Informações sobre subscrição de vida e saúde
Como abordar a onda esperada de candidatos com Hepatite C
crónica "curados"
O benefício líquido substancial da combinação de medidas melhoradas de tratamento antiviral
e vigilância, incluindo testes não invasivos como o Fibroscan e o FibroSure/FibroTest, está a
criar um foco alterado para a subscrição relacionada com Hepatite C.
A Hepatite C é uma pandemia global silenciosa. A falta de rastreio é um problema há vários anos, especialmente entre os "baby boomers"
(nascidos entre 1945 e 1965) e as infeções estão a aumentar.1 Só na última década, houve um aumento de 3,8 vezes nas infeções pelo VHC
agudas. Para enfrentar estes desafios, a US Preventative Services Task Force (USPSTF) emitiu novas recomendações em março de 2020
para rastrear todos os adultos com idades entre os 18 e os 79 anos.2 Esta mudança no rastreio aumentará o número de requerentes de
seguros com Hepatite C.

Uma visão geral da Hepatite C
A fisiopatologia da Hepatite C é composta por uma cascata completa de inflamação e fibrose
hepática. Se o vírus não for eliminado, as consequências inevitáveis incluem fibrose progressiva,
com o risco inerente e invariável de desenvolvimento para cirrose de estádio 4 com insuficiência
hepática fulminante e descompensação (varizes esofágicas, ascite, peritonite bacteriana
espontânea e encefalopatia hepática) e carcinoma hepatocelular (CHC). A possibilidade de
tratamento com uma cura resultante era improvável. Tradicionalmente, o processo de subscrição
tem refletido e incorporado estas consequências bem conhecidas. Indivíduos com estádios
comprovadamente mais elevados de fibrose recebiam tipicamente ofertas inferiores ou a
cobertura era recusada.

Deteção de Hepatite C numa candidatura
As seguradoras baseiam-se em requisitos tradicionais, como testes laboratoriais paramédicos,
para detetar a Hepatite C. Os seguradores procuram testes de função hepática (TFH) anormais
e serologia que inclua anticorpos anti-Hepatite C e ARN de VHC. A presença de anticorpos
reativos para a Hepatite C (anticorpo anti-VHC) apenas confirma a exposição ao vírus. No
entanto, não confirma, por si só, a Hepatite C crónica ativa. Para confirmar se o vírus foi
eliminado espontaneamente pelo sistema imunitário ou se continua a persistir seriam
necessários testes para detetar a presença do antigénio (ARN de VHC).
Pelo menos metade dos adultos expostos ao vírus da Hepatite C não irá eliminar o vírus
espontaneamente. Na melhor das hipóteses, estima-se que a eliminação viral espontânea seja
de 14‒50%, com estudos mais recentes a relatar 46%.3 Desta forma, mais de metade dos
expostos desenvolverá doença ativa crónica. Atualmente, não existe vacina para prevenir a
Hepatite C, como há para a Hepatite B.

Subscrição relacionada com Hepatite C
Historicamente, as seguradoras têm sido cautelosas com subscrições relacionadas com a
Hepatite C, devido às suas conhecidas consequências progressivas. As seguradoras geralmente
abordam estes casos com cautela – incluindo avaliações de testes de função hepática (TFH)
atuais, ultrassons hepáticos para excluir a possibilidade de tumores hepáticos e níveis de Alfafetoproteína (AFP) para reduzir a probabilidade de um carcinoma hepatocelular (CHC) oculto.
Para isso, dependem de relatórios de biópsia hepática que indicam o estádio de fibrose de um
indivíduo. Os estádios mais elevados significam fibrose mais grave e o estádio 4 indica cirrose.
Os estádios mais elevados também significam riscos acrescidos de CHC – tornando a
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subscrição de casos graves ainda mais desafiante. Qualquer falta de informação nos registos leva muitas vezes a ações de adiamento ou
recusa. E se os ultrassons hepáticos e AFP fossem favoráveis, as classificações seriam baseadas na idade (para se correlacionarem com a
duração e a probabilidade de fibrose progressiva) e TFH atuais, resultando numa classificação inferior na melhor das hipóteses.
Os requerentes tratados com antivirais são submetidos a avaliações similares pelas seguradoras. Infelizmente, estudos médicos mostram
que os tratamentos antivirais não resultaram em respostas virológicas sustentadas (RVS). A RVS é definida como um nível de ARN não
detetável 12 semanas após a conclusão do tratamento. Um estudo constatou que a RVS com peginterferão e ribavirina era atingível em
aproximadamente um terço dos pacientes.4 Aqueles que não conseguiram alcançar a RVS apresentavam maior risco de desenvolver
complicações relacionadas com o fígado (HR 4,73) e morte relacionada com o fígado (HR 3,71) em 3,5 anos. O transplante de fígado foi
considerado a solução inevitável para aqueles que progridem até à cirrose. Consequentemente, os requerentes com Hepatite C e tratamento
sem êxito representam comprovadamente um risco desafiante para as seguradoras cobrirem.

Introdução de testes de diagnóstico não invasivos
A biopsia hepática tem sido o padrão de excelência para diagnosticar e determinar a progressão da fibrose hepática desde a década de
1920. No entanto, sempre teve complicações significativas. É cara e requer uma estadia curta no hospital devido ao risco associado de
dor, hemorragia e pneumotórax. Os resultados baseiam-se numa porção de fígado extremamente pequena, levando a uma
variabilidade significativa nas interpretações por diferentes patologistas. Para alguns patologistas da comunidade, isto resultou no
sobreestadiamento de até 25% e subestadiamento de até 73% das biópsias hepáticas.5
A capacidade de determinar a presença e extensão da fibrose, por outros meios que não a biópsia hepática, aumentou através dos testes não
invasivos.
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O FibroScan, o FibroTest e o FibroSure permitiram à indústria não só realizar subscrições relacionadas com a Hepatite C, mas também fazê-lo
com uma estratificação de risco melhorada.

Avanços médicos significam melhores resultados
Os testes de diagnóstico são apenas uma peça do puzzle. A terapia médica desempenha um papel enorme – se não mesmo o papel mais
importante ‒ na obtenção de resultados relacionados com a Hepatite C. Por exemplo, os medicamentos antivirais de ação direta
substituíram completamente os medicamentos antiquados com RVS comprovadas de 99%. Os tratamentos são seguros, bem tolerados e
geralmente requerem apenas a toma de 1 comprimido por dia durante 12 a 24 semanas, dependendo do genótipo. Podem existir alguns
genótipos mais resistentes que requerem medicação adicional. No entanto, mesmo estes atingem RVS de quase 100%.
Consequentemente, podemos agora assumir que um indivíduo tratado com um dos medicamentos antivirais de ação direta (AAD) fica
curado da Hepatite C. E não só curado, mas comprovadamente com regressão no estadiamento da fibrose hepática pré-tratamento.
Mais importante ainda, evidências médicas recentes mostram que este fenómeno ocorre não apenas em casos ligeiros, mas também
em pacientes com fibrose avançada e até mesmo cirrose.6 Além disso, existem evidências que sugerem que esta regressão pode
começar até 2 semanas após o início do tratamento.7

Impacto na subscrição – Como podem mudar as nossas decisões?
Até recentemente, um indivíduo com Hepatite C, não tratado e com fibrose de estádio 3 seria recusado na maioria dos manuais de
subscrição no mercado. Hoje em dia, esse mesmo indivíduo, que recebe tratamentos e alcança RVS com AAD pode esperar uma
regressão da sua fibrose à medida que o fígado inicia a regeneração.
Utilizando testes não invasivos, podemos determinar com precisão o estadiamento atual da fibrose hepática e acompanhar essa regressão
numa base individual. Isto permite-nos fornecer melhores taxas para aqueles que têm um estado de fibrose mínimo ou inexistente. Os
requerentes que tenham recebido previamente ofertas inferiores ou recusas podem agora ser reconsiderados e possivelmente receber
classificações padrão. À medida que o preço do tratamento continua a diminuir e se torna mais acessível, podemos esperar mais curas dos
requerentes com Hepatite C, com motivo para reconsiderar uma classificação melhorada. Isto, juntamente com as alterações nas práticas de
rastreio, está a criar novas oportunidades tanto para os candidatos como para as seguradoras. O Guia de Vida refletirá os avanços em testes
não invasivos como parte da nossa publicação de agosto de 2020.
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