utilizado na amostras clínicas e genótipos utilizado na 
validação de um teste de detecção do HCV validação de um teste de detecção do HCV 
por métodos moleculares (NAT), até a por métodos moleculares (NAT), até a po étodos o ecu a es ( ), até apo étodos o ecu a es ( ), até a
presente data)presente data)





Limite inferior de detecção(LOD)Limite inferior de detecção(LOD)--18 4 UI/mL18 4 UI/mL--Limite inferior de detecção(LOD)Limite inferior de detecção(LOD)--18,4 UI/mL 18,4 UI/mL 

(95% intervalo de confiança, 15,3 (95% intervalo de confiança, 15,3 -- 24,1 UI/mL)24,1 UI/mL)

[aplicabilidade na triagem de doadores de sangue] [aplicabilidade na triagem de doadores de sangue] 

Limite superior de detecçãoLimite superior de detecção >> 10e9 UI/mL10e9 UI/mLLimite superior de detecção Limite superior de detecção >> 10e9 UI/mL 10e9 UI/mL 

[monitoramento da carga viral num amplo e [monitoramento da carga viral num amplo e 
dinâmico intervalo]dinâmico intervalo]dinâmico intervalo]dinâmico intervalo]

I t d ã b did d NAT b d iãI t d ã b did d NAT b d iã-- Introdução bem sucedida de NAT baseado na região Introdução bem sucedida de NAT baseado na região 
XX--tailtail em laboratório brasileiro confirmou a em laboratório brasileiro confirmou a 
estabilidade prática e a robustez do protocoloestabilidade prática e a robustez do protocoloestabilidade prática e a robustez do protocoloestabilidade prática e a robustez do protocolo

-- O ensaio foi implementado a baixo custo por reação O ensaio foi implementado a baixo custo por reação 
(8 70 US$ por amostra) alta rotatividade (2 5 h para(8 70 US$ por amostra) alta rotatividade (2 5 h para(8,70 US$ por amostra), alta rotatividade (2,5 h para (8,70 US$ por amostra), alta rotatividade (2,5 h para 
até 96 amostras) e sem dificuldades técnicasaté 96 amostras) e sem dificuldades técnicas



No Brasil No Brasil -- triagem em bancos de sangue triagem em bancos de sangue 
utilizando a tecnologia de ácidos nucléicosutilizando a tecnologia de ácidos nucléicosutilizando a tecnologia de ácidos nucléicos utilizando a tecnologia de ácidos nucléicos 
(NAT) (NAT) 

-- calculada em US$ 40 milhões de dólares calculada em US$ 40 milhões de dólares 
para 4 milhões de doadores por anopara 4 milhões de doadores por anopara 4 milhões de doadores por anopara 4 milhões de doadores por ano

redução de custosredução de custos pode viabilizar apode viabilizar a-- redução de custos redução de custos -- pode viabilizar a pode viabilizar a 
implantação do NAT na triagem de bolsas implantação do NAT na triagem de bolsas 
de sangue no país e ampliar o acesso dosde sangue no país e ampliar o acesso dosde sangue no país e ampliar o acesso dos de sangue no país e ampliar o acesso dos 
pacientes portadores do HCV ao pacientes portadores do HCV ao 
monitoramento da terapiamonitoramento da terapiamonitoramento da terapia monitoramento da terapia 



Conclusão Conclusão 

Este estudo indica um caminho para melhorar Este estudo indica um caminho para melhorar 
fundamentalmente o monitoramento da carga fundamentalmente o monitoramento da carga 
viral e rastreamento de infecção pelo HCV. viral e rastreamento de infecção pelo HCV. 

A presente proposta pode servir como um A presente proposta pode servir como um 
modelo para uma nova geração de testes modelo para uma nova geração de testes 
constituindo o primeiro protocolo aberto para constituindo o primeiro protocolo aberto para 
permitir a detecção e quantificação do HCV em permitir a detecção e quantificação do HCV em 
larga escala em locais de recursos limitados.larga escala em locais de recursos limitados.


