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Resumo: A hepatite viral corresponde a uma importante causa de morbidade 

prevenível, podendo, eventualmente, cronificar e evoluir para a cirrose, com grave 

comprometimento da função hepática. A biópsia hepática tem como objetivo detectar 

a fase crônica da doença, nos casos de vírus B ou C, o grau de atividade, de fibrose, 

eventual cirrose ou carcinogênese. Neste estudo retrospectivo, foram avaliadas as 

biópsias hepáticas de 167 pacientes, com hepatite crônica, com predomínio pelo 

vírus C, sendo a maioria do sexo masculino, com idade média de 49,5 anos. 

Procurou-se analisar o grau de atividade da doença, os marcadores etiológicos, 

siderose e estadiamento pelo Metavir. 1 

 

Palavras-Chave: Fígado, Biópsia, Hepatite, Lesão. 

 

Abstract: Viral hepatitis represents a major cause of preventable morbidity and may 

possibly chronic course and progress to cirrhosis, severe impairment of liver function. 

Liver biopsy aims to detect the chronic phase of the disease, in cases of virus B or C, 

the degree of activity, fibrosis, cirrhosis or possible carcinogenesis. In this 

retrospective study, liver biopsies from 167 patients were evaluated with chronic 

hepatitis, in most C virus, male, with a mean age of 49.5 years. He tried to analyze 

the degree of disease activity, the etiologic markers, siderosis and staging by 

Metavir. 1 

 

Key-words: Liver, Biopsy, Hepatitis, lesion. 

 

Introdução 

O fígado é responsável diretamente ou indiretamente por muitas funções 

metabólicas, dentre elas, a secreção de bile, regulação do metabolismo dos 

carboidratos, proteínas, lipídios, de sais minerais, como o ferro; no armazenamento 

de substâncias e na degradação e excreção de hormônios, dentre outras. 7 

As hepatites virais são doenças que acometem o fígado, podendo causar uma 

série de transtornos metabólicos e, consequentemente, prejuízos ao paciente. 1 
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A hepatite A é causada pelo vírus HAV, que é da família dos Picornavírus, tal 

como o vírus da poliomielite. O seu genoma é constituído por RNA, positivo e 

monocatenário. A via de transmissão é fecal-oral e, geralmente, a infecção é leve, 

acomete mais crianças do que adultos e não há cronificação. 1 

A hepatite B é causada pelo vírua VHB, da família dos Hepadnavírus, em sua 

composição há DNA. A via de transmissão é através de transfusões de sangue, 

hemodiálise, contaminação de seringas ou materiais intravenosos e relação sexual. 1 

 A hepatite C é causada pelo vírus VHC, que pertence à família 

dos Flaviviridae e o seu genoma é constituído por RNA. A via de transmissão ocorre 

através de transfusões de sangue, hemodiálise, contaminação de seringas ou 

materiais intravenosos e também pela via sexual1. A hepatite C é a maior epidemia 

mundial, superando a AIDS. 1 

A hepatite D é ocasionada pelo vírus VHD ou Delta, pertencente à família dos 

Viróides e o seu genoma é constituído por RNA circular, de uma só cadeia. Mas 

para o vírus conseguir replicar, ele precisa do HBsAg do VHB, portanto só haverá 

infecção por esse vírus, se o paciente tiver Hepatite B, classificando assim, a 

Hepatite D, como uma doença secundária. 5 

A hepatite E é causada, pelo vírus VHE, que pertence à família dos Calicivírus 

que é composto inteiramente por RNA e proteína vírica. Essa hepatite é pouco 

frequente e em geral, a evolução costuma ser benigna. 4 

Sabe-se que a hepatite por vírus C é a que mais cronifica (cerca de 60 a 

80%). Por outro lado, o risco de carcinogênese é maior para o vírus da hepatite B. 6 

 Nos pacientes com hepatite viral, a biópsia está indicada nos casos de 

infecção por vírus B ou C, e com enzimas de função hepática alteradas por mais de 

6 meses, tendo como objetivo diagnosticar o grau de inflamação, presença ou 

ausência de atividade, necrose de hepatócitos, marcadores etiológicos, siderose, 

além do grau de fibrose presente, indicando o risco de evolução para a cirrose, 

possibilitando ainda programação terapêutica. 2 
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A biópsia hepática consiste na retirada percutânea de um fragmento cilíndrico 

de tecido hepático, por meio de agulha, que mede cerca de 1,5 cm a 2,0 cm de 

extensão. 2 Após a retirada do fragmento, este passará por uma série de etapas, tais 

como: macroscopia, processamento, diafanização, confecção dos blocos de 

parafina, microtomia, coloração em HE (hematoxilina eosina) e montagem em 

lamínulas. 4 

Além disso, são realizadas colorações específicas adjuvantes, tais como: 

Tricômico de Masson (para avaliação do grau de fibrose portal), reticulina (para 

avaliação do grau de fibrose pericelular) e Perls (para avaliar ausência ou presença 

do pigmento bilirrubínico e/ou férrico no tecido). 3 

 À microscopia, a unidade funcional do fígado é o lóbulo hepatocitário, que 

tem um formato hexagonal, cujo centro contém a veia centrolobular, ao redor da qual 

encontra-se as trabéculas de hepatócitos e em cada vértice há um espaço-porta. 

Este último, por sua vez, contém a arteríola hepática, o ducto biliar e um ramo da 

veia porta. 3  

A análise histopatológica permite avaliar: degeneração hidrópica hepatocítica 

(ocorre diminuição da quantidade de ATP’s e os canais de NA+ e K+, ficam 

prejudicados, o que leva a um excesso de H2O para o citossol), regeneração dos 

hepatócitos, hipertrofia das células de Kupffer, inflamação portal, lesão 

parenquimatosa lobular e necrose hepática, grau de fibrose, bem como eventual 

progressão à cirrose hepática, entre outros. 3 

 

Objetivos 

Este trabalho tem como objetivo avaliar os aspectos etiológicos e 

histopatológicos das biopsias hepáticas realizadas nos pacientes com hepatite viral 

por vírus B e C, nos anos de 2015 e 2016, na Faculdade de Medicina do ABC. 

Métodos 

Trata-se de estudo retrospectivo, que consistiu no levantamento de 167 

biópsias hepáticas por vírus B e C realizadas nos anos de 2015 até maio de 2016, 

no laboratório de Patologia da Faculdade de Medicina do ABC. 
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Foram avaliadas as variáveis idade, gênero, tipo de vírus, atividade da 

inflamação (hepatite crônica inativa ou ativa), grau de atividade (leve, moderado ou 

acentuado), marcadores etiológicos (anisocariose, agregados linfoides, esteatose e 

citoplasma em vidro fosco), presença ou ausência de siderose e estadiamento 

segundo Metavir. 

Os dados foram inseridos em forma de tabela e gráficos através do software 

Office- Microsoft® Excel®. 

 

Resultados  

 

Verificou-se que, do total de 167 pacientes, destes 93% tinham sorologia 

positiva para Hepatite C, e 7% para Hepatite B (dado presente em requisição de 

exame).  

Quanto ao gênero, a maioria dos pacientes era do sexo masculino (57%) e 

43% do sexo feminino. A média de idade foi de 49,5 anos. 

A Tabela 1 mostra a distribuição dos casos quanto ao gênero e faixa etária. 

Tabela 1 – Distribuição dos pacientes em relação ao gênero e faixa etária (n = 

167). São Paulo – SP, Janeiro de 2015 a Maio de 2016. 

Características                        n          

% 

Idade 

0 a 20                                        1           

1 

21 a 40                                     49         

29 

41 a 60                                     99         

59 

61 a 80                                     18         

11 

Gênero 

Masculino                                 96         

57 
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Feminino                                   71        

43 

 

Observou-se que a maioria tinha idade entre 41 e 60 anos (59%), seguida das 

faixas etárias de 21 a 40 anos (29%) e 61 a 80 anos (11%). 

A Tabela 2 mostra a distribuição dos casos segundo o tipo viral da hepatite (B 

ou C), bem como segundo a ausência ou presença da atividade da hepatite crônica. 

Tabela 2 – Tipo viral da hepatite (sorologia) e atividade ou inatividade da 

doença. (n = 167). São Paulo – SP, Janeiro de 2015 a Maio de 2016. 

 

 

 

 

 

 Verificou-se, portanto, que o número de pacientes portadores de Hepatite C é 

maior (93%) que a B (7%). Além disso, constatou-se que a atividade da Hepatite 

crônica está presente na maior parte destes doentes (91%), em detrimento da 

Hepatite Crônica inativa (9%). 

A Tabela 3 mostra o grau de atividade da Hepatite Crônica Ativa.  

Tabela 3 – Grau de atividade da Hepatite Crônica Ativa (n = 152). São Paulo 

– SP, Janeiro de 2015 a Maio de 2016. 

Grau de atividade                  n        

%       

 Leve                                        63   

(41%)          

Moderado                                79    

(52%)         

Intenso                                     10    

(7%)          

Sorologia                            n              % 

 Hepatite B                          11             7 

Hepatite C                          156           93 

Tipo de Hepatite crônica 

Ativa                                   152           91 

Inativa                                 15             9 
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 Observou-se que o grau moderado de atividade da inflamação foi 

predominante (52%), seguido de leve (41%) e por último, o intenso (7%).  

 A Tabela 4 mostra a distribuição dos casos segundo presença ou ausência 

de depósitos de pigmento férrico (siderose) e segundo o estadiamento Metavir 

(F=fibrose e A=atividade necro-inflamatória). 

Tabela 4 – Presença ou ausência de Siderose e o grau do Metavir (F e A). (n 

= 167). São Paulo – SP, Janeiro de 2015 a Maio de 2016.  

 Siderose                              n              

% 

 Presente                             138           

83  

Ausente                                 29           

17 

Metavir (F) 

F 0                                         26           

15 

F 1                                        100          

60 

F 2                                         28           

17 

F 3                                         13            

8 

Metavir (A) 

A 0                                          2             

1 

A 1                                         53           

32 

A 2                                        100          

60 

A 3                                         12            

7 
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 Observou-se um predomínio do número de pacientes com depósitos de 

pigmento férrico no tecido hepático, pois a presença de siderose foi de 83%. 

Os marcadores etiológicos estiveram presentes na grande maioria dos casos 

(93%), tendo importante representação os marcadores para o vírus C, como os 

agregados linfoides (23%) e esteatose (30%). 

Quanto ao estadiamento do Metavir (F), a maioria dos pacientes apresentou 

grau 1 de fibrose (60%), seguido de grau 2 (17%), e 8% com grau 3 (fibrose 

avançada); 15% dos pacientes não apresentaram fibrose. 

 No Metavir (A), a maioria dos casos (60%) apresentou grau 2 para atividade 

necro-inflamatória, seguido do grau 1 (32%), grau 3 (7%);  apenas 1% não mostrou 

atividade necro-inflamatória.  

 Este estudo mostrou um forte predomínio de pacientes portadores do vírus C 

da hepatite, estando de acordo com o dado da literatura que é o tipo de hepatite que 

mais evolui para a cronificação. Tendo em vista o modo de transmissão do vírus, B 

ou C, sabe-se que há grupos de risco, ou seja, praticantes de sexo não protegido, 

profissionais da área da saúde, homossexuais masculinos e usuários de drogas 

injetáveis.  

Nos pacientes com hepatite viral, a biópsia está indicada nos casos de 

hepatite por vírus B ou C, nos quais as enzimas de função hepática alteradas por 

mais de 6 meses e tem como objetivo diagnosticar a ausência ou presença de 

inflamação, seu grau de atividade, necrose de hepatócitos, marcadores etiológicos, 

siderose, além do grau de fibrose presente, indicando o risco de evolução para a 

cirrose, possibilitando ainda programação terapêutica. 7 

A biópsia hepática não é indicada em que casos que o paciente tenha 

obesidade mórbida, ascite, hemofilia, infecção na cavidade pleural direita, com 

coagulopatia ou uso de anticoagulantes, história de sangramento inexplicável, 

impossibilitado de receber sangue e derivados, suspeita de tumor vascular, cisto 

hidático, entre outros. 8 

Trata-se de procedimento invasivo, delicado, que deve ser realizado por 

médicos especializados, guiada por algum método de imagem, como 

ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética. 6 
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Para a escolha do método, deve-se levar em consideração o alvo, a 

simplicidade, disponibilidade e o menor custo. 7 

A técnica utilizada pode ser a biópsia hepática percutânea, que é a mais 

antiga, por ser simples, rápida, eficaz e tem um custo menor, consequentemente é a 

mais utilizada. 7 

Um método menos invasivo mais recentemente utilizado é o FibroScan 

também chamada de Elastografia Hepática Transitória, que é utilizado para avaliar o 

grau de rigidez do fígado, por análise de imagem. O princípio é que quanto mais 

rígido o fígado estiver, maior é o grau de fibrose que está acometendo-o. É uma 

técnica interessante, uma vez que é possível avaliar a fibrose, de modo não 

invasivo, embora mais dispendioso. 8 

Para o estadiamento das Hepatites B e C virais, é utilizado o sistema de 

Metavir; desta forma, o patologista consegue observar em qual estágio a doença se 

encontra, possibilitando assim, maior acompanhamento médico e um tratamento que 

esteja de acordo com o respectivo grau que a doença se encontra. 6 

Além da inflamação portal, há marcadores etiológicos, tais como presença de 

agregados linfóides, danos no ducto biliar, esteatose microvesicular, macrovesicular 

ou mista. Os infiltrados linfoides estão presentes em 33 % a 78% dos casos de 

Hepatite C. O depósito de ferro, em hepatócitos e/ou células de Kupffer, também é 

uma característica da Hepatite C, assim como a esteatose e a agressão biliar. 8 

A característica que mais está presente em uma Hepatite C viral é a fibrose, 

onde há morte celular, necrose e substituição do tecido hepático, por tecido fibrose 

sem função metabólica. 7 

A fibrose geralmente começa nos tratos portais, expandindo-se aos septos 

fibrosos, com o a evolução da doença, estende-se as veias centrais e gera uma 

fibrose em ponte, isso gera distorção da arquitetura do fígado, formação de nódulos 

e eventualmente cirrose. O estágio em que o tecido está acometido pela fibrose é 

melhor avaliado através da coloração específica Tricômico de Masson. Geralmente, 

a fibrose é relatada na literatura como um processo irreversível; porém, após o 

tratamento com drogas antivirais, há regressão da fibrose. 7 
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No entanto dependendo do grau de fibrose que o tecido foi acometido, o 

fígado ficará com sequelas que irão prejudicar seu bom funcionamento. 8 

Apesar de, existir vários sistemas para a classificação das hepatites bem 

como seu estadiamento, o método tradicional, descritivo (etiologia, atividade necro-

inflamatória e fibrose) ainda é o mais confiável e o mais utilizado em todo o mundo 

pelos patologistas, desta forma, essa classificação continua dando base para a 

avaliação do prognóstico e do tratamento para os pacientes, além disso, os 

patologistas devem trabalhar em comum acordo entre eles, para que o diagnóstico 

seja extremamente fiel à realidade. 7 

Por fim, pode-se concluir que a infecção pelo vírus VHB e VHC deve ser 

prevenida, sempre que possível, evitando exposição a situações de riscos, visto que 

são vírus de alta penetração, ou seja, infecção com pequena carga viral, associado 

a fatores, como por exemplo, o sistema imunológico debilitado, aumentando o risco 

de infecção. 8 

 

Considerações finais 

 Em vista do que foi exposto acima, podemos concluir que: 

1. Houve um predomínio da hepatite por vírus C, no paciente do sexo masculino 

(57%), com idade média de 49 anos. 

2. Houve um forte predomínio da hepatite crônica ativa (91%), com atividade de 

grau moderado (52%). 

3. A siderose esteve presente em 83% dos casos. 

4. Os marcadores etiológicos estiveram fortemente presentes (93%), com 

predomínio dos marcadores para o vírus C em 53% dos casos (agregados 

linfoides e esteatose). 

5. Quanto ao estadiamento do Metavir, houve predomínio de fibrose de grau 

leve (F1) e uma atividade necro-inflamatória de grau moderado (A2). 
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