
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

SOROPREVALÊNCIA DOS VÍRUS DAS HEPATITES B e C EM PACIENTES 

PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) 

 

 

 

 
 
 

JOSÉ HUMBERTO DE LIMA MELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RECIFE – PERNAMBUCO 

JANEIRO/2011 



JOSÉ HUMBERTO DE LIMA MELO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOROPREVALÊNCIA DOS VÍRUS DAS HEPATITES B e C EM PACIENTES 

PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) 

 

 

 
Dissertação apresentada à Banca Examinadora do 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, do 
Centro de Ciências da Saúde (CCS), da Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE), como parte dos 
requisitos para a obtenção do título de Mestre em 
Medicina Tropical. 
 
 
 

 

Orientadora: Profa. Dra. Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho 

Co-Orientadora: Profa. Dra. Ana Cecília Cavalcanti de Albuquerque 

 

 

RECIFE – PERNAMBUCO 

JANEIRO/2011 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Melo, José Humberto de Lima  

 

Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C em
pacientes portadores de lúpus eritematoso sistêmico
(LES) / José Humberto de Lima Melo.  – Recife: O Autor, 
2011.  

147 folhas; il., tab. ; 30 cm. 
 

 

Orientadora: Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho. 
Dissertação (mestrado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCS. Medicina Tropical, 2011. 

 

  
 Inclui bibliografia, anexo e apêndice. 
 

 

1. Lúpus eritematoso sistêmico.  2. Hepatite B. 3. 
Hepatite C. 4. Prevalência I. Coêlho, Maria Rosângela 
Cunha Duarte.   I. Título. 

 

         
  UFPE  
      616.3623 .CDD (20.ed.)   CCS2011-09  

 





 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO – UFPE 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL 

 

REITOR 

Prof. Dr. Amaro Henrique Pessoa Lins 

 

PRÓ-REITOR PARA ASSUNTOS DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO 

Prof. Dr. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 

 

DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

Prof. Dr. José Thadeu Pinheiro 

 

COORDENADORA DO PROG. DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL 

Profa. Dra. Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho 

 

VICE-COORDENADORA DO PROG. DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MED. TROPICAL 

Profa. Dra. Heloísa Ramos Lacerda de Melo 

 

CORPO DOCENTE 

Profa. Dra. Ana Lúcia Coutinho Domingues 

Profa. Dra. Célia Maria Machado Barbosa de Castro 

Prof. Dr. Edmundo Pessoa de Almeida Lopes Neto  

Prof. Dr. Fábio André Brayner dos Santos 

Profa. Dra. Heloísa Ramos Lacerda de Melo 

Profa. Dra. Maria de Fátima Pessoa Militão de Albuquerque 

Profa. Dra. Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho 

Profa. Dra. Maria Amélia Vieira Maciel 

Profa. Dra. Maria do Amparo Andrade 

Profa. Dra. Marli Tenório Cordeiro 

Prof. Dr. Ricardo Arraes de Alencar Ximenes 

Profa. Dra. Vera Magalhães da Silveira 

Profa. Dra. Valdênia Maria Oliveira de Souza 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatória 

Aos meus pais (Maria Zuleide e José Gilmar), pelo amor e gratidão. 

Aos meus irmãos (Antônio Marcos – in memoriam e José Wagner), pelo exemplo e incentivo 

de todos os dias. 

A minha companheira de muitos momentos felizes, Maria Roosany, pela paciência e, acima 

de tudo, força e amor. 

E a minha querida amiga Profa. Dra. Rosângela Coêlho, pela confiança depositada.  



AGRADECIMENTOS 

 

 Em primeiro lugar, agradeço a DEUS, criador de TUDO e de TODOS, por ter me 

proporcionado belos momentos durantes esses dois anos de Mestrado na Pós-Graduação em 

Medicina Tropical da UFPE. Foram muitos momentos felizes, muitos experimentos 

realizados, bem como muitas conquistas alcançadas. Graças a ELE, pude desenvolver meus 

conhecimentos e aprimorar minhas aptidões profissionais. Obrigado Deus Pai! Pela vida, 

saúde, vitória e, acima de tudo, pela força, para sempre me erguer nos momentos difíceis. 

 Aos meus pais, meus exemplos de vida e dedicação. Graças à Maria Zuleide e José 

Gilmar pude chegar aonde cheguei e conquistar o que conquistei. Foram muitos anos de luta, 

muitas batalhas e vitórias. A vocês, meu AMOR, CARINHO, RESPEITO e GRATIDÃO. 

 Aos meus irmãos Antônio Marcos (in memoriam) e José Wagner pela amizade, 

companheirismo, carinho e apoio incondicional. A força e FÉ de vocês foram meus 

COMBUSTÍVEIS e minha inspiração nesses anos de luta. 

 Aos meus avós maternos mãe Dondon e pai João (in memorian) e paternos vovó 

Birina e vovô Antônio Teófilo pelo grande carinho, ORAÇÕES e incentivo. As minhas tias 

Rosa, Maria, Neide, Tita, Aldenice e Elba e aos meus tios Gilvan, Zé Pedro, Lula, Valcílio e 

Jurandir (in memorian) pela FORÇA e confiança. 

 A minha sogra Rosana e ao meu sogro Nílson, meu carinho e respeito. Ao meu 

AMOR, Maria Roosany, pela paciência nas minhas muitas ausências, mas, pelo grande calor 

humano e amor RECÍPROCO. A todos os meus primos e primas, a Ana Lúcia, ao meu 

cunhado Júnior. As minhas GRANDES amigas da faculdade ASCES, Dra. Érica Andrade, 

Dra. Érika Cintra, Dra. Pollyana Mayara, Dra Rafaela Barbosa e Dra. Ana Thereza.  

 As  minhas amigas do mestrado/doutorado, Dra. Rita de Cássia, Dra. Luciana 

Romaguera e Dra. Cláudia Abreu. Ao Laboratório de Patologia Clínica do Hospital Barão de 

Lucena (HBL), nas pessoas da Dra. Amélia Lacerda, Dra. Valéria Maria, Dra. Ana Lima, Dra. 

Zélia, Dra. Elisa, Dra. Nadja, Dra. Marisa Rego e Dr. Rogério Rego. E a todos os meus amigos 

da Virologia do LIKA/UFPE. 

 Aos meus grandes AMIGOS Biomédicos, Veridiana Sales, Jéfferson Almeida, 

Geórgea Cahú, Emmanuelle Antonino e Simone Lisboa pela importante ajuda e vivênvia no 

dia a dia. 



 Aos meus AMIGOS da Reumatologia, Dr. Thiago Fragoso, Dr. Laurindo Rocha, Dr. 

Henrique Neto, Dr. Sérgio Cavalcanti, Dr. Fernando Cavancanti, Dr. Samuel Kosminsky, Dra. 

Andréia Dantas, Dra. Nadja Asano, Bira, Dona Luciana, Dona Avanir, Sr. Edílson e Sandro.  

 A minha querida AMIGA Dra. Ângela Duarte, meus sinceros AGRADECIMENTOS, 

por ter aberto as portas da Reumatologia para que pudéssemos desenvolver nosso projeto. 

 A Profa. Dra. Ana Catarina Simonetti, grande MESTRA na minha vida acadêmica e 

profissional. Por ter acreditado no meu POTENCIAL quanto discente de iniciação científica 

da Faculdade ASCES, bem como, por toda a ATENÇÃO depositada e disponibilidade para 

sempre discutirmos idéias e projetos, bem como pelos ensinamentos repassados e divididos. 

 A Profa. Dra. Ana Cecília Cavalcanti de Albuquerque, por ter acreditado no nosso 

SONHO, bem como pela atenção depositada. 

 A minha AMIGA e ORIENTADORA Profa. Dra. Maria Rosângela Cunha Duarte 

Coêlho, meus sinceros e humildes agradecimentos. Primeiro, pela oportunidade da orientação 

e por sempre ter acreditado na minha força, capacidade e COMPETÊNCIA acadêmica. 

 A todos os professores e professoras do Programa de Pós-Graduação em Medicina 

Tropical, em especial à Profa. Dra. Vera Magalhães, pela disponibilização das dependência do 

Laboratório Marcelo Magalhães, bem como aos demais funcionários pelo apoio e amizade 

durante o curso. Ao meu amigo Ulisses Ramos Montarroyos pela COLABORAÇÃO na 

análise estatística. 

 A todos aqueles que não estão citados nominalmente, mas que de alguma forma 

contribuíram direta ou indiretamente para a REALIZAÇÃO deste trabalho. 

 Por fim, agradeço a todos os PACIENTES, nossos instrumentos de pesquisa, que 

aceitaram participar deste projeto. Sem eles, nada poderia ter sido feito. OBRIGADO! 

 

 

  

   

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“A morte do homem começa no instante em que ele desiste de aprender.” 

Albino Teixeira 



RESUMO 
 

Fatores ambientais, genéticos e hormonais contribuem para etiopatogênese do Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (LES). As infecções pelos vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV), 

foram também referidas como agentes etiológicos em algumas doenças auto-imunes. Poucos 

são os estudos sobre a soroprevalência dessas viroses em pacientes lúpicos, portanto, o 

objetivo da pesquisa foi determinar a soroprevalência do HBV e HCV, em pacientes 

portadores do LES. Foram entrevistados 169 pacientes lúpicos e coletadas amostras 

sanguíneas. Pesquisou-se os marcadores sorológicos para o HBV (HBsAg, anti-HBc total e 

anti-HBs) e HCV (anti-HCV). Nas amostras anti-HBc total e anti-HCV positivas foram 

pesquisados o HBV-DNA e HCV-RNA, pela reação em cadeia da polimerase (PCR). A 

prevalência do anti-HBc total foi 10,1% (17/169), com negatividade para o HBV-DNA. Em 

contrapartida, o anti-HCV esteve presente em três pacientes (1,8%), mas apenas um foi HCV-

RNA positivo, com carga viral de 212.000 cópias/mL. Portanto, a soroprevalência do HCV 

encontrada na pesquisa foi menor do que a verificada em pacientes lúpicos brasileiros. Por 

outro lado, em virtude da inexistência de outros trabalhos brasileiros que relatem a 

prevalência do HBV em pacientes lúpicos, verificou-se que a prevalência encontrada na 

pesquisa foi superior a da população local. 
 

Palavras-chave: lúpus eritematoso sistêmico; hepatite B; hepatite C; prevalência. 

 



ABSTRACT 
 

Environmental, genetic and hormonal factors contribute to the aethiopathogenesis of systemic 

lupus erythematosus (SLE). Infection by the hepatitis B virus (HBV) and C (HCV) has also 

been reported as etiologic agents in some autoimmune diseases. There are few studies on the 

seroprevalence of these viruses in lupus patients, so the purpose of this research was to 

determine the seroprevalence of HBV and HCV in patients with SLE. 169 SLE patients were 

interviewed and collected blood samples. The survey involved the serological markers for 

HBV (HBsAg, anti-HBc total and anti-HBs) and HCV (anti-HCV). The samples anti-HBc 

and anti-HCV positives were analyzed for HBV-DNA and HCV-RNA by polymerase chain 

reaction (PCR). The prevalence of anti-HBc total was 10.1% (17/169), all negative for HBV-

DNA. In contrast, anti-HCV was present in three patients (1.8%), but only one was HCV-

RNA positive with viral load 212.000 copies/mL. Therefore, the prevalence of HCV found in 

the survey was lower than that seen in lupus patients in Brazil. Moreover, because of the lack 

of other Brazilian studies that report the prevalence of HBV in patients with lupus, it was 

found that the prevalence found in the survey was higher than the local population.  
 

Key-words: systemic lupus erythematosus; hepatitis B; hepatitis C; prevalence.  
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1.0 Introdução 

 

Dados clínicos e evidências experimentais têm sugerido a forte associação de fatores 

hormonais, meio ambiente e predisposição genética na imunopatogênese do Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (LES). Em relação aos fatores ambientais, principalmente os vírus e as 

bactérias, parecem ter um papel crucial, mas ainda pouco elucidado, na modulação e 

promoção de respostas auto-imunes. A hipótese de que agentes infecciosos atuem na 

etiopatogênese das doenças auto-imunes, incluindo o LES, é baseada, essencialmente, em 

estudos clínicos e evidências epidemiológicas (ZANDMAN-GODDARD; SHOENFELD, 

2005; DORIA et al. 2008). 

Assim, os pacientes com LES têm maior susceptibilidade às infecções, em decorrência 

da imunossupressão causada pela própria doença e por medicamentos, bem como pela 

exposição desses aos ambientes hospitalares, com realizações frequentes de procedimentos 

invasivos, hemotransfusões e cirurgias. As infecções, portanto, podem ser responsáveis por 30 

a 50% dos índices de morbidade e mortalidade e representam a segunda causa de morte nos 

pacientes lúpicos, só perdendo para as complicações cardiovasculares e renais (BERNATSKY 

et al. 2006; ALARCÒN, 2006; SEKIGAWA et al. 2006). 

Em relação ao vírus da hepatite B (HBV), estudos têm mostrado sua associação na 

indução de doenças auto-imunes e formação de imunocomplexos. Particularmente, em 

indivíduos susceptíveis e portadores crônicos do HBV, muitas manifestações extra-hepáticas 

auto-imunes são conhecidas, incluindo glomerulonefrite, artrite, vasculite, poliarterite nodosa 

e crioglobulinemia (GUILLEVIN et al. 1995; HRICIK et al. 1998; BOGDANOS et al. 2000; 

WARTELLE-BLADOU et al. 2001; CHI; MA, 2003; NAGAO et al. 2003; HSU et al. 2006; 

SHEPARD et al. 2006). 

Todavia, os estudos sobre a relação entre o HBV e o LES são escassos e com 

resultados controversos, não existindo dados a respeito dessa soroprevalência, especialmente 

na região Nordeste do Brasil. Acredita-se que variações amostrais e diferenças na distribuição 

geográfica do vírus possam favorecer a essa diversidade de resultados. Apesar disso, alguns 

estudos mostram que o HBV, através do mimetismo molecular, possa induzir ao LES, sendo 

que em locais de grande endemicidade do vírus, como os países asiáticos, a soroprevalência 
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em lúpicos foi estimada em aproximadamente 1 a 3,5% (LU et al. 1997; TANASESCU et al. 

1999; FESSLER, 2002; ZHAO et al. 2010). 

Por outro lado, durante o curso clínico da infecção crônica pelo vírus da hepatite C 

(HCV), várias manifestações extra-hepáticas também têm sido relacionadas, inclusive, o 

comprometimento reumatológico e auto-imune. Estas manifestações podem ser dominantes, 

enquanto a doença hepática pode ser quiescente ou leve. A literatura mostra que o HCV tem 

um papel crucial na indução da crioglobulinemia e síndrome de Sjögren, sendo que em outros 

estudos, a infecção foi relacionada diretamente com o LES (MARCHESONI et al. 1995; 

SANSONNO et al. 1995; KOWDLEY et al. 1997; CACOUB et al. 2000; FERRI et al. 2003; 

RAMOS-CASALS et al. 2005; RAMOS-CASALS et al. 2008). 

As taxas de soroprevalência do HCV em pacientes portadores de LES variam de 1 a 

11%, entretanto, divergências nos índices podem ser decorrentes das diferentes metodologias 

empregadas e também em virtude da distribuição geográfica do vírus (RAMOS-CASALS et 

al. 2000; CRAXÌ et al. 2008). Estudo de Ahmed et al. (2006) mostrou taxa de 10%, sugerindo 

que a pesquisa do vírus deve ser uma rotina estabelecida no atendimento dos pacientes 

lúpicos. Aqui no Brasil, não há registro na população pernambucana. Todavia, dois trabalhos 

mostraram soroprevalência de 6,6% em um hospital universitário do Rio de Janeiro (COSTA 

et al. 2002) e de 2,3%, também em um hospital universitário, agora da cidade de Goiânia, 

Estado de Goiás (BARBOSA et al. 2005). 

Dessa forma, o diagnóstico sorológico dos vírus das hepatites B e C na população 

geral, bem como nos pacientes portadores de LES, é baseado essencialmente nos ensaios 

imunoenzimáticos de terceira geração (ELISA 3ª geração), a partir de kits comerciais, sendo 

que os resultados positivos devem ser confirmados através das técnicas de biologia molecular, 

tais como a reação em cadeia da polimerase (PCR) (FUYUKAWA et al. 2000; TARANTINO 

et al. 2006). 

Portanto, em razão da escassez de dados no Brasil, especialmente na região Nordeste, 

os autores propuseram verificar a soroprevalência dos vírus das hepatites B e C em pacientes 

portadores de LES, bem como descrever os possíveis fatores de risco associados a estas 

infecções, as características sócio-demográficas da população estudada e os aspectos da 

doença lúpica, o que permitirá a melhoria da qualidade de vida dos sujeitos do estudo, 
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aumentando também o aporte de dados literários relacionados a essa casuística, especialmente 

aqui no estado de Pernambuco. 
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2.0 Revisão da Literatura 

 

2.1 Hepatite Viral B – Aspectos Gerais 

 

As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos, de 

distribuição universal, que têm em comum o tropismo hepático. Possuem semelhanças do 

ponto de vista clínico-laboratorial, mas apresentam importantes diferenças epidemiológicas e 

quanto à sua evolução (FERREIRA; SILVEIRA, 2004; CRUZ; SHIRASSU; MARTINS, 

2009). Na prática, sua grande importância não se limita somente ao enorme número de 

pessoas infectadas; estende-se também às complicações das formas agudas e crônicas, bem 

como a apresentação da doença em grupos populacionais específicos. Dessa forma, os vírus 

causadores determinam uma ampla variedade de apresentações e manifestações clínicas, 

compreendendo desde o portador assintomático ou hepatite aguda ou crônica, até fibrose, 

cirrose e, nos estágios avançados, carcinoma hepatocelular (BRASIL, 2005). 

A hepatite B possui uma série de denominações que representam o conhecimento que 

foi sendo adquirido acerca desta patologia: hepatite do soro, hepatite de inoculação, hepatite 

pós-transfusional, hepatite do antígeno Austrália, entre outros (BLUMBERG; ALTER; 

VISNISH, 1965). Essa hepatite toma ainda a designação de hepatite sérica, para distinguir-se 

da hepatite infecciosa – ou hepatite A. A adoção do termo hepatite B surgiu, portanto, em 

oposição à hepatite A, sendo esta última uma doença de curta duração. (RIBEIRO, 1997).  

Em meados de 1970, Dane et al. conseguiram identificar as partículas do vírus da 

hepatite B no soro de um paciente, mas já no ano de 1965, Blumberg; Alter; Visnish et al. 

identificaram o antígeno de superfície deste vírus, que denominou de antígeno Austrália ou 

HBsAg. Posteriormente, Kaplan et al. (1973) confirmaram a natureza viral destas partículas, 

detectando um DNA endógeno dependente de uma DNA polimerase que se encontrava no seu 

interior. A descoberta desta polimerase permitiu a caracterização do genoma do HBV por 

Robinson; Greenman, (1974).   

O HBV pertencente à família Hepadnaviridae e gênero Orthohepadnavirus (ICTV, 

2009), sendo que vírus desta mesma família e gênero causam doença semelhante em diversos 

animais, como marmotas, esquilos terrestres e patos de Pequim (LEE, 1997; LOK; 

MCMAHON, 2001). A partícula viral ou vírion é denominada partícula de Dane e tem 
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simetria icosaédrica, com um tamanho de aproximadamente 42 nm de diâmetro, podendo ser 

filamentosa ou esférica, e consiste de uma porção central de natureza protéica, o cerne, que 

contém o genoma viral e a DNA polimerase, e uma porção externa de natureza lipídica, o 

envelope, com proteínas virais inseridas (figura 1) (HARUNA et al. 1991). O HBV possui um 

dos menores genomas entre os vírus que infetam os homens, sendo um DNA genômico de 

dupla fita circular incompleta com aproximadamente 3.200 pares de base (pb) (ROBINSON; 

LUTWICK, 1976; MILLER et al. 1989; GANEM et al. 1996; KUPSKI, 2005). 

 

Figura 1. Representação esquemática da partícula viral do HBV, apresentando os antígenos virais, DNA e a 

enzima polimerase. Fonte: <http://www.rit.edu/~japfaa/infectious.html> 

 

Na sua totalidade, o genoma é codificante, apresentando quatro fases de leitura aberta 

(ORF – Open Reading Frame) que se sobrepõem e são assim designadas: pré-S/S, pré-C/C, P 

e X (figura 2). O gene pré-S/S codifica as proteínas que formam o HBsAg, enquanto que o 

gene pré-C/C é responsável pela síntese do HBcAg (antígeno do core viral), bem como do 

antígeno e (HBeAg – relacionado com a replicação e infectividade). Ainda, o gene P codifica 

a polimerase viral que tem, também, atividade de transcriptase reversa. Já a região X é 

responsável pela síntese de uma proteína regulatória ou proteína X, associada com a 

transcrição de diversos genes que estimulam a proliferação celular, além de interagir com a 

proteína supressora tumoral p53, interferindo na sua capacidade de regular negativamente a 

proliferação celular (HARUNA et al., 1991). Supõe-se que a proteína X desempenhe um 

papel importante no carcinoma hepático (LAKHTAKIA et al. 2003).  
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Ensaios genômicos revelaram que a região de leitura aberta S é subdividida ainda em 

S, pré-S1 e pré-S2. Os domínios pré-S1 e pré-S2 parecem estar envolvidos na interação do 

HBV com o receptor específico nos hepatócitos (KURAI et al. 1989; PETIT et al. 1990; 

ALBERTI et al. 1990). Esse efeito pode ser importante no desenvolvimento da infecção 

crônica. Ressalta-se ainda que o HBV seja capaz de produzir mais proteína por nucleotídeo do 

que qualquer outro vírus conhecido (GOMES, 2007). 

 

Figura 2. Representação do genoma de HBV, mostrando a dupla fita circular (fita + e -) e as regiões de leitura 

aberta C, P, S, X, pré-S1 e pré-S2. Fonte: <http://www.molecular-virology.uni-hd.de/EN/HBV/HBV.HTM> 

 

O HBV, apesar de ser um vírus de DNA, utiliza um RNA intermediário e uma 

transcriptase reversa para sua replicação, estando sujeito a mutações ao longo do genoma. A 

ocorrência de substituições, deleções, duplicações, inserções e redistribuições de nucleotídeos 

pode não ter consequência alguma no nível das proteínas sintetizadas, mas pode comprometer 

a replicação viral, modificar a suscetibilidade do hospedeiro ou levar ao escape viral do 

ataque imunológico. A condição imune do paciente, vacinação prévia e o uso de drogas anti-

virais, podem influenciar diretamente na taxa de mutação viral (McMILLAN et al. 1996).  

Mutações específicas na região pré-cerne impossibilitam a secreção do HBeAg 

(THOMAS, CARMAN, 1994). Nestes casos, o paciente é positivo para o HBV-DNA, mas 

negativo para o antígeno e, apresentando, geralmente, doença grave ativa (ALLEN et al. 

1998; ATKINS; GRAY, 1998). Foram também descritos outras 21 mutantes do gene X, mas 

sua importância clínica não está totalmente definida. Mutantes YMDD do gene da polimerase 

são responsáveis por casos de resistência ao fármaco lamivudina, utilizada no tratamento das 

formas crônicas (CHEN; OON, 2002). Portanto, os mutantes podem influenciar a evolução 
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clínica, favorecer a ocorrência de formas fulminantes e induzir resistência viral aos 

medicamentos. Nessas circunstâncias, o HBeAg sérico não tem utilidade como indicador de 

replicação (TASSOPOULOS et al. 1999). 

 

2.1.1 Hepatite Viral B – Epidemiologia 

 

A infecção pelo HBV constitui em um sério problema de Saúde Pública. Devido à sua 

alta especificidade, infecta o homem, que constitui o reservatório natural. O risco de 

desenvolver doença aguda ictérica aumenta com a idade do paciente, inversamente à 

possibilidade de cronificação. Quando os recém-nascidos entram em contato com o HBV há 

90% de chance de se tornarem cronicamente infectados, entretanto, quando a infecção ocorre 

aos cinco anos, a possibilidade cai para 30 a 50%, sendo a taxa reduzida para 5 a 10%, se a 

infecção ocorre na idade adulta (CDC, 1991). 

Estima-se que aproximadamente 2 bilhões de pessoas tenham evidência sorológica de 

infecção atual ou pregressa. A Organização Mundial de Saúde (OMS) avalia que existam em 

torno de 367 milhões de portadores crônicos do vírus, em risco de evolução para cirrose e 

carcinoma hepatocelular, com cerca de 600 mil mortes/ano (WHO, 2003; SHEPARD, 2006; 

KIFFER et al. 2007). As taxas globais de soroprevalência do HBV variam amplamente, de 0,1 

a taxas superiores a 30%, como as verificadas em países asiáticos (região de maior 

endemicidade). Considerando que muitos indivíduos infectados são assintomáticos e que as 

infecções sintomáticas são insuficientemente notificadas, a frequência da hepatite B é, 

certamente, ainda subestimada (CUSTER, 2004; GANEM, 2006). 

A distribuição do vírus é muito desigual, podendo considerar três níveis diferentes de 

endemicidade (figura 3), sendo as regiões de endemicidade elevadas a África, o Sudeste 

Asiático, o Sul da China, a Bacia Amazônica, o Alasca e a Groelândia, onde 8 a 20% da 

população é portadora da infecção (HBsAg positivos) e 70 a 90% tiveram contato com o vírus 

(anti-HBc total positivos). Nas regiões de endemicidade intermediária – Europa Oriental, 

Baixo Oriente e Bacia Mediterrânea – 2 a 7% da população é portadora do vírus e 20 a 60% 

tiveram algum contato prévio, enquanto nas regiões de baixa endemicidade – Europa 

Ocidental, América do Norte e Austrália – a prevalência de portadores é inferior a 2% (CDC, 
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1991; CASTRO, 1999; DEHESA-VIOLANTE; NUÑEZ-NATERAS, 2007; LAI; LIAW, 

2010). 

 

Figura 3. Distribuição mundial do HBV. Fonte: World Health Organization. Introduction of hepatitis B vaccine 

into childhood immunization services, 2001, Geneva. 

 

Nas áreas de alta soroprevalência, a população evidencia infecção prévia (anti-HBc 

total reagente) em taxa superior a 60%. Nas áreas de endemicidade intermediária, a taxa de 

anti-HBc total reagente varia de 20 a 60%. Provavelmente, estas altas taxas são decorrentes da 

transmissão neonatal (ALTER et al. 1990; SHERLOCK, 1997). 

Apesar dos dados disponíveis, os estudos soro-epidemiológicos sobre hepatite B no 

Brasil são escassos e, em geral, ocuparam-se de grupos populacionais específicos. O país é 

classificado como uma área de endemicidade intermediária, embora dentro do território 

existam diferentes soroprevalências. Assim, o Ministério da Saúde estima que, pelo menos 

15% da população já estiveram em contato com o HBV e que aproximadamente 1% apresenta 

doença crônica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). Há ainda que se considerar uma 

variabilidade genética do HBV, definida pela presença de oito genótipos diferentes (A-H), e 

estes genótipos são encontrados em diferentes populações geográficas e se diferem quanto à 

viabilidade, replicação e sensibilidade às drogas antivirais empregadas. 
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Análise de base populacional realizada no município de São Paulo, detectou 

portadores crônicos em 1,02% (HBsAg positivos) (FOCACCIA et al. 2003). Há áreas 

consideradas de alto risco, como no oeste do Paraná e em certas regiões da Amazônia. Apesar 

da desigualdade das notificações, as taxas referentes à mortalidade por hepatites, na região 

Amazônica, são mais altas do que no resto do Brasil. A partir de 1989, quando foi iniciada a 

vacinação em massa de crianças com menos de 10 anos, na Amazônia Ocidental, foi 

observada uma queda significativa na mortalidade. De uma maneira geral, a soroprevalência 

revela percentuais variáveis de HBsAg de 1,9 a 13,5%, e de 10,4 a 90,3% para o anti-HBs 

(dados vacinais) (BENSABATH; LEÃO, 2003). 

Na população geral, a soroprevalência do anti-HBc total foi determinada em 1,2% para 

região Nordeste, 5,5% na região Sudeste, 7,6% na região Sul e 21,4% na região Norte 

(CLEMENS et al. 2000). Em Recife, Arraes et al. (2003) encontraram soroprevalência do 

anti-HBc total da ordem de 12% em doadores de sangue saudáveis. 

Por fim, a transmissão do HBV pode se dá horizontalmente através de contato com 

fluidos orgânicos contendo vírus, de modo especial com sangue, sêmen e saliva (FERREIRA; 

SILVEIRA, 2004). A maior prevalência está relacionada aos fatores de risco: hemodiálise, 

hemotransfusões, manipulação de sangue humano, acidentes com materiais perfuro-cortantes, 

convivência íntima com infectados, uso de drogas ilícitas e contato com múltiplos parceiros 

sexuais (ALTER, 2007). Além do mais, a transmissão vertical ocorre através da passagem do 

vírus da mãe diretamente para o recém-nascido no momento do parto (SHAPIRO; 

MARGOLIS, 1990; AQUINO et al. 2008). 

 

2.1.2 Hepatite Viral B – Clínica e Diagnóstico Laboratorial 

 

Clinicamente, é possível um indivíduo estar infectado com o vírus e não apresentar 

quaisquer sintomas de doença. No entanto, comumente, ocorre um quadro agudo que se 

manifesta por mal estar geral, cansaço, perda de apetite e, por vezes, sinais de icterícia. O 

quadro clínico característico se desenvolve após período de incubação de 1,5 a 3 meses (6 a 8 

semanas) (BENDINELLI et al. 2002).  

O vírus é responsável por quadros de hepatite aguda, muitas vezes anictéricos. Em 

cerca de 90 a 95% dos casos, a infecção aguda resolve-se com a depleção imune do HBsAg e 
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o desenvolvimento de imunidade protetora (surgimento do anti-HBs). Entretanto, em cerca de 

1% dos casos, a infecção aguda pode ter uma evolução grave, letal e fulminante. Dados 

mostram ainda que aproximadamente 5 a 10% dessas infecções, adquiridas na idade adulta, 

evoluem para a cronicidade, com possível desenvolvimento de cirrose ou neoplasia do fígado. 

A evolução para a cronicidade é mais frequente e a doença é, eventualmente, mais grave 

quando a infecção é adquirida por transmissão vertical ou no pós-parto (CASTRO, 1999). 

O diagnóstico envolve achados clínicos, epidemiológicos e exames laboratoriais. O 

diagnóstico laboratorial e a avaliação de sua gravidade se baseiam inicialmente nas provas de 

função hepática (WOLK; JONES; ROSENBLATT, 2001). As transaminases aspartato 

aminotransferase (AST) e, especialmente, a alanino aminotransferase (ALT) são os testes de 

função hepática mais importante, uma vez que seus níveis são indicadores altamente sensíveis 

do grau de lesão hepatocelular. Aumentam 10 a 100 vezes nas fases inicias da hepatite, 

precedendo os sintomas. Em geral, os níveis caem em seis semanas nas formas benignas, 

sendo os níveis de ALT superiores aos de AST. Valores de AST mais elevados que ALT 

podem ocorrer nas hepatites graves, denotando maior dano hepático. Nas hepatites 

fulminantes os níveis de transaminases declinam de forma abrupta (FAGAN; HARRISON, 

2000; SAEZ-ALQUÉZAE; BASSIT; SABINO, 2001). 

Por sua vez, a fosfatase alcalina (FA) e gama-glutamil transferase (δ-GT) são enzimas 

indicadoras de colestase, apresentando elevações moderadas nos quadros de hepatites. A δ-

GT pode alterar por consumo alcoólico e FA pode ter níveis elevados determinados por 

aumentos de outras isoenzimas que não a hepática. A relação ALT/δ-GT superior a 2 é 

sugestiva de hepatite viral, enquanto esta razão <1 é sugestiva de icterícia colestática 

(FAGAN; HARRISON, 2000; BENDINELLI et al. 2002). E, os distúrbios na etapa de 

excreção da bilirrubina conjugada pelos hepatócitos é a causa do aumento de concentração 

das bilirrubinas (principalmente da bilirrubina direta), da elevação do urobilinogênio urinário 

e da acolia fecal, observados nas hepatites virais (WOLK; JONES; ROSENBLATT, 2001). 

Na prática clínica, o diagnóstico da infecção é usualmente realizado através da 

detecção de marcadores virais (antígenos e/ou anticorpos) em amostras de soro ou plasma. 

Estes marcadores aparecem e desaparecem do soro de acordo com a fase evolutiva da 

infecção, e podem ser correlacionados temporariamente com a ocorrência de sinais clínicos e 

outros achados laboratoriais (JÚNIOR; GONÇALVES, 2007). 
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O HBsAg, também designado de antígeno de superfície ou antígeno Austrália, torna-

se detectável 2 a 8 semanas após início da infecção, 2 a 6 semanas antes das alterações da 

ALT e 2 a 5 semanas antes dos sinais e sintomas. Ocasionalmente, pode ser detectado apenas 

após 12 semanas. Nos casos agudos e auto-limitados, o HBsAg usualmente desaparece em 1 a 

2 meses após início dos sintomas. A sua persistência por vinte semanas após a infecção 

primária prediz infecção crônica. Em termos práticos, sua positividade está associada à 

infecciosidade, estando presente nas infecções agudas ou crônicas (OKANOUE; MINAMMI, 

2006). 

Um resultado negativo de HBsAg exclui que haja replicação do HBV, exceto em 

situações onde a produção do vírus é escassa (hepatite fulminante ou infecções neonatais), nas 

infecções por HBV mutantes, na co-infecção pelo vírus da hepatite D (HDV) e nos casos de 

infecção oculta. Um resultado de HBsAg positivo deve sempre ser confirmado e 

complementado com outros marcadores de infecção (BEFELER; Di BISCEGLIE, 2000). 

Deve-se considerar, ainda, a detecção de HBsAg positivo transitório após vacinação. 

Positividade transitória do HBsAg tem sido encontrada em 50% dos pacientes vacinados por 

um período médio de 2 semanas. Na maioria dos estudos a positividade é obtida 48 a 72 horas 

após a vacinação (BERNSTEIN et al. 1994; SCHWARZWALD; KLINE, 2001). 

O HBcAg é codificado em nível genômico por um segmento de DNA denominado c 

ou core e representa a proteína estrutural do capsídeo. Não é comumente encontrado na 

corrente circulatória, mas a avaliação de anticorpos contra esse antígeno em amostras 

biológicas de tecido hepático e soro pode ser realizada. A resposta imune frente ao HBcAg, a 

nível de hepatócitos, leva a destruição das células infectadas. Os anticorpos dirigidos contra 

esse antígeno podem ser de 2 tipos (IgM e IgG), salientando que não conferem imunidade 

protetora (CUSTER, 2004). 

O anti-HBc IgM surge ao mesmo tempo que as alterações da ALT na infecção aguda 

(1 a 2 semanas após o HBsAg) e rapidamente alcança títulos elevados. Encontra-se positivo 

na infecção aguda e durante a exacerbação da doença crônica ativa. Juntamente com o HBV- 

DNA, podem ser os únicos marcadores de infecção neonatal ou quando quantidades pequenas 

de HBsAg são produzidas (hepatite fulminante). Nos 4 a 6 meses subsequentes, o anti-HBc 

IgM predomina com queda moderada e aumento gradativo dos títulos de anti-HBc IgG. Em 

infecções auto-limitadas, o anti-HBc IgM se torna indetectável em poucos meses, embora 

títulos baixos possam ser encontrados por até dois anos. Em infecções crônicas de baixo grau, 
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anti-HBc IgM também é indetectável com títulos baixos, mas usualmente apresenta picos 

quando a replicação viral se exacerba. Pode ser o único marcador da hepatite na janela 

imunológica entre o desaparecimento do HBsAg e surgimento do anti-HBs (LEAVELLE, 

2001). 

O anti-HBc IgG ou total surge após um período de 4 a 6 meses e persiste por toda a 

vida em mais de 90% dos pacientes . Sua presença indica infecção atual ou prévia pelo HBV, 

não conferindo, portanto, imunidade. Pacientes positivos para anti-HBc IgG, mas negativos 

para HBsAg e anti-HBs podem ocorrer nas seguintes situações: a) falso-positivo (doenças 

auto-imunes, hipergamaglobulinemia, mononucleose); b) anticorpos adquiridos passivamente; 

c) infecção recente em período de janela imunológica (HBsAg já depurado e anti-HBs ainda 

negativo); d) infecção crônica, com níveis de HBsAg baixos; e) infecção prévia pelo HBV 

com anti-HBs indetectável; f) presença de mutação na região “S” do genoma, 

impossibilitando a produção de HBsAg (BADUR; AKGÜN, 2001). 

O perfil sorológico anti-HBc total isolado é anômalo ou não clássico, podendo ser 

observado em cinco situações principais, segundo Silva, (2006): a) fase de janela 

imunológica, observada em infecção aguda em resolução, quando o HBsAg desaparece e o 

anti-HBs aparece algumas semanas após; b) imunidade relacionada a infecções ocorridas há 

muitos anos com a concentração do anti-HBs em títulos muito baixos; c) perfil de infecção 

crônica de baixa atividade, confirmada por testes de biologia molecular, em virtude de uma 

baixa carga viral; d) transferência passiva de anti-HBc total da mãe para o filho ao 

nascimento; e) resultado do teste falso-positivo. 

O HBeAg é detectável no sangue ao mesmo tempo que o HBsAg. Sua presença denota 

replicação viral e infecciosidade. O desaparecimento do HBeAg é indicativo de redução da 

replicação viral, embora não exclua essa possibilidade (variante HBeAg-minus). Nos casos 

auto-limitados, a soroconversão ocorre em poucas semanas, surgindo o anti-HBe. Na 

evolução para formas crônicas, com o HBsAg persistindo por mais de 6 meses, a presença do 

HBeAg geralmente corresponde a um prognóstico de maior gravidade (BEFELER; Di 

BISCEGLIE, 2000).  

O anti-HBe surge na recuperação da infecção aguda, após o antígeno HBeAg não mais 

ser detectado. Pode estar presente por muitos anos após a recuperação da infecção pelo HBV. 

Em um portador do HBV, um resultado positivo de anti-HBe usualmente indica inatividade 
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do vírus e baixa infecciosidade. Em pacientes infectados com variantes do HBV (mutantes 

pré-core HBeAg negativos) a associação entre replicação e expressão do HBeAg é desfeita, 

podendo ocorrer replicação na presença de anti-HBe (BADUR; AKGÜN, 2001). 

Por fim, o anti-HBs indica recuperação sorológica e imunidade contra o HBV, sendo 

útil para avaliar resposta à vacina e/ou a recuperação da infecção natural. Usualmente, esses 

anticorpos são permanentes, entretanto, podem se tornar indetectáveis anos após a resolução 

da infecção ou em pacientes imunodeprimidos. Em geral, o anti-HBs é detectável duas a 

quatro semanas após o desaparecimento do HBsAg. Entretanto, pode-se encontrar HBsAg e 

anti-HBs positivos de forma simultânea. Essa ocorrência é mais comum em pacientes com 

distúrbios da resposta imune (renais crônicos), embora, mesmo em indivíduos normais, seja 

possível, transitoriamente, detectar antígeno e anticorpo simultaneamente, pois os testes atuais 

podem detectar o antígeno sob a forma de imunocomplexos (BENDINELLI et al. 2002).  

Cerca de 10 a 15% dos pacientes vacinados não respondem à vacina. A eficácia da 

vacina declina em imunocomprometidos (60 a 70%), sendo muito baixa naqueles com 

imunodepressão grave (10 a 20%). Pacientes jovens respondem melhor à vacina que idosos, e 

as concentrações de anticorpos protetores declinam com o tempo. Valores acima de 10 

mUI/mL são considerados protetores (BENDINELLI et al. 2002). 

 

2.2 Hepatite Viral C – Aspectos Gerais 

 

A descoberta do antígeno Austrália fez com que os pesquisadores acreditassem que 

estariam resolvidos todos os problemas das hepatites pós-transfusionais. No entanto, 

verificou-se que mesmo com a realização de exames para detectar a presença do antígeno, o 

risco deste tipo de hepatite foi reduzido em apenas 25% dos casos. Surgiu, então, a 

designação de hepatite não-A não-B, que foi introduzida em 1975 e manteve-se por 14 anos, 

até a descoberta do HCV (COTTER, 2003). 

O HCV foi identificado por Choo et al. (1989), após 7 anos de investigação, utilizando 

técnicas de biologia molecular. Estudos realizados posteriormente possibilitaram o 

desenvolvimento de testes sorológicos baseados na pesquisa de anticorpos contra os antígenos 

do HCV. O desenvolvimento destes testes levou ao reconhecimento de que o HCV seria um 

agente de alta prevalência nas infecções pós-transfusionais, em usuários de derivados de 
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sangue e, que existia uma associação com o uso abusivo de drogas endovenosas, cirrose e 

carcinoma hepatocelular (CONTE, 2000). O HCV então emergiu como uma das principais 

causas, não só de doença hepática, mas também de numerosas condições extra-hepática 

(LORMEAU et al. 2006).  

É um vírus RNA da família Flaviviridae e gênero Hepacivirus, com genoma em fita 

simples de polaridade positiva com 9,7 kilobases de comprimento (figura 4). Na poliproteína, 

com uma longa fase de leitura aberta distinguem-se as proteínas estruturais: core, E1 e E2 e as 

não estruturais ou NS (1 a 5), essas últimas responsáveis pela replicação viral.  Algumas 

regiões do genoma, como E1 e E2, são altamente variáveis, enquanto outras, como a região 5’ 

não traduzida (5’UTR) são mais estáveis (SMITH et al. 1995). Tem-se descrito variações de 

até 51% na sequência de aminoácidos da proteína E1 em diferentes isolados do HCV (BUKH; 

PURCELL; MILLER, 1992; PERONE et al. 2008). 

O genoma (figura 5) é composto por duas regiões altamente conservadas e não 

codificadoras denominadas UTR (Untranslated Regions) 5’ e 3’. A região 5’UTR é altamente 

conservada e possui cerca de 341 nucleotídeos com estrutura secundária complexa que 

funciona como uma IRES (Internal Ribosome Entry Site) permitindo a ligação direta do RNA 

viral ao ribosomo da célula infectada e possibilitando a tradução das proteínas virais. Já a 

região 3’UTR é dividida em outras três: um segmento hipervariável de 40 nucleotídeos, uma 

cauda poli-U variável em extensão e uma região altamente conservada de 98 nucleotídeos, 

essencial para replicação in vivo (BARTENSCHLAGER; LOHMANN, 2000; ROSENBERG, 

2001). 

 

Figura 4. Vírus da hepatite C, vírus RNA família Flaviviridae de 50nm de diâmetro. Fonte: STRAUS, (2001). 
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A proteína do core possui uma sequência de aminoácidos altamente conservada entre 

os diferentes isolados do HCV (MIKAWA, 2006), sendo utilizada em vários testes 

diagnósticos como importante alvo antigênico para a detecção do anti-HCV. Possui função 

primária de empacotar o genoma viral dentro de um capsídeo (YASUI et al. 1998). Além 

disso, a proteína do core parece estar associada a várias funções, como modulação da 

transcrição gênica, proliferação, morte e sinalização celular, podendo interferir no 

metabolismo lipídico e deprimir a resposta imune do hospedeiro por meio de mecanismos 

ainda não conhecidos (McLAUCHLAN, 2000). 

As proteínas E1 e E2 são intensamente glicosiladas e formam um complexo 

heterodímero não-covalente, o qual se acredita ser o principal componente do envelope viral. 

Estudos demonstraram que as duas glicoproteínas de envelope apresentam funções 

importantes em diferentes etapas do ciclo de replicação, atuando de forma essencial na 

ligação ao receptor e fusão com a membrana da célula hospedeira (BARTENSCHLAGER; 

LOHMANN, 2000). 

A região genômica E2 codifica ainda uma pequena proteína hidrofóbica remanescente 

de um grupo de proteínas conhecidas como viroporins, denominada p7, localizada na junção 

das proteínas estruturais e não-estruturais e cuja função ainda é desconhecida. Estudos 

recentes apontam que a p7 possa atuar na mediação da permeabilidade de cátions e possa 

apresentar importante função na maturação e liberação da partícula viral (THOMSON; 

FINCH, 2005). 

As proteínas NS, designadas NS2, NS3, NS4 e NS5, estão separadas das proteínas 

estruturais por um peptídeo curto (p7). Os tipos NS4 e NS5 são processados em duas 

subunidades A e B, enquanto que a NS2 e a NS5B estão diretamente envolvidas no 

processamento do precursor polipeptídico e na replicação viral. A RNA polimerase do HCV 

(NS5B), por não possuir uma capacidade de revisão, produz diversidades genéticas 

(THOMSON; FINCH, 2005). Por sua vez, a NS3 interfere no sinal de transdução, 

promovendo a proliferação e a transformação celular (ZEMEL et al. 2001). 
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Figura 5. Genoma do HCV, mostrando as diferentes regiões e proteínas. Fonte: ROINGEARD et al. (2004). 

 

Estas variações na sequência genômica permitiram classificar o HCV em 6 grandes 

genótipos, que diferem entre si em 30 a 34% na sequência de nucleotídeos e em 30% na 

sequência de aminoácidos (SIMMONDS et al. 1993). Dentro de um mesmo genótipo e 

subtipo podemos ainda ter variações do HCV, que são denominadas quasispecies. Isso é 

possível devido à replicação imperfeita do vírus, com o surgimento de pequenas e constantes 

mutações. A maior ou menor diversidade das quasispecies parece estar relacionada com a 

pressão imunológica, já que costuma ser pequena nas fases iniciais da doença, com 

aminotransferases normais, sendo de alta heterogeneidade nos casos de doença hepática mais 

avançada e/ou baixa resposta terapêutica (STRAUSS, 2001). 

A grande dificuldade de estudo da hepatite C reside, portanto, no fato de ser um 

patógeno humano, não havendo animal de experimentação ou meios de cultura que se 

adaptem à pesquisa, exceto o chimpanzé, de custos proibitivos. Nas poucas investigações 

experimentais recentes, estudos demonstram que chimpanzés se re-infectam com vírus 

homólogos e heterólogos, mesmo na presença de anticorpos neutralizantes. Ratos 

transgênicos que conseguem expressar a proteína do core desenvolveram esteatose hepática 

no início da infecção pelo HCV, evoluindo posteriormente para carcinoma hepatocelular. Já 

as proteínas E1/E2, nesse mesmo modelo animal, provocaram o desenvolvimento de 

manifestações extra-hepáticas, em glândulas salivares e lacrimais, semelhantes à síndrome de 

Sjögren (JOO; HABN, 2000). 
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2.2.1 Hepatite Viral C – Epidemiologia 

 

Assim como a hepatite B, a infecção pelo HCV também é um importante problema de 

Saúde Pública, com uma estimativa de cerca de 170 a 180 milhões de casos em todo o mundo 

(OMS, 1999; ALTER, 2007) e uma prevalência mundial de 2 a 3% na população geral 

(SHEPARD et al. 2005; CRAXI et al. 2008). Aqueles com maior risco de infecção pelo vírus 

são pacientes com história de transfusão de sangue, uso de drogas endovenosas, elevada 

promiscuidade sexual, portadores de doenças sexualmente transmissíveis, associado, 

principalmente, ao baixo nível socioeconômico (SCOTINIOTIS et al. 1995; SEPP et al. 1995; 

SCOTT et al., 1997).  

No Brasil, a soroprevalência estimada do anti-HCV é de 1,5% na população geral 

(FOCACCIA et al. 2003). Para candidatos a doação de sangue, o anti-HCV foi encontrado em 

2,1% na região Norte, 1% no Centro-Oeste, 1,2% no Nordeste, 1,4% no Sudeste e 0,6% no 

Sul (FONSECA, 1999). Em números, só no ano 2000, dos 5.961 casos notificados no Brasil, 

cerca da metade dos casos (49,3%) era da região Sudeste, cerca de um terço (32,3%) do Sul, 

8,4% do Centro-Oeste, 6,9% do Nordeste e 3,1% do Norte. Já em 2005, o número havia 

duplicado e, dos 13.261 casos notificados, mais da metade (55,7%) eram da região Sudeste, 

28,9% do Sul, 6,7% do Centro Oeste, 6,4% do Nordeste e 2,2% do Norte (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2005).  

Clinicamente, a infecção pelo vírus leva a um curso crônico em aproximadamente 70 a 

80% dos casos e pode causar complicações graves, como cirrose hepática e carcinoma 

hepatocelular, geralmente depois de mais de 20 anos de infecção. Contudo, nos últimos anos, 

um amplo espectro clínico e imunológico de alterações e doenças auto-imunes tem sido 

associado com a infecção pelo HCV (McMURRAY, 1998). 

A maioria das populações da África, Américas, Europa e Sudeste Asiático têm 

positividade para o anti-HCV de menos de 2,5%. Já as taxas de soroprevalência para as 

regiões ocidentais do Pacífico variam de 2,5 a 4,9%, e no Oriente Médio, a soroprevalência 

varia de 1 a mais de 14% (figura 6) (SHEPARD et al. 2005). Traduzindo essas porcentagens 

em números, equivale afirmar que são cerca de 8,9 milhões de pessoas infectadas vivendo na 

Europa e 12,6 milhões nas Américas. No entanto, a grande maioria de infectados é na Ásia, 

cerca de 32 milhões e África, cerca de 28 milhões. Nos países em desenvolvimento, 
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incluindo-se o Brasil, a transmissão nosocomial do HCV através da reutilização de seringas e 

agulhas contaminadas ou inadequadamente esterilizadas continua a ser uma importante fonte 

(PARANÁ, 2003). 

 

 

Figura 6. Distribuição geográfica mundial da infecção pelo vírus da hepatite C. Fonte: OMS, (2004). 

 

Diversos pesquisadores têm relatado ampla variação geográfica mundial na 

distribuição dos genótipos. Assim, os genótipos 1, 2 e 3 são mais prevalentes na Europa, 

Japão e Estados Unidos, o genótipo 4 na África central, Egito e Oriente Médio, o genótipo 5 

na África do Sul e o genótipo 6 na Ásia (NGUYEN; KEEFE, 2005; NAINAN et al. 2006). 

No Brasil, tem-se observado maior prevalência do genótipo 1, seguido do 3 (BASSIT et al. 

1999; CAMPIOTTO et al. 2005), a despeito da considerável variação na distribuição de 

genótipos e da insuficiência de informações em algumas regiões brasileiras. Genótipos 

incomuns, como o 4 e o 5, também foram relatados esporadicamente no Brasil (LEVI et al. 

2002). 

 

2.2.2 Hepatite Viral C – Clínica e Diagnóstico Laboratorial 

 

As doenças hepáticas crônicas por hepatite C são a sétima causa de anos de vida 

perdidos entre os homens e a décima segunda entre as mulheres. Constitui-se por ser o maior 

motivo de indicação para transplante hepático e principal causadora de cirrose no mundo, 
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competindo com a hepatite alcoólica como importante causa de doença crônica do fígado 

(ARAÚJO, 2004; SOUSA; CRUVINEL, 2008). 

Embora seja uma infecção progressiva que cursa lentamente, pode ser fatal e grave. O 

tratamento requer período de tempo prolongado, tendo como características a baixa 

erradicação viral associada a pouca segurança terapêutica (LOPES et al. 2005). Alguns 

indivíduos não respondem satisfatoriamente ao tratamento, ou ainda podem não manter 

resposta sustentada, tornando-se recidivantes. Essas dificuldades estão na dependência do 

genótipo, bem como podem estar relacionados à especificidade e sensibilidade dos métodos 

diagnósticos empregados (CONTE, 2000). 

 Uma das notáveis características do HCV é a habilidade de evadir do sistema imune 

do hospedeiro infectado. A viremia persiste em 85 a 90% dos indivíduos infectados, 

aproximadamente 70% dos quais desenvolvem algum grau de lesão hepática crônica e 

potencial para progredir para cirrose e carcinoma hepatocelular. Diferenças no curso 

evolutivo da infecção crônica de cada paciente devem estar relacionadas a fatores virais, do 

hospedeiro e externo. Tais variáveis poderiam permitir evoluções clínicas bastante 

heterogêneas, como formas lentamente progressivas ou até mesmo não evolutivas (LARSON; 

CARITHERS, 2001). 

Fatores hormonais e genéticos parecem estar implicados também na patogênese da 

infecção pelo HCV, sendo aceito que a doença costuma progredir mais rapidamente no sexo 

masculino. A idade do paciente ao adquirir a infecção também se mostra relevante, havendo 

pior prognóstico naqueles com idade superior a 40 anos. Outro importante fator, variável 

independente no prognóstico evolutivo da fibrose hepática, é o consumo alcoólico. Os 

mecanismos, não bem elucidados, envolvem aumento de carga viral induzida pelo álcool, 

assim como lesões imunomediadas e hepatotóxicas (PESSIONE et al. 1998). 

Laboratorialmente, o teste para diagnóstico da hepatite C, rotineiramente utilizado 

desde o início dos anos 90, é o ensaio imunoenzimático (ELISA) para detecção do anti-HCV, 

que adquiriu maior sensibilidade e especificidade ao passar de testes de primeira para segunda 

e terceira gerações. Embora extremamente útil para o diagnóstico das hepatites crônicas, 

especialmente nos pacientes com alterações de transaminases e epidemiologia sugestiva, o 

ELISA costuma apresentar resultado negativo nos primeiros meses após a contaminação, 
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dificultando o diagnóstico etiológico nas fases iniciais da hepatite aguda pelo vírus ou mesmo 

falseando um resultado negativo em doadores de sangue contaminados (GRETCH, 1997). 

Nos grupos com valor preditivo alto para a infecção pelo HCV, a reatividade do teste 

pelo ELISA possui valor diagnóstico definitivo. Na dúvida, porém, é possível requisitar testes 

confirmatórios, como o Imunoblot. O mais utilizado é o Imunoblot (RIBA) de 2ª ou 3ª 

gerações, que detecta reação do soro do indivíduo contra proteínas de até 4 regiões diferentes 

do genoma viral (MORISHIMA; GRETCH, 1999). Este teste não serve para detectar viremia, 

uma vez que indivíduos com infecção resolvida continuam a produzir anticorpos por tempo 

indeterminado. Sendo assim, a única utilidade desse teste concentra-se na diferenciação de 

indivíduos com testes falso-positivos daqueles que necessitarão de investigação clínica 

(DAMEM et al. 1995; SOUTO et al. 2002).  

As técnicas de biologia molecular, para detecção direta do RNA-HCV, embora menos 

acessíveis, de custos onerosos e mais complexas, ganharam espaço e se firmaram como 

necessárias para confirmação diagnóstica, uma vez que representam a metodologia gold-

standard ou padrão-ouro. São metodologias úteis para comprovar a presença de viremia nas 

exposições recentes, fases iniciais da hepatite aguda, nos imunossuprimidos, assim como em 

pacientes de risco com reatividade para o anti-HCV e transaminases normais. A PCR é uma 

das técnicas de biologia molecular mais utilizadas, que amplifica parte do genoma do vírus, 

sendo extremamente sensível e específica (ZAAIJER et al. 1993; GARCIA et al. 2008). 

Todavia, apesar das múltiplas tentativas, ainda não há vacina contra o HCV, e 

tampouco uma profilaxia eficaz pós-exposição. A redução da infecção (e das doenças a ela 

relacionadas) requer a introdução de atividades de prevenção primárias e secundárias. As 

primeiras, para reduzir a incidência da infecção; as secundárias, para diminuir o risco de 

hepatopatia e de outras doenças entre os portadores do vírus (CDC, 2002). A prevenção 

primária tem como alvo a diminuição da incidência da infecção. Para que se iniciem 

atividades de prevenção secundária e terciária é necessária a identificação dos indivíduos anti-

HCV infectados, pois essas se destinam a reduzir o risco de transmissão e a evolução para 

hepatopatia crônica (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). 

A prevenção deve focalizar o aconselhamento de pessoas que usam drogas ou que 

estão em risco de uso, e aquelas com práticas sexuais também consideradas de risco. 

Aconselhamento e testes laboratoriais devem ser conduzidos em locais ou situações onde 
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indivíduos de risco são localizados, como, por exemplo, prisões, clínicas de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST), HIV/AIDS, instituições de drogados, de doentes 

neurológicos e mentais (CDC, 2003). 

 

2.3 Tolerância Imunológica e Infecções Virais 

 

As doenças auto-imunes ocorrem em mais de 3% da população mundial, sendo 

caracterizadas por uma desregulação do sistema imunológico, em virtude da perda da 

capacidade de diferenciação entre o que é próprio (self) do que não é próprio (non-self) 

(PEAKMAN; VERGANI, 1999; MARRACK et al. 2001). 

O termo tolerância imunológica refere-se a um estado de não-reatividade específica 

para determinado antígeno, e é induzida por prévia exposição àquele antígeno. A tolerância 

pode ser induzida para antígenos não-próprios, mas o aspecto mais importante da tolerância é 

a auto-tolerância, que impede que o organismo elabore um ataque contra seus próprios 

constituintes. O potencial para a auto-agressão surge porque o sistema imune gera uma grande 

diversidade, ao acaso, de receptores antígenos-específicos, alguns dos quais se tornarão auto-

reativos. As células portadoras destes receptores devem ser eliminadas, funcional ou 

fisicamente (ABBAS et al. 2008). 

A auto-tolerância pode ser dividida em central e periférica. Na primeira, linfócitos 

imaturos que reconhecem antígenos próprios na medula óssea e no timo são eliminados por 

apoptose. Por outro lado, na periférica, linfócitos reativos maduros quando encontram 

antígenos próprios nos tecidos periféricos são também eliminados ou desativados pelos 

mecanismos de anergia celular, apoptose ou supressão por linfócitos T regulatórios. Quando 

os linfócitos auto-reativos escapam desses mecanismos de tolerância e são associados à 

influência de outros fatores ambientais, ocorre o desenvolvimento da resposta auto-imune 

com formação de diversos auto-anticorpos (ABBAS et al. 2008).  

Dessa maneira, a predisposição genética é um dos principais fatores relacionados com 

quebra da auto-tolerância e desencadeamento de doenças auto-imunes (ZANDMAN-

GODDARD et al. 2009). Diversos outros fatores ambientais, tais como as infecções virais, 

também têm sido implicados (DYRBERG, 1990; HERRATH; OLDSTONE, 1995; PENDER, 

2003; SHOENFELD et al. 2008; KIVITY et al. 2009). Entretanto, estudar esses fatores como 
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desencadeadores de doenças auto-imunes é difícil, uma vez que a população é exposta de 

forma aleatória (FILIPPI; VON HERRATH, 2008). E, apesar dos esforços, ainda não há 

conclusões que possam realmente afirmar a real participação desses agentes infecciosos como 

“gatilhos” na quebra da auto-tolerância e consequente indução da auto-imunidade (PERL et 

al. 2010). 

É provável que haja mais de um mecanismo responsável pela indução da auto-

imunidade pelos vírus. Para que esse processo ocorra, é necessário, inicialmente, que ocorra a 

ativação de células T auto-reativas, as quais estão presentes no corpo humano em estado 

inativo e fazem parte do repertório celular, e uma vez estimuladas por diversos fatores, 

incluindo as doenças infecciosas virais, acarretam respostas e/ou doenças auto-imunes. 

Portanto, nesse sentido, os agentes infecciosos têm sido considerados “culpados” na ativação 

dessas células T auto-reativas (WUCHERPFENNIG, 2001). 

O organismo, então, lança mão de processos fisiológicos no intuito de eliminar a 

expressão dessas células T auto-reativas. Esse processo de seleção, muitas vezes denominado 

de seleção negativa, ocorre no timo. Contudo, quando algumas dessas células escapam da 

seleção negativa, elas ganham a corrente sanguínea e podem levar a auto-imunidade, mas em 

decorrência da anergia periférica, essas células tornam-se incapazes de se ativar ou mesmo, 

por um terceiro mecanismo, outras células T regulatórias podem atuar no “silenciamento” das 

células T auto-reativas (FRANSSILA; HEDMAN, 2006). 

No entanto, os mecanismos de tolerância imunológica são frágeis em indivíduos 

geneticamente predispostos. Nesses, através do mimetismo molecular, modificação de 

epítopos patogênicos, expressão de super-antígenos, bem como indução e exacerbação de 

processos pró-inflamatórios, mediado por citocinas, pode-se observar a quebra da tolerância 

imunológica e geração de respostas auto-imunes (MAYA et al. 2008). 

O mimetismo molecular é definido com base na semelhança entre aminoácidos 

presentes nas sequências genéticas dos antígenos virais e algumas proteínas orgânicas, 

levando às reações cruzadas. A indução da auto-imunidade através do mimetismo molecular 

só acontece quando há semelhança suficiente entre os determinantes, bem como, não é regra 

que a presença dessa similaridade necessariamente leve ao desenvolvimento da doença auto-

imune (BOGDANOS et al. 2000). Um segundo mecanismo proposto é quando ocorre 

expressão exacerbada de células apresentadoras de antígeno (APC), as quais estimulam 
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grande quantidade de células T, resultando em uma resposta auto-imune exagerada. Nesse 

último processo, parece haver participação das citocinas pró-inflamatórias 

(WUCHERPFENNIG, 2001). 

É importante frisar que essas reações cruzadas dependem de uma grande variedade de 

fatores intrínsecos e extrínsecos ao hospedeiro, como, o complexo principal de 

histocompatibilidade (MHC), presença de células T e B auto-reativas e nível de citocinas pró-

inflamatórias (OERTELT, et al. 2007). Trabalho publicado por Tchernev; Nenoff (2009) 

puderam concluir que o mimetismo molecular era o principal mecanismo relacionado com a 

quebra da tolerância imunológica nos pacientes portadores de líquen plano e síndrome de 

Graham-Little-Piccardi-Lassueur. Todavia, no caso das hepatites virais, Schuh et al. (2002) 

mostraram que a própria vacinação contra o HBV, através do mimetismo molecular e reação 

cruzada, poderia acarretar casos de líquen plano. 

Outro mecanismo seria a infecção em “locais imunologicamente privilegiados” 

(olhos, testículos, cérebro e medula), os quais são protegidos do ataque imunológico por 

membranas especiais. Quando a infecção se instala, pode ocorrer a lise das células 

provenientes desses locais e deixar expostos para o sistema imune algumas proteínas self 

(próprias) que nunca entraram em contato com o organismo e, portanto, são reconhecidas 

como non-self (estranhas ou não-próprias), gerando assim a resposta imune (DENMAN et al. 

2004; ACHIRON, 2004). 

Por fim, a presença de super-antígenos pode estimular grande número de células T, 

culminando em um processo auto-imune (WUCHERPFENNIG, 2001), bem como, outro 

mecanismo sugerido é a formação de imunocomplexos entre os antígenos virais ou 

microbianos e os anticorpos formados contra eles. Esses imunocomplexos podem se fixar em 

determinadas estruturas orgânicas, como por exemplo, a nível renal e nas articulações, 

provocando doença clinicamente significativa, em decorrência também do influxo de células 

mononucleares e neutrófilos (YARON; VILLANUEVA, 2004; LI; ISENBERG, 2006). Essa 

resposta inflamatória somada à atividade citotóxica dos auto-anticorpos muitas vezes causa 

morte celular e falência dos órgãos (LOUIS; FERNANDES, 2001). 
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2.4 Hepatites Virais B e C e Manifestações Clínicas Extra-Hepáticas Auto-Imunes 

 

A infecção pelo HBV está relacionada a uma grande variedade de manifestações extra-

hepáticas. A prevalência dessas manifestações não é conhecida, mas alguns estudos sugeriram 

tal associação (WILLSON, 1997; KHAIRA et al. 2009). Elas ocorrem numa estimativa de 10 

a 20% dos pacientes cronicamente infectados e são geralmente mediadas por 

imunocomplexos circulantes, no entanto, a natureza exata destes imunocomplexos e sua 

imunopatogênese permanecem desconhecidas (DISPENZIERI, 1999). 

Entre as principais manifestações extra-hepáticas relacionadas ao HBV citam-se: 

glomerulonefrite (GN), crioglobulinemia (CM), poliarterite nodosa (PN), síndrome de 

Gianotti-Crosti (SGC) e síndrome de Sjögren (GUILLEVIN et al. 1995; DISPENZIERI, 

1999; PISE et al. 2007; MARCOS et al. 2009). Os primeiros estudos sobre a relação entre 

CM e as viroses mostraram alta incidência da infecção pelo HBV (GOCKE et al. 1970; 

GOCKE; MCINTOSH, 1973). Contudo, com a descoberta do HCV, houve uma inversão 

nessa relação, passando a CM ser mais frequente em pacientes cronicamente infectados por 

este último vírus (AGNELLO et al. 1992). 

Em geral, a prevalência de CM em pacientes portadores de doença hepática crônica é 

alta, sendo maior entre infectados pelo HCV do que pelo HBV, cerca de 54% e 15%, 

respectivamente (MEHTA, 2001). Estudo de Galli, (1991) mostrou soroprevalência do HBV 

da ordem de 3% em pacientes com CM, enquanto que Lunel et al. (1994) encontraram CM 

em 17% dos pacientes HBV investigados. 

A PN é uma das síndromes extra-hepáticas mais graves associadas com a infecção 

crônica pelo HBV. Em torno de 30 a 70% dos pacientes com PN estão infectados pelo vírus. 

Acredita-se que a lesão vascular seja desencadeada por imunocomplexos envolvendo 

antígenos virais e anticorpos, com consequente deposição nos vasos. Observou-se que vasos 

sanguíneos são acometidos, não havendo evidências da relação entre a gravidade da vasculite  

e a intensidade da doença hepática (OLIVIERI, 2003). Estudo de Begier et al. (2004) pode 

mostrar que a própria vacinação contra o HBV e mesmo contra a influenza está relacionada 

no desenvolvimento da PN. 

Apesar de ser um tipo de vasculite que afeta vasos sanguíneos de todos os calibres 

(preferencialmente de médio e pequeno calibre) e de múltiplos órgãos, incluindo coração, 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   41 

 

rins, sistema gastrointestinal, musculoesquelético, sistema nervoso central (SNC) e pele, a PN 

continua com sua imunopatogênese desconhecida, e a detecção de imunocomplexos contendo 

HBsAg/anti-HBs na parede dos vasos é bastante inconsistente. A doença possui um curso 

altamente variável e a mortalidade é significativa, apesar da terapia com corticosteróides e 

imunossupressores, associada à plasmaferese (GUILLEVIN et al. 1995; OLIVIERI, 2003). 

Detalhes da SGC apontam também estar fortemente associada à presença de HBsAg 

em crianças menores de 4 anos. Antígenos virais e imunocomplexos provavelmente exercem 

papel na sua imunopatogênese, sendo ainda relacionado um tipo de reação de 

hipersensibilidade tardia (DIKICI et al. 2008). O quadro clínico é constituído de lesões 

cutâneas maculopapulares, eritematosas e simétricas sobre a face, região glútea, membros e, 

ocasionalmente, no tronco. A erupção das lesões dura 2 a 3 dias, mas a dermatite permanece 

por 15 a 20 dias. As mucosas e as superfícies anti-cubitais e poplíteas são poupadas. É comum 

a ocorrência de linfadenopatia axilar e inguinal (JONES et al. 2002). 

A maioria dos pacientes com SGC produzida pelo HBV é procedente de países com 

alta soroprevalência do patógeno, como os da Bacia Mediterrânea, Japão e outros países 

asiáticos; enquanto investigações realizadas em áreas com soroprevalência relativamente 

baixa do vírus, como Europa Ocidental e América do Norte, têm demonstrado um menor 

papel do HBV na etiologia dessa síndrome (HOFMANN et al. 1997; LIMA et al. 2004). 

Marcos et al. (2009) investigaram a soroprevalência e as características clínicas do 

HBV em uma série de casos de pacientes portadores de síndrome de Sjögren. Foram 

estudados 603 casos de síndrome de Sjögren, dos quais 5 (0,83%) foram soropositivos para o 

HBsAg. Clinicamente, o envolvimento articular esteve presente nos 5 casos HBsAg positivos. 

Os mesmos autores puderam afirmar que a soroprevalência do HBV nos pacientes com 

síndrome de Sjögren selecionados foi bastante semelhante aos números encontrados na região 

espanhola de Barcelona. 

Outros achados apontaram também poder haver uma estreita relação entre o HBV e a 

artrite. Naqueles pacientes cronicamente infectados, sintomas de dor reumática, artralgia ou 

uma síndrome artrite-like podem aparecer no decurso (CSEPREGI et al. 2001).  

A nefropatia relacionada à infecção crônica pelo HBV é uma das mais importantes 

manifestações extra-hepáticas, sendo também aumentada em regiões endêmicas para o vírus, 

onde a proporção de portadores crônicos pode exceder os 10% na população geral (WANG et 
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al. 2003; IZZEDINE et al. 2006; KHAIRA et al. 2009). Tal associação foi descrita pela 

primeira vez em 1971 por Combes et al. e desde então, vários padrões morfológicos de lesão 

glomerular foram descritos, não havendo dados conclusivos. O isolamento dos 

imunocomplexos a partir da biópsia renal sugere que esta complicação possa ser uma reação 

de hipersensibilidade à infecção viral (KHEDMAT; TAHERI, 2010). 

A GN relacionada ao HBV é mais prevalente em crianças do sexo masculino, sendo as 

lesões glomerulares do tipo membranosas e a membrano-proliferativas as mais encontradas. A 

apresentação mais comum é através da síndrome nefrótica, com os pacientes apresentando 

risco de desenvolver insuficiência renal. O diagnóstico baseia-se na sorologia e biópsia renal, 

sendo o padrão sorológico mais observado a positividade para HBsAg e HBeAg. Cerca de 

30% dos pacientes progridem para falência renal e em torno de 10% necessitarão de diálise, 

caso não tenham diminuição da replicação viral (KHEDMAT; TAHERI, 2010). Nesse 

sentido, dados recentes da pesquisa de Zeng et al. (2008), com pacientes portadores de 

nefropatia membranosa, mostraram que o HBV foi a causa etiológica em 12% dos 

investigados. 

Por sua vez, a infecção pelo HCV também pode cursar com importantes manifestações 

extra-hepáticas, que contribuem para a maior morbidade e mortalidade da doença. Destacam-

se as manifestações reumatológicas que incluem artralgia, mialgia, síndrome de Sjögren, 

vasculites (CM e PN), GN, fenômeno de Raynaud e outras manifestações do tecido 

conjuntivo (RIVERA et al. 1999; RAMOS-CASALS et al. 2003; SENE et al. 2004; 

BARBOSA et al. 2005; SANTOS-NETO et al. 2007). Trabalhos de Buskila et al. (1998) e 

Nissen et al. (2005) demonstraram manifestações reumatológicas em indivíduos infectados 

com HCV, incluindo artralgias, artrite, CM, vasculite crônica, poliomiosite e mialgia. Em 

outras situações, a infecção crônica foi relacionada com certos linfomas, outros tipos de 

neoplasias e mesmo o líquen plano (LANDAU et al. 2007; LODI et al. 2010; OMLAND et al. 

2010).  

Existem várias hipóteses para explicar as manifestações extra-hepáticas da infecção 

pelo HCV, servindo essas também para entender as relacionadas ao HBV, incluindo (a) 

injúria direta citopática (lesão direta do vírus); (b) lesão produzida pela deposição de 

imunocomplexos; (c) resposta imunológica induzida pelo vírus, como a formação de auto-

anticorpos ou ativação de linfócitos citotóxicos; (d) indução de linfócitos monoclonais ou 
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policlonais; e (e) lesão produzida pelos efeitos indiretos da resposta inflamatória, como pela 

liberação de citocinas pró-inflamatórias (HAJJAR et al. 1999). 

Historicamente, a primeira associação da infecção crônica pelo HCV com 

manifestações extra-hepáticas imunomediadas foi sugerida em 1990, no trabalho pioneiro de 

Pascual et al. (1990), onde mostrou-se maior prevalência do anti-HCV em pacientes com CM, 

em comparação com a população geral. Todavia, esta hipótese foi definitivamente 

demonstrada em 1991, quando o RNA-HCV foi detectado por PCR em 86% dos pacientes 

com CM estudados (FERRI et al. 1991). Posteriormente, outros estudos corroboraram tal 

associação (NOCENTE et al. 2003; CHARLES; DUSTIN, 2009). 

A prevalência do anti-HCV na CM é bastante variável, mostrando taxas que variam de 

2 a 66% (KAYALI et al. 2002; ADINOLFI, 2003).  O sexo feminino parece predispor ao 

aparecimento da CM, um tipo de doença linfoproliferativa, que pode levar à deposição de 

imunocomplexos circulantes, em vasos de pequeno e médio calibre, causando processos 

inflamatórios graves; embora haja controvérsias (CACOUB et al. 1999; CICARDI et al. 

2000). No entanto, Ferri, (2008) destacou a participação dos fatores genéticos no processo de 

indução da CM, além obviamente dos fatores ambientais. Contudo, apesar da expressiva 

prevalência dessa condição nos pacientes cronicamente infectados pelo HCV, a presença de 

sintomatologia só acontece em apenas 25% dos casos (HAJJAR et al. 1999). 

Em virtude da frequente associação entre a CM e o HCV, o comportamento da 

manifestação está intimamente ligado à história natural da infecção persistente pelo vírus. 

Entretanto, a grande variação na prevalência é decorrente principalmente dos aspectos 

metodológicos empregados, dos fatores geográficos relacionados à distribuição do próprio 

vírus e dos critérios de seleção dos pacientes nos diferentes estudos (DONADA et al. 1998; 

HORCAJADA et al. 1999; TRENDELENBURG; SCHIFFERLI, 2003). Verificou-se que 

pacientes portadores do vírus e com CM têm um curso de infecção que é o dobro do tempo, se 

comparados a pacientes HCV positivos, mas sem a CM (LUNEL et al. 1994). 

Estudos de Agnello, (1997) e Kayali et al. (2002), encontraram uma relação entre CM 

e presença de cirrose hepática, sugerindo que a CM pode estar relacionada com a progressão 

da doença hepática causada pelo HCV. Pesquisa de Pascual et al. (1990), pesquisando o anti-

HCV em 10 casos de CM, encontraram positividade em 3 pacientes, sendo que um também 

apresentava GN decorrente da deposição de imunocomplexos. Sucessivamente, um número 
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crescente de outros estudos que incluíram observações clínico-epidemiológicas, bem como 

inquéritos sorológicos pôde comprovar e reafirmar o papel fundamental do HCV na 

imunopatogênese da CM (GUMBER; CHOPRA, 1995; SANSONNO et al. 1996; MASCIA et 

al. 2007). 

Por outro lado, a segunda linha de evidência para sustentar o papel do HCV na 

patogênese da CM, é a melhora das lesões cutâneas e dos sintomas, redução ou 

desaparecimento das crioglobulinas e redução no RNA viral, que ocorrem com a instituição 

do tratamento com interferon (LUNEL et al. 1994). A ausência do RNA viral circulante e a 

normalização dos níveis das transaminases séricas também se associam com a remissão 

sustentada da CM.  

Foram propostos alguns mecanismos como responsáveis pela indução da formação das 

CM, dentre eles destacam-se: (a) clearance reduzido de imunocomplexos, resultantes de lesão 

hepática ou de ativação aumentada do sistema fagocítico mononuclear e das células de 

Kupffer, induzidos pelo vírus, (b) reatividade cruzada entre determinantes virais e do 

hospedeiro (mimetismo molecular), (c) ativação linfocitária policlonal, (d) alterações e 

susceptibilidade genética do indivíduo e (e) outros fatores ambientais (LUNEL et al. 1994; 

MONTI et al. 1995). 

Patologias renais também foram associadas à infecção crônica pelo HCV, incluindo 

glomerulonefrite exudativa (KAMATSODA et al. 1996). Segundo Daghestani; Pomeroy, 

(1999), a soroprevalência parece ser maior em indivíduos com glomerulonefrite crônica, 

comparada a pacientes com outras enfermidades renais. Outros estudos avaliando a 

soroprevalência do anti-HCV em pacientes com GN foram descritos, ora com taxas reduzidas, 

ora com cifras elevadas, criando controvérsias a respeito da relação do vírus com doenças 

glomerulares auto-imunes (LAI et al. 1995; LOPES et al. 1998). Por sua vez, Sabry et al. 

(2005) mostraram que a GN membrano-proliferativa estava presente em 39% dos pacientes 

infectados pelo HCV. 

Artralgias são relativamente comuns em pacientes cronicamente infectados pelo HCV, 

mas a artrite não. Buskila et al. (1998) relatou que cerca de 9% dos pacientes portadores do 

vírus referem sintomas de artralgia, enquanto que 4% podem vir a desenvolver a artrite. 

Geralmente, os casos de artrite de etiologia infecciosa cursam com formas poliarticulares, 
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não-erosivas e mimetizando um quadro clínico inicial (BUSKILA, 2000). Estudo de Rivera et 

al. (1999) encontrou anti-HCV em7,6% dos infectados pelo HCV. 

Por fim, apesar de a encefalopatia hepática ser uma importante complicação 

neurológica da infecção pelo HCV, estudo de Forton et al. (2006) revelou que graves 

disfunções cerebrais eram vistas nas fases iniciais das infecções persistentes. Esses déficits 

neurológicos em pacientes com doença hepática leve ou assintomática não parece ser 

atribuível a um uso concomitante ou histórico de abuso de substâncias ilícitas ou mesmo 

depressão coexistente. Sugere-se um mecanismo biológico relacionado ao próprio vírus, 

contudo ainda desconhecido, como responsável por esse tipo incomum de manifestação extra-

hepática. Estudo de Quarantini et al. (2009) corroborou que essas alterações neurológicas 

podem estar presentes em pacientes cronicamente infectados pelo HCV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   46 

 

2.5 Lúpus Eritematoso Sistêmico 

 

O Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) foi descrito pela primeira vez em 1833, por 

Brett. Durante décadas, acreditou-se tratar-se de uma doença dermatológica crônica. Em 

1872, Kaposi também o descreveu, sendo que desde esta data várias alterações em diferentes 

órgãos foram referidas (JABS et al. 1986). É uma doença inflamatória crônica, multifatorial, 

ocasionada por alterações no sistema imunológico e interações com fatores genéticos, 

ambientais e hormonais, caracterizada pela produção de auto-anticorpos contra vários 

constituintes celulares (BERBERT; MANTESE, 2005). Apresenta distribuição universal, com 

prevalência de 14,8 a 50,8 casos por 100.000 habitantes e incidência de 1,8 a 7,6 por 100.000 

habitantes, em estudos americanos (FREIRE et al. 2006).  

No Brasil, estima-se que a doença incida em 9 a 10 mulheres para cada 1 homem, com 

prevalência estipulada de 14 a 50 casos por 100.000 habitantes (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE REUMATOLOGIA, 2004). No entanto, o único estudo epidemiológico sobre o LES na 

população brasileira, realizado na cidade de Natal, estado do Rio Grande do Norte, mostrou 

uma incidência anual de 8,7 casos por 100.000 habitantes, com maior frequência em mulheres 

do que nos homens (14,1:2,2). A alta incidência de luz ultravioleta nessa região associada ao 

baixo nível sócio-econômico foram fatores contribuintes para esse alto índice epidemiológico 

(VILAR; SATO, 2002). 

É, portanto, uma doença auto-imune de etiologia desconhecida, visto que os 

mecanismos responsáveis pela produção e pela perpetuação desta resposta imune aberrante 

permanecem pouco esclarecidos (JAMES et al. 2001; KOSMINSKY et al. 2006). 

Tipicamente, tem uma predominância por indivíduos do sexo feminino (cerca de 80 a 90% 

dos casos), maior incidência entre 15 e 45 anos de idade (período de maior fertilidade) e 

comprometimento mais grave em pessoas da raça negra (PHALEN, 2002; CHAKRAVARTY 

et al. 2007). As taxas de mortalidade podem ser 1,5 a 5 vezes maior em comparação com a 

população geral, e dependem diretamente da atividade da doença, bem como de outras 

complicações, como as patologias de ordem infecciosa (MANGER et al. 2002; COUTO et al. 

2008). 

O LES tem o potencial de envolver múltiplos órgãos ou mesmo restringir-se às lesões 

de pele do tipo discóides (KOTZIN, 1996). Alguns pacientes podem apresentar as lesões 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   47 

 

cutâneas e a doença pode ser bem localizada e de bom prognóstico, entretanto, quando há 

envolvimento orgânico maior, com formação de auto-anticorpos, deposição de 

imunocomplexos, oclusão de pequenos vasos em múltiplos órgãos e ativação da cascata do 

sistema complemento, graves complicações surgem, caracterizando, assim, uma síndrome de 

pior prognóstico (VYSE; KOTSIN, 1996; MONOV; MONOVA, 2008; ASSIS; BAAKLINI, 

2009). A doença é incurável e o tratamento objetiva tornar o paciente assintomático, ou seja, 

obter remissão parcial ou completa da sintomatologia (DORIA et al. 2008). 

Ao longo dos anos, a taxa de sobrevida dos pacientes portadores de LES tem 

aumentado significativamente, sobretudo nas últimas décadas, (GLADMAN, 1994). Esta 

melhora é multifatorial, favorecida pelo uso de potente terapia com corticosteróides, agentes 

antimaláricos e drogas imunossupressoras, aumento do reconhecimento sobre as 

características clínicas e imunológicas da doença, com testes diagnósticos mais sensíveis, 

diagnóstico e tratamentos precoces, farmacologia criteriosa, assim como instituição de 

terapêutica frente às complicações de ordem infecciosa e não-infecciosa (BRUCE et al. 2003). 

O diagnóstico clínico é realizado quando o paciente preenche os critérios diagnósticos 

propostos pelo Colégio Americano de Reumatologia (TAN et al. 1982; HOCHENBERG, 

1997). São 11 critérios laboratoriais e clínicos, portanto, quando o paciente apresentar ao 

menos 4 no momento de avaliação clínica, simultaneamente ou em diferentes intervalos de 

tempo, pode-se estabelecer o diagnóstico definitivo da doença, com 95% de especificidade e 

85% de sensibilidade (HOCHBERG, 1997; LOUIS; FERNANDES, 2001). 

Outro critério importante é a avaliação da atividade da doença; para esse propósito, 

desde a década de 1960, mais de 60 índices foram propostos, entretanto, o Systemic Lupus 

Erythematosus Disease Activity Index ou SLEDAI é considerado o mais reprodutível e de 

melhor validade. O SLEDAI foi proposto inicialmente em 1985, durante um encontro de 

especialistas na cidade de Toronto (Canadá) e avalia 24 atributos, claramente definidos e 

agrupados, segundo nove órgãos, permitindo então obter um escore de peso para cada órgão 

individualmente, bem como um escore total (HAWKER et al. 1993). 
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2.5.1 Lúpus Eritematoso Sistêmico e Infecções 

 

Todos os tipos de infecções, independentemente do agente etiológico (bactéria, vírus, 

fungo e protozoário) podem ocorrer no paciente com LES (SAMARKOS; VAIOPOULOS, 

2005; BERNATSKY et al. 2006; DORIA et al. 2006; PORDEUS et al. 2008). Esse processo é 

favorecido principalmente pelo estado imunossupressor que a doença ocasiona ou mesmo 

secundário à terapia, outras vezes, alguns fatores de risco importantes podem estar inseridos 

nesse contexto, tais como leucopenia, GN, envolvimento do SNC e uso de drogas 

imunossupressoras (KANG; PARK, 2003; CARNEIRO-SAMPAIO et al. 2007; 

SHOENFELD et al. 2008).  

As infecções podem ainda ocorrer tanto nas fases iniciais da doença, quanto nos 

estágios mais avançados e de maior atividade clínica (ENBERG et al. 2009). Segundo Bouza 

et al. (2001), estima-se que pelo menos metade dos pacientes com LES sofrerão algum 

episódio grave de doença infecciosa em determinada etapa de suas vidas. Estudo pioneiro de 

Pons-Estel et al. (2004), com um seguimento de 20 anos e analisando pacientes latino-

americanos com LES, corroborou que as doença infecciosas são importante causa de óbito. 

Mais de 2/3 das infecções são localizadas na pele, trato respiratório e trato urinário 

(FESSLER, 2002; KANG, PARK, 2003), representando 30 a 60% dos casos de óbitos e sendo 

responsáveis por 30% das internações hospitalares (ENBERG et al. 2009). De acordo com 

Abu-Shakra et al. (1995) e Zonana-Nacach et al. (2001), a morbidade e a mortalidade, em 

decorrência de causas infecciosas nos pacientes lúpicos, registraram aumento progressivo nos 

últimos 30 anos, onde se aponta as infecções como segunda causa de morte, ficando atrás das 

complicações cardiovasculares e renais (BERNATSKY et al. 2006).  

Há uma série de anormalidades imunológicas intrínsecas que predispõe os pacientes 

lúpicos a aquisição de infecções (ALARCÒN, 2006). A ativação não-específica das células B 

auto-reativas, que ocorre durante as infecções, pode levar à produção de diferentes auto-

anticorpos; contudo há controvérsias (SOULAS et al. 2005). O que há de certeza é que as 

infecções crônicas induzem uma maior ativação dessas células B auto-reativas, gerando 

células de memória e consequente desordens auto-imunes (SOULAS et al. 2005; DORIA et 

al. 2008). Outras teorias apontam que os processos de mimetismo molecular e reatividade 
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cruzada a antígenos self (próprios) são os mecanismos principais para que as infecções 

possam vir a desencadear patologias auto-imunes (DORIA et al. 2008). 

Deficiências de algumas proteínas do sistema complemento também parecem 

contribuir para o aumento do risco de infecções principalmente por agentes bacterianos 

(Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitides e Neisseria gonorrhoeae). Baixa 

expressão de receptores do complemento (CR1, CR2 e CR3) em eritrócitos, células B e 

neutrófilos foi identificado em pacientes com LES. A deficiência da proteína ligadora de 

manose (MBL) também se correlaciona com o aumento do risco de desenvolvimento de 

quadros infecciosos, visto que a mesma atuaria na ativação do sistema complemento. Outras 

deficiências genéticas na proteína C reativa (PCR), também se associaram com o maior 

número de infecções (ALARCÒN, 2006). 

Anormalidades celulares relacionadas aos polimorfonucleares neutrófilos (PMNs), 

como alterações na quimiotaxia, defeitos na fagocitose e baixa produção de citocinas também 

foram demonstradas nos pacientes com LES. A baixa na atividade das células T, juntamente 

com uma baixa contagem sanguínea, especialmente durante crises agudas do LES, predispõe 

os pacientes a microrganismos intracelulares (KANG; PARK, 2003). 

As infecções ainda podem desencadear a exacerbação do LES em indivíduos 

geneticamente predispostos. Em outros trabalhos, a maior atividade do LES foi diretamente 

relacionada a certos tipos de infecções (DUFFY et al. 1991; PATON et al. 1997; 

KOSMINSKY, et al. 2006). Entretanto, elas são frequentemente subnotificadas, em virtude 

das dificuldades diagnósticas e de poderem mimetizar ou estar sobrepostas à atividade da 

doença (PATON, 1997). Uma vez que os pacientes lúpicos são considerados grupo de risco, a 

identificação e tratamento precoce dessas infecções, sejam elas agudas ou crônicas, são 

importantes antes da instituição da imunoterapia, no intuito de prevenir reativações da 

atividade clínica (BACH, 2005). 

Recentes evidências mostraram que a curto e médio prazo a sobrevida dos pacientes 

com LES tem aumentado significativamente, porém, infelizmente, o prognóstico em longo 

prazo continua incerto. Isso significa que a terapia atualmente empregada é eficaz, mas 

complicações podem vir a acontecer durante o tratamento (DORIA et al. 2006). 

Particularmente, o primeiro estudo relacionando as infecções de etiologia viral a casos 

de LES foi proposto na década de 1970, a partir de modelos animais (YOSHIKI et al. 1974). 
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Entretanto, apesar da falta de evidências concretas em trabalhos envolvendo seres humanos, é 

sabido que na indução do LES há participação de vários fatores, incluindo os ambientais, 

eventualmente, os de ordem infecciosa (vírus, por exemplo). É como se o agente infeccioso 

fosse o “gatilho”, e uma vez “disparado”, diversas anormalidades imunológicas se iniciam e 

podem perdurar concomitantemente à evolução crônica da virose (PHILLIPS, 1975; 

CHRISTIAN, 1982; GEAVLETE; VIOREL, 1985; PHILLIPS, 1988; VERDOLIN et al. 

2002; ENBERG et al. 2009; KIVITY et al. 2009). 

Em se tratando de seus aspectos etiopatogênicos, dados clínicos e evidências 

experimentais apontam o envolvimento de alguns vírus como o Citomegalovírus (CMV), 

Epstein-Barr (EBV), Parvovírus B19, papilomavírus humano (HPV), vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), HBV e HCV na indução do LES (SEKIGAWA et al. 2002; 

SARZI-PUTTINI et al. 2005; SWIERKOT et al. 2005; ASLANIDIS et al. 2008; KHAN et al. 

2009; POOLE et al. 2009; LEE et al. 2010). 

 

2.5.2 Lúpus Eritematoso Sistêmico e Vírus da Hepatite B 

 

Pouco se conhecem sobre o papel do HBV frente os pacientes com LES (FESSLER, 

2002; ICHIKI et al. 2005; HSU et al. 2006). Todavia, sabe-se que a terapia contra o LES pode 

aumentar a replicação viral e acentuar a infecção nos hepatócitos, resultando numa hepatite 

mais grave e fulminante (FESSLER, 2002). Por outro lado, o interferon, rotineiramente usado 

no tratamento da hepatite B, pode precipitar e exacerbar uma variedade de doenças auto-

imunes (BARBOSA et al. 2005). Entretanto, não há dados precisos a respeito da 

soroprevalência do HBV em pacientes com LES, bem como os estudos são escassos e com 

resultados controversos. 

Relatos esporádicos de casos sobre a relação HBV e LES já foram descritos 

previamente (JUSZCZYK, 1968; ITO et al. 1968; HILBERG et al. 1971; SOLOWAY et al. 

1972). Por sua vez, Ziegenfuss et al. (1972) demonstrou o HBsAg em pacientes lúpicos, 

porém, as amostras foram previamente tratadas com mercaptoetanol 0,04M, no intuito de 

suprimir o efeito dos auto-anticorpos. Além disso, sugeriu-se o aquecimento das mesmas a 

56°C por 30 minutos para também inibir a interferência das aglutininas. O calor seria um fator 
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importante, pois afetaria os auto-anticorpos presentes, minimizando os resultados falso-

positivos nas reações sorológicas. 

Na década seguinte, Permim et al. (1982) detectou um aumento significativo da 

soroprevalência do anti-HBs no grupo de pacientes portadores de LES estudados. Segundo os 

autores, isso pode ser explicado pelo fato de que os sujeitos possuíam uma maior 

susceptibilidade às infecções, se comparado com pessoas normais e saudáveis. Portanto, os 

dados puderam apontar o vírus como um possível agente etiológico nas doenças reumáticas 

avaliadas. Posteriormente, Bonafede et al. (1986) só conseguiram identificar o vírus em 

apenas 1% dos investigados, sendo que esses resultados não puderam apoiar a relação entre a 

infecção viral e o LES. No ano seguinte, Mac-Moune et al. (1987) descreveram três casos de 

pacientes com nefrite lúpica e positividade para o marcador HBsAg. 

Lai et al. (1987), também avaliaram a soroprevalência da infecção pelo HBV em 

pacientes com LES, e observaram positividade para o HBsAg nos pacientes selecionados, 

sugerindo um papel patogênico do vírus na indução das lesões renais imunomediadas, por 

meio da deposição de imunocomplexos e consequente ativação da cascata do sistema 

complemento. Semelhante ao estudo anterior, Lai et al. (1987b), avaliando pacientes com 

nefrite lúpica não encontraram a mesma relação.  

Por sua vez, Chng et al. (1993), mostraram uma soroprevalência do HBV  da ordem de 

19,7% nos pacientes com LES avaliados, levando em consideração o marcador sorológico de 

contato pregresso, o anti-HBc total. Nesse estudo, possíveis fatores de risco para a infecção 

viral já puderam ser descritos, sendo o histórico de hemotransfusão o mais relatado. Em 

relação ainda aos fatores de risco, Bambery et al. (1993) descreveram um relato de caso, onde 

um paciente com LES desenvolveu hepatite B após ter recebido hemotransfusão. 

Abu-Shakra et al. (1997) pesquisando o HBsAg em lúpicos, encontraram sorologia 

negativa. Mercado et al. (2005), também não encontraram positividade para o HBsAg. 

Segundo os autores, é possível que o tamanho amostral, a variabilidade na distribuição 

geográfica do vírus, bem como as metodologias diagnósticas empregadas, não tenham sido 

adequadas nestes trabalhos. 

Pesquisas realizadas no continente asiático, locais aonde muitos países são endêmicos 

para o vírus da hepatite B, obtiveram resultados diferentes dos anteriores. Estudo de Lu et al. 
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(1997), estudando pacientes com LES oriundos de Taiwan, encontraram soroprevalência de 

3,5% para o marcador HBsAg. 

Em Singapura, Thong et al. (2007) descreveram o papel da infecção crônica pelo HBV 

em pacientes com doença reumatológica e pós-terapia imunossupressora, encontrando 18,2% 

de positividade para o HBeAg. O acometimento reumatológico mais importante se deveu 

principalmente a artrite reumatóide e ao LES. Na China, Chung et al. (2009) observaram 

3,51% de reatividade para este mesmo marcador. Outra pesquisa chinesa encontrou 

soroprevalência de 2,3% para o HBsAg (ZHAO et al. 2010). Em todos os estudos citados, 

apenas o HBsAg foi pesquisado. Entretanto, na triagem desse agente viral em pacientes com 

LES, é importante pesquisar também o anti-HBc total, a fim de estudar a exposição pregressa 

(BERTOLETTI; GEHRING et al. 2006). Entretanto, no Brasil não há registro de 

soroprevalência da infecção pelo HBV nesse tipo de população. 

Em contrapartida ao que se pensa na relação HBV e LES, estudo israelense com 

pacientes lúpicos da Colômbia, desenvolvido por Ram et al. (2008), avaliou a presença do 

anti-HBc total, encontrando soroprevalência de 2,5% no grupo de estudo. Após comparar com 

o grupo controle, sugeriram, curiosamente, a existência de um papel protetor do HBV em 

relação ao LES, corroborando com os achados da “teoria da higiene”, formulada pelo 

pesquisador inglês David Strachan.  

A teoria afirma que a ausência de estímulos infecciosos nos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, além de ambientes comuns livres de patógenos e doenças parasitárias em 

declínio, teriam causado um “desvio” no sistema imunológico do organismo. Em vez de 

combater infecções, este teria passado a produzir auto-anticorpos reativos contra substâncias 

antes inócuas (antígenos próprios), o que explicaria o crescimento de doenças alérgicas e 

auto-imunes, como o próprio LES (ROMANI, 2008). 

 

2.5.3 Lúpus Eritematoso Sistêmico e Vírus da Hepatite C 

 

Okaoue et al. (1996) corroboram a importância da verificação da soroprevalência do 

anti-HCV em pacientes portadores de LES, haja vista as implicações clínicas e terapêuticas. 

Dessa forma, surgem questionamentos se a infecção viral estaria ligada diretamente à 

etiopatogênese ou se essa associação é mera coincidência. Levantam-se ainda 
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questionamentos na prática clínica, como a necessidade ou não da realização rotineira de 

testes laboratoriais para essa infecção na investigação de doenças reumatológicas, bem como 

a diferenciação das manifestações observadas nos pacientes com hepatite C e naqueles com 

doenças difusas do tecido conjuntivo (BARBOSA et al. 2005). 

De modo geral, há diversificada variação na soroprevalência do anti-HCV em 

pacientes com LES, seja pela variabilidade na distribuição geográfica do vírus ou mesmo 

pelos métodos empregados. Apesar de alguns estudos relatarem a presença do vírus, outros 

apontam que não parece haver um aumento da incidência dessa infecção nesse tipo de 

paciente (KARAKOC et al. 1997; KOWDLEY et al. 1997). Outros autores analisaram a 

soroprevalência do HCV nesses pacientes, com base na positividade para o anti-HCV 

(CACOUB et al. 1992; MARCHESONI et al. 1995; NEPVEU; LIBMAN, 1996; KOWDLEY 

et al. 1997; MARVISI, 1998). 

Estudos mostraram que a soroprevalência do anti-HCV em pacientes com LES pode 

variar de 1 a 12% (KOWDLEY et al. 1997; COSTA et al. 2002; AHMED et al. 2006). Na 

Itália, série de casos de Marchesoni et al. (1995) encontraram soroprevalência do anti-HCV de 

6%. Nos Estados Unidos, Cacoub et al. (1992) encontrou soroprevalência da ordem de 11%, 

mas apenas dois tiveram pesquisa do material genético positiva. Por sua vez, outro trabalho 

americano, de Kowdley et al. (1997), encontrou soroprevalência de 12%, contudo apenas dois 

foram positivo na pesquisa do RNA viral. Já Karacoç et al. (1997), também nos Estados 

Unidos, obtiveram soroprevalência de 2,6%. E, em Israel, Abu-Shakra et al. (1997) 

encontraram soroprevalência de apenas 1%. 

Trabalho espanhol realizado por Ramos-Casals et al. (2000) sugeriu a possibilidade de 

haver alguma ligação entre a infecção pelo HCV e o próprio LES. Nesse estudo, a 

soroprevalência encontrada foi de 13%, sendo significativamente maior quando se comparou 

com o grupo controle de doadores de sangue (1%) e a população geral da região da Catalunha 

(1,2%). O referido estudo ainda afirmou que a infecção pelo vírus pode mimetizar uma 

síndrome LES-like.  

Ahmed et al. (2006) mostraram soroprevalência de 10% para o anti-HCV dentre os 

pacientes americanos analisados. Os autores sugeriram que, na hipótese de diagnóstico de 

LES, é importante triar ou mesmo detectar o anti-HCV, haja vista as implicações clínicas e 

imunológicas. Assim, a soroprevalência do anti-HCV foi significativamente maior no grupo 
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de pacientes com LES, em comparação ao grupo controle de doadores de sangue oriundo do 

estado da Louisiana. Na China, Feng et al. (2006) detectaram soroprevalência do anti-HCV de 

14,1%, sugerindo um papel etiológico do vírus na indução do LES. 

No Irã, Mowla; Hajiani, (2008), investigaram a soroprevalência do anti-HCV em 

pacientes com LES e tentaram observar as implicações clínicas. A soroprevalência do anti-

HCV foi de 4,8%, e nos poucos casos positivos, não se detectou influência da infecção na 

patogênese do LES. Dessa forma, nesse estudo, não se pôde afirmar a participação do HCV 

nos pacientes com LES investigados.  

No ano seguinte, mais uma série de casos, desta vez proposta por Mohan et al. (2009), 

na Índia, obtiveram positividade para o anti-HCV da ordem de 6%, com os pacientes 

apresentando teste confirmatório por biologia molecular negativo. Complementando, no 

estudo de Ramos-Casals et al. (2009) uma das doenças auto-imunes mais relacionadas com a 

infecção crônica pelo HCV foi o próprio LES. 

No Brasil, ainda são raras as investigações sobre a associação do LES e a infecção 

pelo HCV (LONZETTI et al. 1997; SCHENATTO et al. 1998). Estudos revelaram 

prevalência de 12,8% para anti-HCV em pacientes com doenças difusas do tecido conjuntivo 

(SCHENATTO et al. 1998) e de 11% em pacientes com fenômeno de Raynaud (LONZETTI 

et al. 1997). Entretanto, na cidade de Goiânia-GO, Barbosa et al. (2005) mostraram que a 

prevalência do anti-HCV em um grupo de pacientes com LES foi de 2,3%. 

Na cidade do Rio de Janeiro, Costa et al. (2002), encontraram prevalência do anti-

HCV de 6,6% nos pacientes com LES analisados. Quando se comparou com a prevalência de 

1,39% em doadores de sangue, observou-se diferença estatisticamente significante (p<0,05). 

Em relação aos fatores de risco para o HCV, nesse mesmo estudo, 15% dos sujeitos foram 

hemotransfundidos e 26% haviam sidos hospitalizados mais de uma vez, tendo sido 

submetidos a procedimentos cirúrgicos. 

Diante da escassez de estudos que mostrem a soroprevalência dos vírus das hepatites 

B e C, em pacientes portadores de LES, no Brasil e especialmente no Estado de Pernambuco, 

fomos motivados a realizar esta pesquisa. 
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3.0 Formulação da Questão da Pesquisa 

 

Qual a soroprevalência dos marcadores para as hepatites B e C, e frequência dos 

fatores de risco, nos pacientes com LES, atendidos no ambulatório de Reumatologia, do 

Hospital das Clínicas (HC), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no período de 

Outubro de 2009 a Julho de 2010? 
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4.0 Objetivos 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

• Determinar a soroprevalência dos marcadores para as hepatites B e C e frequência dos 

fatores de risco, em pacientes com LES, do ambulatório de Reumatologia, do Hospital 

das Clínicas (HC), da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no período de 

Outubro de 2009 a Julho de 2010? 

 

 4.2 Objetivos Específicos 

 

• Determinar a frequência dos marcadores sorológicos da hepatite B (HBsAg, anti-HBc 

total e anti-HBs), nos pacientes com LES; 

• Identificar a frequência do HBV-DNA nos pacientes HBsAg e/ou anti-HBc total 

positivos;  

• Determinar a frequência do marcador sorológico da hepatite C (anti-HCV); 

• Identificar a frequência do HCV-RNA nos pacientes anti-HCV positivos; 

• Descrever a frequência dos fatores de risco para as hepatites B e C, bem como as 

características sócio-demográficas da população de estudo; 

• Descrever as características relacionadas ao LES (tempo de doença, ano de 

diagnóstico, histórico familiar, uso de terapia imunossupressora e número de critérios  

diagnósticos da doença). 
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5.0 Materiais e Métodos 

 

5.1 Desenho do Estudo 

 

Tratou-se de um estudo de caráter descritivo do tipo transversal ou de prevalência, 

onde se forneceu informações referentes à soroprevalência de um determinado evento em uma 

população especificada, num período de tempo selecionado. 

Esse tipo de estudo representa uma estratégia de investigação caracterizada pela 

observação direta de determinada quantidade planejada de indivíduos em uma única 

oportunidade (tempo). Não necessita de elaboração de hipóteses, uma vez que se trata apenas 

de uma "fotografia" da situação. Tais investigações têm a importância fundamental de ser 

sempre o primeiro passo da pesquisa científica, de onde hipóteses poderão ser formuladas e 

estudadas posteriormente em outros estudos analíticos mais sofisticados. A desvantagem 

observada foi a impossibilidade de estabelecer uma relação temporal dos acontecimentos, por 

utilizar unicamente um momento da coleta de dados. 

 

5.2 Local do Estudo 

 

O estudo foi realizado no ambulatório de Reumatologia do HC/UFPE. O mesmo é 

referência na região Nordeste e atende à clientela proveniente da cidade do Recife, região 

metropolitana e interior do estado de Pernambuco, assim como de outros estados da 

federação, constituindo importante centro de formação de especialistas e recursos humanos na 

área da saúde. 

 

5.3 População-Alvo 

 

  Participaram do estudo 169 pacientes com LES, que preencheram os critérios 

diagnósticos propostos pelo Colégio Americano de Reumatologia (TAN et al. 1982; 

HOCHBERG, 1997) (anexo A). 
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5.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

Foram incluídos todos os pacientes de ambos os sexos, sem limite mínimo ou máximo 

de idade, que estavam sendo acompanhados no ambulatório de Reumatologia do HC/UFPE e 

atenderam aos critérios diagnósticos para o LES. Por sua vez, foram excluídos os pacientes 

com outras doenças auto-imunes concomitantes. 

 

5.5 Tipo de Amostragem e Definição do Tamanho da Amostra 

 

Os sujeitos foram selecionados pela técnica de amostragem aleatória simples, na qual 

cada componente da população possui a mesma chance de ser escolhido para compor o 

estudo. Dessa forma, utilizando o programa Epi-Info versão 6.04d, a partir dos estudos de Lu 

et al. (1997), Costa et al. (2002) e Barbosa et al. (2005), respeitando valores de referência para 

o cálculo do tamanho de amostra, intervalo de confiança de 95% (erro alfa de 5%), power de 

80% (erro beta de 20%) e tomando como base a menor soroprevalência, obteve-se uma 

amostra mínima de 163 pacientes.  

 

5.6 Definição, Caracterização e Categorização das Variáveis do Estudo 

 

• Sexo: gênero apresentado pelo paciente. Categorizado em masculino e feminino; 

• Idade: anos completos de vida dos sujeitos da pesquisa, compreendendo desde a data 

de nascimento até o momento da coleta das informações. Informação referida pelo 

entrevistado no momento da aplicação do questionário e coleta das amostras 

sanguíneas. Variável quantitativa; 

• Faixa etária: idade dos pacientes categorizada pelo discente pesquisador em: ≤39 

anos e ≥40 anos; 

• Raça: segundo os critérios de classificação do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística, referente ao censo 2000 (IBGE, 2000). Informação referida pelo 

entrevistado no momento da aplicação do questionário e coleta das amostras 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   59 

 

sanguíneas. Categorizada em: indígena, negro (a), pardo (a), amarelo (a), branco (a) e 

mulato (a); 

• Escolaridade: maior nível de ensino formal que o sujeito da pesquisa declarou ter 

concluído. Informação referida pelo entrevistado no momento da aplicação do 

questionário e coleta das amostras sanguíneas. Categorizado em: analfabeto (a), 1° 

grau completo, 1° grau incompleto, 2° grau completo, 2° grau incompleto, 3° grau 

completo e 3° grau incompleto; 

• Renda familiar: montante pecuniário avaliado em unidade de salário mínimo da 

época R$465,00 (quatrocentos e sessenta e cinco reais). Informação referida pelo 

entrevistado no momento da aplicação do questionário e coleta das amostras 

sanguíneas. Categorizada em: até 1 salário mínimo, 1-3 salários mínimos, 4-10 

salários mínimos e >10 salários mínimos;  

• Procedência: local de habitação, moradia ou residência do paciente. Informação 

referida pelo entrevistado no momento da aplicação do questionário e coleta das 

amostras sanguíneas. Categorizada em: Recife, região metropolitana, interior do 

estado de Pernambuco e outros estados da federação; 

• Trabalho: informação referida pelo entrevistado no momento da aplicação do 

questionário e coleta das amostras sanguíneas. Variável dicotômica (sim ou não); 

• Tipo de moradia: informação referida pelo entrevistado no momento da aplicação do 

questionário e coleta das amostras sanguíneas. Categorizada em casa/apartamento 

próprio ou casa/apartamento alugado; 

• Filhos: informação referida pelo entrevistado no momento da aplicação do 

questionário e coleta das amostras sanguíneas. Variável dicotômica (sim ou não); 

• Caso de LES: paciente que apresente pelo menos 4 dos 11 critérios diagnósticos, 

segundo o Colégio Americano de Reumatologia (TAN et al. 1982; HOCHBERG, 

1997); 

• Histórico de LES na família: relato de LES na família entre os parentes próximos 

(filhos, filhas, irmãos, irmãs, pai, mãe, tios, tias, primos, primas, avô, avó, sobrinho, 

sobrinha). Informação referida pelo entrevistado no momento da aplicação do 

questionário e coleta das amostras sanguíneas. Variável dicotômica (sim ou não); 
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• Sorologia positiva para hepatite B: paciente HBsAg e/ou anti-HBc total positivos. 

Variável dicotômica (sim/reagente ou não/não reagente); 

• Sorologia positiva para hepatite C: paciente anti-HCV positivo. Variável dicotômica 

(sim/reagente ou não/não reagente); 

• Pesquisa do DNA-HBV: pesquisa do material genético do vírus naqueles pacientes 

HBsAg e/ou anti-HBc total positivos. Funciona como teste confirmatório. Variável 

dicotômica (sim/presença ou não/ausência); 

• Pesquisa do RNA-HCV: pesquisa do material genético do vírus naqueles pacientes 

anti-HCV positivos. Funciona como teste confirmatório. Variável dicotômica 

(sim/presença ou não/ausência); 

• Hemotransfusão: uso pregresso ou atual de sangue e/ou derivados (sangue total, 

concentrado de hemácias, concentrado de hemácias lavadas, concentrado de plaquetas, 

concentrado de plaquetas por aférese, plasma fresco congelado, albumina, 

imunoglobulina sérica, crioprecipitado, fatores de coagulação II, VII, VIII, IX e X). 

Informação referida pelo entrevistado no momento da aplicação do questionário e 

coleta das amostras sanguíneas. Categorizado em: antes de 11/1993 e após 11/1993; 

• Uso de drogas injetável e/ou inalável: uso pregresso ou atual de substâncias ilícitas 

(maconha, crack, cocaína, ecstasy, heroína, ópio, merla, dietilamida do ácido lisérgico 

ou LSD, dimetiltriptamina, metanfetamina e psilocibina). Informação referida pelo 

entrevistado no momento da aplicação do questionário e coleta das amostras 

sanguíneas. É variável dicotômica (sim ou não); 

• Tatuagem: Informação referida pelo entrevistado no momento da aplicação do 

questionário e coleta das amostras sanguíneas. É variável dicotômica (sim ou não); 

• Uso de piercing: Informação referida pelo entrevistado no momento da aplicação do 

questionário e coleta das amostras sanguíneas. É variável dicotômica (sim ou não); 

• Transplante de órgão ou tecido: caso o paciente tenha recebido em algum momento 

de sua vida órgão ou tecido. Informação referida pelo entrevistado no momento da 

aplicação do questionário e coleta das amostras sanguíneas. É variável dicotômica 

(sim ou não); 
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• Hemodiálise: uso de tratamento hemodialítico. Informação referida pelo entrevistado 

no momento da aplicação do questionário e coleta das amostras sanguíneas. É variável 

dicotômica (sim ou não); 

• Etilismo: consumo pregresso ao atual de álcool. Informação referida pelo entrevistado 

no momento da aplicação do questionário e coleta das amostras sanguíneas. Variável 

dicotômica (sim ou não); 

• Uso de preservativos nas relações sexuais: referência ao uso de preservativos 

durante as relações sexuais. Informação referida pelo entrevistado no momento da 

aplicação do questionário e coleta das amostras sanguíneas. Categorizada em: sempre, 

nunca e às vezes; 

• Número de parceiros (as) sexuais: informação referida pelo entrevistado no 

momento da aplicação do questionário e coleta das amostras sanguíneas. Categorizada 

em: apenas 1 parceiro (a), 2-3 parceiros (as) e >3 parceiros (as); 

• Histórico de cirurgia: procedimento cirúrgico pregresso ao atual. Informação referida 

pelo entrevistado no momento da aplicação do questionário e coleta das amostras 

sanguíneas. Variável dicotômica (sim ou não). 

 

5.7 Métodos de Coleta dos Dados e das Amostras Sanguíneas 

 

Após a assinatura, juntamente com duas testemunhas, do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE) (apêndice C), em duas vias de igual teor (sendo uma de posse do 

paciente e outra retida pelo pesquisador), foram aplicados dois questionários (apêndices A e 

B), contendo perguntas a respeito dos dados pessoais, possíveis fatores de risco para infecção 

pelo HBV e HCV, aspectos sócio-demográficos, bem como questionamentos referentes ao 

próprio LES. Depois da entrevista foram coletados por punção venosa 10mL de sangue em 

tubo seco, com gel separador e sem anticoagulante, tipo Vacuntainer®. As amostras foram 

encaminhadas ao Setor de Virologia do Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami 

(LIKA/UFPE), onde foram centrifugadas e o soro obtido de cada paciente armazenado em 

duplicata em microtubos de 2,0mL, e congelados em freezer -80ºC (Indrel Ultra Freezer -

86ºC, modelo IULT 335-D), até que as análises sorológicas e moleculares pudessem ser 

realizadas.  
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5.8 Diagnóstico Sorológico do HBV e HCV 

 

Os ensaios sorológicos para determinar a soroprevalência do HBV e HCV foram 

realizados através do ensaio imunoenzimático (ELISA) de 3ª geração, por kits comerciais, de 

acordo com as instruções de cada fabricante. Para o HBV, foram utilizados os seguintes kits: 

Monolisa anti-HBc Total Plus® (Bio-Rad Laboratories, França), Monolisa anti-HBs Plus® 

(Bio-Rad Laboratories, França) e Hepatitis B HBsAg® (Wiener Laboratories, Argentina). Por 

sua vez, para o HCV utilizou-se o kit Hepatitis C anti-HCV® (Wiener Laboratories, 

Argentina). Naquelas amostras anti-HCV positivas, foi empregado também como teste 

suplementar, o imunoensaio enzimático por micropartículas (MEIA), utilizando kit AxSYM 

HCV 3.0. (Abbott, Max-Plack-Ring 2, Alemanha). 

 

5.9 Extração do HBV-DNA e do HCV-RNA 

  

Utilizando técnica manual, a extração do material genético do HBV procedeu-se da 

seguinte maneira: em 300µL de solução de GT (glicogênio-trisol ou brazol, 3mg/mL) foram 

adicionados 150µL do soro. A mistura foi agitada por 1 minuto em agitador vórtex (Biomixer, 

modelo QL-901), sendo posteriormente adicionados 50µL de clorofórmio gelado. Após a 

agitação, procedeu-se a centrifugação a 12.000g por 10 minutos a 4ºC, em microcentrífuga 

refrigerada (Novatecnica, modelo NT 805). O sobrenadante foi transferido para outro 

microtubo contendo 300µL de isopropanol gelado, agitando-se vigorosamente por 1 minuto 

em vórtex e centrifugando-se a 12.000g por 15 minutos a 4ºC. Todo o sobrenadante agora foi 

retirado e 300µL de etanol absoluto gelado foram adicionados. Houve nova centrifugação a 

12.000g por 10 minutos a 4ºC e o precipitado foi finalmente seco com o auxílio de bomba a 

vácuo (Eppendorf, modelo Concentrator 5301). Ressuspendeu-se o pellet em 50µL de água 

ultra-pura, livre de endonucleases DEPEC tratada (LGC Biotecnologia) e guardou-se por 12 

horas em geladeira para completa eluição. 

Em contrapartida, o protocolo de extração do HCV-RNA utilizou o kit QIAamp Viral 

RNA Mini (QIAGEN®, Alemanha), de acordo com as instruções do fabricante. 
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5.10 PCR Convencional para o HBV-DNA 

 

 A técnica da Nested PCR foi realizada em todas as amostras que apresentaram 

resultado positivo para HBsAg e/ou anti-HBc total, pelo ELISA. Optou-se por esse tipo de 

PCR, pela especificidade e a eficiência da reação. O segmento genômico é amplificado 

inicialmente de forma abrangente, copiando até mesmo sequências localizadas fora da região 

estudada. Posteriormente, utilizando-se esse primeiro produto, realizou-se uma segunda PCR 

para amplificação da sequência-alvo. 

Foram empregadas todas as normas de controle de qualidade e Biossegurança, para se 

evitar contaminações das salas, dos materiais e dos soros manuseados. Os iniciadores da 

reação, mostrados em seguida, corresponderam àqueles direcionados à região S do genoma 

viral, a partir dos primers (GeneLink™) externos HBS1F e HBS1R, e os internos HBS2F e 

HBS2R, gerando produtos de 417pb (SITNIK et al. 1999; SITNIK et al. 2004). 

 

HBS1 F: 5’ – GAGTCTAGACTCGTGGTGGAGTTC – 3’ 

HBS 1 R: 5’ – AAATGGCACTAGTAAACTGAGCCA – 3’ 

HBS2 F: 5’ – CGTGGTGGACTTCTCTCAATTTTC – 3’ 

HBS2 R: 5’ – GCCARGAGAAACGGRCTGAGGCCC – 3’ 

 

A cada microtubo da primeira PCR, contendo 10µL de HBV-DNA extraído, foram 

adicionados 90µL da mistura da PCR. A mistura da PCR foi constituída por 67,5µL de água 

ultra-pura, livre de endonucleases DEPEC tratada (LGC Biotecnologia), 10µL de tampão 10x 

(LGC Biotecnologia), 6µL de dNTPs 2mM (LGC Biotecnologia), 4µL de cloreto de magnésio 

25mM (LGC Biotecnologia), 10µL de cada um dos respectivos primers externos 

(GeneLink™) e 0,5µL da Easy Taq Polimerase 5U/µL (LGC Biotecnologia). A reação 

desenvolveu-se em termociclador Axygen (modelo THERM 1000/Maxygene), de acordo com 

as seguintes condições: desnaturação a 95ºC por 5 minutos, seguido de 35 ciclos (94ºC por 30 

segundos, 42ºC por 30 segundos e 72ºC por 30 minutos) e uma extensão final a 72ºC por 2 

minutos. Para a segunda PCR, 10µL do produto da primeira foram necessários. Somam-se 

ainda 67,7µL de água ultra-pura, livre de endonucleases DEPEC tratada (LGC 

Biotecnologia), 10µL de tampão 10x (LGC Biotecnologia), 6µL de dNTPs 2mM (LGC 
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Biotecnologia), 4µL de cloreto de magnésio 25mM (LGC Biotecnologia), 10µL dos primers 

internos (GeneLink™) e 0,5µL da Easy Taq Polimerase 5U/µL (LGC Biotecnologia). Nessa 

segunda etapa, as condições de ciclagem são as mesmas. 

 

5.11 Eletroforese em Gel de Agarose para HBV-DNA 

 

 Para a identificação dos fragmentos amplificados, foram realizadas corridas 

eletroforéticas em gel de agarose 2% (LGC Biotecnologia), a partir de cubas Loccus 

Biotecnologia (modelo LCH 12x14), onde 10µL do produto de todas as PCR foram 

misturadas a 1µL de Blue Green Loading Dye I (LGC Biotecnologia). A diluição da agarose 

ultra-pura e as corridas foram feitas em tampão Tris-Borato (TBE) 0,5x (LGC Biotecnologia), 

com um tempo de 1 hora, sob voltagem de 100V em fonte Loccus Biotecnologia 

(Electrophoresis Power Supply, modelo LPS-300V). Como controle da eficiência da corrida e 

para a avaliação do tamanho do fragmento amplificado, o padrão de peso molecular (100pb 

ladder DNA, LGC Biotecnologia), foi aplicado junto com as amostras, bem como controles 

positivos e negativos. Transcorrido o tempo, o gel foi levado ao Fotodocumentador LabTrade 

(UV Translluminator, modelo 2T-21, Crystal Bioglow®) para revelação das possíveis bandas 

que foram amplificadas. 

 

5.12 PCR em Tempo Real para o HCV-RNA 

 

As amostras anti-HCV positivas no ELISA e no MEIA foram submetidas à extração 

do RNA, a partir do QIAamp Viral RNA Mini kit (QIAGEN®), de acordo com as instruções 

do fabricante. Em seguida, a partir de um volume final de reação de 25µL, contendo 10µL do 

RNA extraído, foram adicionados 5x Buffer da reação (QIAGEN®), 200µM de cada dNTP 

(QIAGEN®), 0,3µM dos primers P1 e P2 (Apllied Biosystems™), 100µM da probe ou sonda 

FAM (QIAGEN®), 2µL do Enzime Mix (QIAGEN®) e RNase-free water (QIAGEN®). Todos 

esses reagentes fazem parte do One-Step RT-PCR kit, da QIAGEN®, de acordo com as 

instruções do fabricante. A seguir mostram-se os primers P1 e P2 da região conservada 3’-X-

TAIL (TANAKA et al. 1995), bem como a probe FAM que foi utilizada: 
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P1: 5´ – CGACACTCCACCATAGATCA – 3´ 

P2: 5´ – CGTATCAGGCAGTACCACAAGG – 3´, 

5´ – FAM-CAGTAGTTCCTCACAGGGCGACACTCCACCATAGATCAC – 3´ 

 

As reações de amplificação da PCR em tempo real foram desenvolvidas no 

termociclador Bio-Rad Real-Time Thermal Cyclers, modelo CFX-96 (Bio-Rad Laboratories), 

com a seguinte ciclagem: 55ºC por 10 minutos, seguido de 95ºC por 15 minutos e 45 ciclos a 

94ºC por 10 segundos e 58ºC por 15 segundos. 

 

5.13 Plano de Tabulação e Análise dos Dados 

 

As informações dos questionários e demais resultados laboratoriais foram analisadas e 

digitadas em dupla entrada em banco de dados, e tiveram sua consistência averiguada, com o 

auxílio do programa estatístico EpiInfo versão 6.04d. A abordagem consistiu-se de uma 

análise meramente descritiva, mediante a caracterização da amostra em termos de frequências, 

cálculo de médias e desvios. 

 

5.14 Considerações Éticas 

 

O estudo foi devidamente aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), do 

Centro de Ciências da Saúde (CCS/UFPE), sob protocolo N°354/08 (anexo B). 
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Resumo 

 

Fatores ambientais, genéticos e hormonais contribuem para etiopatogênese do Lúpus 

Eritematoso Sistêmico (LES). As infecções pelos vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV), 

foram também referidas como agentes etiológicos em algumas doenças auto-imunes. Poucos 

são os estudos sobre a soroprevalência dessas viroses em pacientes lúpicos, portanto, o 

objetivo da pesquisa foi determinar a soroprevalência do HBV e HCV, em pacientes 

portadores do LES. Foram entrevistados 169 pacientes lúpicos e coletadas amostras 

sanguíneas. Pesquisaram-se os marcadores sorológicos para o HBV (HBsAg, anti-HBc total e 

anti-HBs) e HCV (anti-HCV). Nas amostras anti-HBc total e anti-HCV positivas foram 

pesquisados o HBV-DNA e HCV-RNA, pela reação em cadeia da polimerase (PCR). A 

prevalência do anti-HBc total foi 10,1% (17/169), com negatividade para o HBV-DNA. Em 

contrapartida, o anti-HCV esteve presente em três pacientes (1,8%), mas apenas um foi HCV-

RNA positivo, com carga viral de 212.000 cópias/mL. Portanto, a soroprevalência do HCV 

encontrada na pesquisa foi menor do que a verificada em pacientes lúpicos brasileiros. Por 

outro lado, em virtude da inexistência de outros trabalhos brasileiros que relatem a 

prevalência do HBV em pacientes lúpicos, verificou-se que a prevalência encontrada na 

pesquisa foi superior a da população local. 

 
Palavras-chave: lúpus eritematoso sistêmico; hepatite B; hepatite C; prevalência. 
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Introdução 

 

A relação entre o Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES) e as doenças infecciosas é 

complexa, sendo estas responsáveis por 30 a 50% dos índices de morbidade e mortalidade e 

consideradas a segunda causa de morte1-4. Nestes pacientes, observa-se aumento do risco de 

infecção, em virtude de defeitos imunológicos associados ao LES, presença de leucopenia, 

tratamento imunossupressor e internações5,6. Embora as bactérias sejam os agentes mais 

comuns, os vírus, fungos e protozoários também foram descritos nesses pacientes7-12. 

Pacientes com infecção crônica pelo vírus da hepatite B (HBV) e vírus da hepatite C 

(HCV) podem apresentar auto-anticorpos contra uma variedade de auto-antígenos13. Na 

poliarterite nodosa, o HBsAg é encontrado na parede dos vasos sanguíneos da grande maioria 

dos pacientes cronicamente infectados14,15. Em outros estudos, a própria vacinação contra o 

HBV foi implicada na indução do LES16-18. Todavia, pouco se conhece sobre a 

soroprevalência do HBV em pacientes com LES19. Embora, estudos pregressos demonstraram 

a presença do HBsAg em biópsias renais de pacientes com nefrite lúpica, através da 

hemaglutinação20,21. Pesquisas realizadas no continente asiático, onde muitos países são 

endêmicos para o HBV, encontraram soroprevalência de 2,3% para o HBsAg em pacientes 

lúpicos22. Entretanto, no Brasil não há registro de soroprevalência da infecção pelo HBV 

nesse tipo de população. 

O HCV pode estar relacionado diretamente com a crioglobulinemia e a síndrome de 

Sjögren23-25. A infecção crônica por estes vírus pode ainda mimetiza uma síndrome LES-like, 

com diversas manifestações clínicas26, sendo também relacionada como possível agente 

etiológico no desenvolvimento do LES27-31. A soroprevalência do HCV em pacientes com 

LES varia de 1 a 14%32-34. Na China, estudos mostraram soroprevalência de 11,8%35 e 
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14,1%36 para o HCV em pacientes com LES. No Brasil, apenas dois trabalhos mostraram 

soroprevalências de 6,6% no Rio de Janeiro-RJ37 e 2,3% em Goiânia-GO38  

Portanto, é importante conhecer a soroprevalência da infecção pelo HBV e HCV nos 

pacientes com LES, devido as suas implicações clínicas e terapêuticas. Além do mais, 

considerando a escassez de dados no Brasil, especialmente na região Nordeste, a pesquisa 

objetivou determinar a presença de marcadores sorológicos para o HBV e HCV em portadores 

de LES, atendidos no serviço de Reumatologia do Hospital das Clínicas, da Universidade 

Federal de Pernambuco (HC/UFPE). 

 

Materiais e Métodos 

 

Locais do estudo 

Os participantes da pesquisa foram selecionados por conveniência entre os pacientes 

atendidos no serviço de Reumatologia, do Hospital das Clínicas (HC), da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), no período de Outubro de 2009 a Julho de 2010. Os ensaios 

sorológicos e moleculares foram realizados no setor de Virologia, do Laboratório de 

Imunopatologia Keizo Asami (LIKA/UFPE). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP), do Centro de Ciências da Saúde (CCS), da UFPE, sob protocolo Nº354/08. 

 

Pacientes 

Foram recrutados 169 pacientes, de ambos os sexos, com idade mínima de 21 e 

máxima de 62 anos, que atenderam aos critérios diagnósticos do LES, propostos pelo Colégio 

Americano de Reumatologia39,40, e concordaram em participar da pesquisa. 
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Os pacientes foram entrevistados para coleta de informações contidas em questionário 

preestabelecido, caracterizado por dados pessoais, sócio-demográficos e aspectos da doença 

lúpica. Após a entrevista, foram colhidos 10mL de sangue em tubo sem anticoagulante, e os 

soros foram estocados em freezer a -80°C, até a realização dos ensaios sorológicos e 

moleculares. 

 

Sorologia para as hepatites B e C 

Os testes para determinar a soroprevalência do HBV e HCV foram realizados através 

do ensaio imunoenzimático (ELISA) de 3ª geração, por kits comerciais, de acordo com as 

instruções de cada fabricante. Para o HBV, foram utilizados o Monolisa anti-HBc Plus Assay 

(Bio-Rad Laboratories), Monolisa anti-HBs Plus Assay (Bio-Rad Laboratories) e Hepatitis B 

HBsAg (Wiener Laboratories). Para o HCV utilizou-se o kit Hepatitis C anti-HCV (Wiener 

Laboratories). Todas as amostras anti-HCV positivas foram também testadas pelo 

imunoensaio enzimático por micropartículas (MEIA), utilizando o kit AxSYM HCV 3.0. 

(Abbott, Max-Plack-Ring 2), de acordo com as instruções do fabricante. 

 

Detecção do material genético viral 

Amostras HBsAg e/ou anti-HBc total positivas, bem como àquelas anti-HCV positivas 

foram submetidas à extração do material genético e amplificação pela reação em cadeia da 

polimerase (PCR). O HBV-DNA foi extraído com o auxílio do glicogênio-trisol ou brazol, 

3mg/mL. A partir do extraído, foi conduzida uma Nested PCR qualitativa com sensibilidade 

de 300 cópias/mL, direcionada à região S do genoma, no termociclador Axygen (modelo 
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THERM 1000/Maxygene), com os primers (GeneLink™) externos HBS1F e HBS1R e os 

internos HBS2F e HBS2R, os quais geram produtos de 417pb41,42. 

As amostras anti-HCV positivas foram submetidas à extração do RNA, a partir do 

QIAamp Viral RNA Mini kit (QIAGEN®) e posterior PCR em tempo real quantitativa, a 

partir do kit One-Step RT-PCR (QIAGEN®), de acordo com as instruções dos fabricantes. A 

reação, com sensibilidade de 20UI/mL, foi realizada no termociclador Bio-Rad Real-Time 

Thermal Cyclers, modelo CFX-96 (Bio-Rad Laboratories), com os primers (Applied 

Biosystems™), referente à região conservada 3’-X-TAIL43, que gera produtos de 

aproximadamente 217pb. 

 

Análise estatística 

Foi realizada análise descritiva das características sócio-demográficas, clínicas e 

laboratoriais da amostra. Calculou-se o intervalo de confiança 95% (pela exata binominal) da 

soroprevalência de cada marcador. Os resultados da caracterização da amostra foram 

expressos em termos de frequências, médias e desvios, com o auxílio do programa EpiInfo 

versão 6.04d. 

 

Resultados 

 

Caracterização da amostra 

Do total de pacientes analisados, 93,5% (158/169) eram do sexo feminino. A média de 

idade foi de 39±10,9 anos, com mínima de 21 e máxima de 62 anos. Quanto à faixa etária, 

verificou-se que 55,6% (94/169) possuíam <40 anos. Quanto à raça, a mais frequente foi à 

negra com 37,9%, (64/169). Em relação aos critérios diagnósticos do LES, 42% (71/169) 
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apresentaram no mínimo quatro do total de 11 critérios, sendo as manifestações de ordem 

cutânea e articular as mais frequentes, seguida de alterações hematológicas e imunológicas. 

No momento do estudo, todos os pacientes estavam em uso de doses variáveis de corticóides 

e agentes imunossupressores, a depender da gravidade e atividade da doença. Por sua vez, em 

relação às características sócio-demográficas: a renda familiar girava em torno de 1-3 salários 

mínimos (53,6%), o nível de escolaridade mais frequente foi o 1° grau incompleto (34,9%) e 

49,7% dos pacientes eram oriundos de zona rural de cidades do interior do estado de 

Pernambuco, Brasil; 

 

Soroprevalência do HBV e HCV 

A soroprevalência do HBV, considerando a positividade do anti-HBc total, foi de 

10,1% (tabela 1). A Nested PCR qualitativa foi realizada nas 17 amostras anti-HBc total 

positivas e não se detectou o HBV-DNA. Por sua vez, a soroprevalência do anti-HCV, tanto 

no ELISA quanto no MEIA, foi de 1,8%. Na PCR em tempo real quantitativa para HCV-

RNA, uma amostra foi positiva, carga viral de 212.000 cópias/mL, nova prevalência de 0,6%. 
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Tabela 1. Soroprevalência dos marcadores para HBV e HCV nos 169 pacientes com LES, do 

serviço de Reumatologia do HC/UFPE. 

Marcadores Sorológicos Número de positivos Prevalência (%), 

IC (95%) 

HBV   

HBsAg isolado 00 --- 

Anti-HBc total 17 10,1 (5,4 – 14,6) 

Anti-HBc total isolado                       06 3,5 (1,3 – 7,6) 

Anti-HBc total + Anti-HBs 11 6,5(3,3 – 11,3) 

Anti-HBs isolado 23 13,6 (8,8 – 19,7) 

HCV   

Anti-HCV 03 1,8 (0,2 – 3,8) 

IC (95%) = intervalo de confiança 95% 

 

A tabela 2 mostra a distribuição e frequência dos fatores de risco reconhecidos para a 

aquisição da infecção pelos vírus das hepatites B e C, nos 169 pacientes estudados, bem como 

o valor da odds ratio e p-value. 
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Tabela 2. Frequência, odds ratios e p-value dos fatores de risco para as hepatites B e C nos 

169 pacientes com LES, do serviço de Reumatologia do HC/UFPE. 

Fatores de risco para HBV e HCV Número Freq. (%) 

 

OR (IC 95%) p-value 

Tatuagem 02/169  1,2 9,09 (0,53 – 155) 0,127 

Uso de piercing 03/169  1,8 --- --- 

Uso de droga injetável/inalável 01/169  0,6 --- --- 

Histórico de cirurgia 51/169 30,2 3,16 (0,67 – 14,7) 0,142 

Hemotransfusão* 48/169 71,6 1,46 (0,50 – 4,23) 0,485 

 Antes de 11/1993** 17/169 35,4 --- --- 

 Após 11/1993 32/169 66,7 --- --- 

Relação sexual sem preservativos 68/169 40,2 1,42 (0,45 – 4,45) 0,540 

Etilismo 54/169 31,9 0,59 (0,18 – 1,92) 0,384 

Transplante de órgão/tecido 02/169   1,2 7,04 (0,40 – 123) 0,181 

Hemodiálise 05/169   3,0 3,13 (0,31 – 31,5)  0,333 

OR = Odds Ratio; IC 95% = Intervalo de Conciança 95% 

* 1 paciente fez transfusão sanguínea antes e depois de 11/1993; 

**Portaria Ministério da Saúde, Nº1376 de 19/11/1993. Normas técnicas para coleta, processamento e transfusão 
de sangue, componentes e derivados, e dá outras providências. 
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Discussão 

 

A infecção pelo HBV é determinada pela presença do HBsAg ou ainda, pela  

evidência de infecção passada (anti-HBc total positivo). Por sua vez, a infecção pelo HCV é 

avaliada pela pesquisa do anticorpo correspondente, podendo refletir um contato pregresso ou 

uma infecção recente44-46. 

No presente estudo, não houve positividade para o HBsAg, o que corrobora com 

outros achados semelhantes47,48, onde também não se evidenciou a presença do antígeno em 

pacientes com LES. Apesar da negatividade para o HBsAg ter sido encontrada, alguns relatos 

anteriores puderam mostrar a presença de imunocomplexos entre esse antígeno viral e os 

auto-anticorpos do LES, em pacientes portadores de nefrite lúpica, através da metodologia de 

hemaglutinação20,21,49-51. Contudo, pesquisas com pacientes lúpicos de países asiáticos 

mostraram soroprevalência deste marcador variando de 1 a 3,5%22,52,53.  

Pesquisa mexicana identificou o HBsAg em 1,8% dos pacientes lúpicos investigados. 

Contudo, nas análises moleculares não houve a presença do HBV-DNA, sugerindo que a 

positividade encontrada no ELISA deveu-se, possivelmente, a presença dos auto-anticorpos 

do LES, interferindo nas análises sorológicas54. 

Estudos mostraram que existem cerca de 116 tipos diferentes de auto-anticorpos no 

LES, dirigidos contra uma grande variedade de auto-antígenos55,56. Muitos desses são 

conhecidos, entretanto, outros permanecem com sua imunopatogênese incerta. Por isso, a 

interpretação dos ensaios sorológicos em pacientes portadores do LES requer cautela, uma 

vez que, a diversidade desses auto-anticorpos pode favorecer resultados inconclusivos. Dessa 

forma, são necessárias metodologias confirmatórias por meio das técnicas de biologia 

molecular para se avaliar a real prevalência das infecções37,38. 
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O marcador sorológico utilizado para identificar a infecção pelo HBV foi anti-HBc 

total, cuja prevalência de 10,1% foi superior aos resultados encontrados por Ram et al.57, que 

encontraram 2,5%, para o anti-HBc total em pacientes lúpicos colombianos. Esta 

soroprevalência também foi maior, quando se comparou com o trabalho de Berkun et al.58, 

onde o anti-HBc total esteve presente em 1,7% dos pacientes israelenses com LES avaliados. 

Verificou-se também no estudo uma maior positividade para o anti-HBc total nos indivíduos 

≥40 anos, sugerindo, então, um maior tempo de exposição ao vírus ao longo da vida. 

As elevadas prevalências da hepatite B na população residente em países asiáticos 

refletem também taxas encontradas em grupos populacionais específicos (doadores de sangue, 

usuários de drogas, hemodialisados e pacientes portadores de doenças auto-imunes), da 

mesma região. Dessa forma, pesquisa realizada em Singapura, avaliando os marcadores virais 

para o HBV, mostrou o anti-HBc total em 19,7% dos lúpicos investigados59, ou seja, taxa 

superior à demonstrada na presente estudo. 

No Brasil, não há trabalhos que mostrem a soroprevalência do HBV em pacientes 

portadores do LES. Os dados de soroprevalência para o HBV correspondem a taxas 

verificadas na população geral e/ou em grupos específicos, sendo a região Norte brasileira a 

de maior endemicidade60. No Recife-PE, foi demonstrada uma prevalência do anti-HBc total 

de 12% em doadores de sangue61. 

Fazendo uma análise comparativa, a soroprevalência do anti-HBc total do nosso 

estudo foi maior do que a encontrada no trabalho de Clemens et al.62, para doadores de sangue 

da região Nordeste (1,2%) e discretamente menor do que a encontrada no Recife-PE61. 

Ressalta-se ainda que um inquérito epidemiológico de base populacional realizado no 

Nordeste do Brasil apontou uma prevalência de 4,7%, 9,8% e 6,6% para o anti-HBc total em, 

respectivamente, pessoas vacinadas, não vacinadas e naquelas sem status vacinal conhecido63. 

Portanto, levando em consideração os vacinados e aqueles sem status vacinal conhecido, os 
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resultados da presente pesquisa podem sugerir uma maior exposição dos nossos pacientes aos 

agentes infecciosos, uma vez que a prevalência encontrada para este marcador foi superior à 

verificada no inquérito acima. 

A pesquisa do HBV-DNA mostrou-se negativa em todas as amostras anti-HBc total 

positivas. Embora, estudos reforçam a importância da pesquisa do material genético viral nas 

doenças reumatológicas, visto que casos de infecção oculta pelo vírus podem estar presentes 

nesses pacientes64,65. 

A soroprevalência do anti-HCV em pacientes com LES tem mostrado taxas mundiais 

que variam de 1 a 11%5,27,46,66. A taxa de 1,8% para o anti-HCV encontrada na pesquisa está 

de acordo com os resultados da literatura internacional. No Brasil, os dois únicos estudos 

avaliando o anti-HCV em pacientes com LES, mostraram soroprevalências de 2,3%37 em 

Goiânia-GO e de 6,6%38 no Rio de Janeiro-RJ, sendo, portanto, ambas superiores a observada 

no nosso estudo.  

Considerando os resultados da PCR, a prevalência da hepatite C, nos pacientes com 

LES foi de 0,6%, semelhante à encontrada por Berkun et al.58. A única amostra positiva na 

PCR apresentou carga viral de 212.000 cópias/mL. Ressalta-se que casos com carga viral 

>800.00 cópias/mL, traduzem um pior prognóstico clínico67,68. Portanto, a utilização da PCR 

é de fundamental importância como ensaio confirmatório no diagnóstico da infecção pelo 

HCV29,30,37,38. 

Em relação aos fatores de risco para as hepatites B e C, estudos têm mostrado a 

importância da análise dos mesmos em pacientes com LES, haja vista as implicações clínicas 

e terapêuticas37,38,59,69. Embora a pesquisa não tenha revelado nenhuma associação 

estatisticamente significativa com os fator de risco para as hepatites (p>0,05), foi observado 

que um dos pacientes anti-HCV positivo havia realizado hemotransfusão antes de novembro 

de 1993, sendo provavelmente essa a via de contaminação do mesmo.  
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É correto ainda afirmar que, por ser uma prática ilegal, a informação do uso de droga 

injetável/inalável pode estar subestimada, o que corrobora com os achados de Pereira et al.63. 

De todas as variáveis sócio-demográficas, um menor nível de escolaridade foi um fator de 

risco para a infecção pelo HBV (p<0,05). Resultado semelhante foi demostrado nos estudos 

de Pereira et al.63, para a região Nordeste do Brasil. Contudo, quando ajustado pela idade, tal 

associação inexiste (p>0,05). 

 

Conclusões 

  

 A soroprevalência do HCV encontrada na pesquisa foi menor do que a verificada em 

pacientes lúpicos brasileiros. Considerando a inexistência de trabalhos brasileiros que relatem 

a prevalência do HBV em pacientes lúpicos, verificou-se que a prevalência encontrada foi 

superior quando comparada a da população local vacinada, bem como naquelas com status 

vacinal desconhecido. Ressalta-se a importância se de investigar nesta população esses vírus, 

uma vez que, os pacientes portadores de LES são mais susceptíveis à aquisição de infecções. 

É necessária a realização de estudos de caráter analítico envolvendo maior número de casos, 

para a análise da influência dessas viroses nas doenças auto-imunes. 
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Abstract 

 

Environmental, genetic and hormonal factors contribute to the aethiopathogenesis of systemic 

lupus erythematosus (SLE). The hepatitis B (HBV) and C (HCV) viruses have been reported 

as etiologic agents in some autoimmune diseases. Because there are few studies on the 

seroprevalence of these viruses in lupus patients, the present study investigated the 

seroprevalence of HBV and HCV in patients with SLE. A total of 169 SLE patients were 

interviewed, and their blood samples were collected. The study included analysis of 

serological markers for HBV (HBsAg, anti-HBc total, and anti-HBs) and HCV (anti-HCV). 

Samples that were anti-HBc and anti-HCV positive were analysed for HBV-DNA and HCV-

RNA by polymerase chain reaction (PCR). The prevalence of anti-HBc total was 10.1% 

(17/169), but all the samples were negative for HBV-DNA. In contrast, anti-HCV was present 

in 3 patients (1.8%), but only 1 was HCV-RNA positive with a viral load of 212.000 

copies/mL. Thus, HCV found in this survey was lower than that reported for SLE patients in 

Brazil. Moreover, because of enough studies on HBV prevalence in SLE patients in Brazil, 

the prevalence found in present study was considered higher than that observed for the local 

population. 

   

Key words: systemic lupus erythematosus; hepatitis B; hepatitis C; prevalence.  
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Introduction 

 

The relationship between systemic lupus erythematosus (SLE) and infectious diseases 

is complex. Infectious diseases account for 30-50% of the morbidity and mortality indices, 

and are considered the second leading cause of death1-4. SLE is associated with an increased 

risk of infection, because of SLE-associated immunological defects, neutropenia, 

immunosuppressive therapy, and hospitalozation5,6. Although bacteria are the most common 

agents, viruses, fungi, and protozoa also affect SLE patients7-12. 

Patients with chronic infection with hepatitis B virus (HBV) or hepatitis C virus 

(HCV) may develop auto-antibodies against a variety of self-antigens13. In polyarteritis 

nodosa, HBsAg is found in the blood vessel walls of a vast majority of chronically infected 

patients14,15. In other studies, HBV vaccination has been implicated in the induction of SLE16-

18. However, little is known about the prevalence of HBV in LES patients19. Previous studies 

demonstrated the presence of HBsAg in renal biopsies of patients with lupus nephritis, by 

hemaglutination20,21. Research conducted in Asia, where many countries are endemic for 

HBV, found a seroprevalence of 2.3% for HBsAg in patients with SLE22. However, there are 

no records of the seroprevalence of HBV infection among the Brazilian population. 

HCV may be directly related to cryoglobulinemia and Sjögren syndrome 23-25.Chronic 

infection by these viruses mimics an SLE-like syndrome, with several clinical 

manifestations26, and it is also related as a possible etiologic agent to the development of 

SLE27-31. The seroprevalence of HCV in SLE patients varies from 1% to 14%32-34. In China, 

studies have shown a seroprevalence of anti-HCV of 11.8%35 and 14.1%36 in SLE patients. In 

Brazil, only 2 studies have been published, and they show a seroprevalence of 6.6% in Rio de 

Janeiro-RJ37 and 2.3% in Goiânia-GO38.  
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Information about seroprevalence of HBV and HCV infections in SLE patients is 

important because of the clinical and therapeutic implications of these infections. Moreover, 

considering the paucity of data from Brazil, especially from the northeast, the present study 

aimed to determine the presence of serological markers for HBV and HCV in SLE patients 

who presented at the Rheumatology service of the Hospital das Clinicas, at the Federal 

University of Pernambuco. 

 

Materials and Methods 

 

Study sites 

Survey participants were selected for convenience from the patients who attended the 

Rheumatology service of Hospital das Clínicas at UFPE, from October 2009 to July 2010. 

Molecular and serological assays were performed in the Department of Virology, Laboratory 

of Immunopathology Keizo Asami (LIKA/UFPE). This study was approved by the Ethics 

Committees of the Center for Health Sciences of UFPE under protocol No354/08. 

 

Patients 

A total of 169 patients of both sexes were recruited, with a minimum aged of 21 years 

and a maximum of 62 years, who met the diagnostic criteria of SLE, as proposed by the 

American College of Reumatology39,40, and who agreed to participate in the study. 

Patients were interviewed using a pre-established questionnaire, collecting information 

on personal, socio-demographic factors, and various aspects of SLE. After the interview, 

10mL of blood were collected in tubes without anticoagulant, and the serum was stored at -

80°C, until use for serological and molecular assays. 

 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   91 

 

Serology for hepatitis B and C 

Assays to determine the seroprevalence of HBV and HCV were performed with 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for 3rd generation, by using commercial kits, 

according to the manufacturer's instructions. For HBV, Monolisa anti-HBc Total Plus Assay 

(Bio-Rad Laboratories), anti-HBs Monolisa Plus Assay (Bio-Rad Laboratories) and Hepatitis 

B HBsAg (Wiener Laboratories) were used. Whereas, for HCV, Hepatitis C HCV kit (Wiener 

Laboratories) was used. 

All anti-HCV positive samples were tested by microparticle enzyme immunoassay 

(MEIA), by using the AxSYM HCV 3.0 kit. (Abbott, Max-Plack-Ring 2), according to the 

manufacturer's instructions. 

 

Detection of viral genetic material 

DNA was extracted from samples positive for HBsAg and/or anti-HBc total as well as 

for anti-HCV and amplified by polymerase chain reaction (PCR). The HBV-DNA was 

extracted using brazol with glycogen 3mg/mL. The extracted was use for nested-qualitative 

PCR with a sensitivity of 300 copies/mL, which was directed to the region S of the viral 

genome. PCR was performed with Axygen thermocycler (model 1000/Maxygene THERM), 

specific primers (GeneLink ™), and outer primers HBS1F HBS1R, and inner primers HBS2F 

HBS2R, which generate products 417pb41,42. 

Anti-HCV positive samples were subjected to RNA extraction by using QIAamp Viral 

RNA Mini kit (QIAGEN®), followed by real time quantitative PCR (RT-PCR), with a 

sensitivity of 20UI/mL, by using One-Step RT-PCR kit (QIAGEN®), according to the 

manufacturer's instructions. The reactions were performed in a thermocycler (Bio-Rad Real-

Time Thermal Cyclers, Model CFX-96, Bio-Rad Laboratories), by using primers especific for 

the conserved 3'-X-TAIL region43 (Applied Biosystems ™), which generate products 217pb. 
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Statistical analysis 

A descriptive analysis of the socio-demographic characteristics, as well as the clinical 

and laboratory samples was carried out. The 95% confidence interval (the exact binomial) of 

the seroprevalence of each marker was calculated. The results of sample analysis were 

expressed as frequencies and averages and with the aid of EpiInfo version 6.04d. 

 

Results  

 

Sample characterization  

Of all patients analyzed, 93.5% (158/169) were female. The mean (standard deviation) 

age was 39 (10.9) years, with a minimum age of 21 and a maximum of 62. The age 

distribution revealed that 55.6% (94/169) of patients were younger than 40 years. Race 

distribution showed that the highest SLE incidence frequency occurred among the black 

population at 37.9% (64/169) of all patients. 

With respect to the diagnostic criteria of SLE, 42% (71/169) met at least 4 of the 11 

criteria. Articular and cutaneous manifestations had the highest frequency, followed by 

haematological and immunological diseases. During the study, all patients were being treated 

with varying doses of corticosteroids and immunosuppressive agents, depending on the 

severity of the disease and SLE activity. In relation to socio-demographic characteristics: 

household income was around 1-3 minimum wages (53.6%), the most frequent education 

level was incomplete elementary school (34.9%) and 49.7% of patients were from rural towns 

in the state of Pernambuco, Brazil. 
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Seroprevalence of HBV and HCV 

In the seroprevalence of HBV, the prevalence of anti-HBc total was 10.1% (table 1). 

Nested qualitative PCR was performed for 17 samples anti-HBc total positive samples, and 

HBV-DNA was not detected in any sample. The seroprevalence of anti-HCV observed by 

ELISA and MEIA was 1.8%. However, real-time quantitative PCR for HCV-RNA showed 

only 1 positive sample, with a viral load of 212.000 copies/mL, and prevalence of 0.6%. 

 

Table 1. Seroprevalence of markers of HBV and HCV in 169 SLE patients attending 

Rheumatology service of the Hospital das Clinicas, at the Federal University of Pernambuco. 

Serological Markers Number of  

Positives 

Prevalence (%), 

IC (95%)* 

HBV   

HBsAg alone 00 --- 

Anti-HBc total 17 10.1 (5.4 – 14.6) 

Anti-HBc total alone                       06 3.5 (1.3 – 7.6) 

Anti-HBc total + Anti-HBs 11 6.5(3.3 – 11.3) 

Anti-HBs alone 23 13.6 (8.8 – 19.7) 

HCV   

Anti-HCV 03 1.8 (0.2 – 3.8) 

*IC (95%) = confidence interval 95% 

 

Table 2 shows the distribution of known risk factors for hepatitis B e C infection in 

169 SLE patients analyzed, and the value of odds ratios and p-value. 
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Table 2. Frequency, odds ratio and p-value of risk factors for hepatitis B and C in 169 SLE 

patients attending the Rheumatology service of the Hospital das Clinicas, at the Federal 

University of Pernambuco. 

Risk Factors for HBV and HCV Number Freq. (%) 

 

OR (IC 95%) p-value 

Tattooing 02/169  1,2 9,09 (0,53 – 155) 0,127 

Piercing 03/169  1,8 --- --- 

Drug injection 01/169  0,6 --- --- 

History of surgey 51/169 30,2 3,16 (0,67 – 14,7) 0,142 

Haemotransfusion* 48/169 71,6 1,46 (0,50 – 4,23) 0,485 

 Before 11/1993** 17/169 35,4 --- --- 

 After 11/1993 32/169 66,7 --- --- 

Sexual relationship without condoms 68/169 40,2 1,42 (0,45 – 4,45) 0,540 

Alcoholism 54/169 31,9 0,59 (0,18 – 1,92) 0,384 

Organ transplant 02/169   1,2 7,04 (0,40 – 123) 0,181 

Haemodialysis 05/169   3,0 3,13 (0,31 – 31,5)  0,333 

OR = Odds Ratio; IC 95% = Intervalo de Conciança 95% 

1 patient received blood transfusion before and after 11/1993; 

**Brazil. Ministry of Health. Ordinance No1376, 19/11/1993. Technical standards for collection, processing and 

transfusion of blood components and derivatives, and other measures. 

 

Discussion 

 

HBV infection is indicated by the presence of HBsAg in the serum or by an evidence 

of past infection, positive for anti-HBc total. On the other hand, we can test for HCV infection 
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by screening for the presence of anti-HCV antibodies, which indicates current or past 

infection44-46. 

In the present study, no samples were positive for HBsAg, which confirms the 

previous findings47,48 that reported the absence of the antigen in SLE patients. Despite the 

presents findings showing negative HBsAg, the presence of this antigen and immune 

complexes of autoantibodies was previously reported in patients with lupus nephritis, by 

using haemaglutination techniques20,21,49-51. However, research on lupus patients from Asian 

countries showed a seroprevalence of this marker ranging from 1% to 3.5%22,52,53. 

In a study conducted in Mexico, HBsAg was identified in 1.8% of SLE patients. 

However, this study did not included molecular analysis for HBV-DNA, suggesting that the 

positive rate identified by ELISA assay was possibly due to the presence of autoantibodies, 

which could have interfered with the serological analysis54. 

Studies have shown the presence of approximately 116 different types of 

autoantibodies in SLE, which are directed against a variety of self-antigens55,56. Although 

many of these are known, there are quite a few undetected autoantibodies, whose  

immunopathogenesis is unclear. Interpretation of the results of the serological assays of SLE 

patients must, therefore, be carefully performed, because the diversity of these autoantibodies 

may lead to inconclusive results. Confirmation using molecular biological techniques is 

necessary to assess the actual prevalence of infections37,38. 

In the present study, the serological marker used to identify HBV infection was anti-

HBc total, which showed a prevalence of 10.1%. This result is higher than that reported by   

Ram et al.57, who reported a prevalence of 2.5% for anti-HBc total in SLE patients. Moreover, 

the prevalence observed in the present study was high when compared with the findings by 

Berkun et al.58, who reported the presence of anti-HBc total in 1.7% of SLE patients. Another 
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study reported a higher positivity rate for anti-HBc total in individual ≥40 years of age, 

suggesting the importance of longer exposure to the virus.  

The high prevalence of hepatitis B among Asian countries also reflects the rates found 

in specific population groups (blood donors, drug users, hemodialysis patients and patients 

with autoimmune diseases).  A study conducted in Singapore that assessed   HBV viral 

markers, showed positive anti-HBc total in 19.7% of SLE patients59, which is higher than the 

rate found in the present study. 

In Brazil, there are no studies showing the prevalence of HBV in SLE patients. Data 

obtained from the assessment of seroprevalence of HBV match the rates general population 

and/or in specifics groups, and the region with highest endemicity was found to be Northern 

Brazil60. In Recife-PE, a prevalence of anti-HBc total of 12% was found among blood 

donors61. 

A comparative analysis shows that the seroprevalence of anti-HBc in the present study 

was higher than that found by Clemens et al.62 for blood donors from the northeast Brazil 

(1.2%), and slightly lower than that found in Recife-PE61. It is noteworthy that a population-

based epidemiological study showed a prevalence of 4.7%, 9.8% and 6.6% for anti-HBc in 

the northeast, respectively, in people vaccinated, unvaccinated and those unknown 

vaccination status63. Therefore, the present findings showing an increase in prevalence this 

marker, suggested higher exposure of SLE patients to infectious agents. 

HBV-DNA was absent in all the samples positive for anti-HBc total. Other studies64,65 

have emphasized the importance of viral genetic material research in rheumatic diseases, as 

since cases of occult infection by the virus may be present in these patients. 

Studies have shown the worldwide seroprevalence of anti-HCV in SLE patients: the 

rates range from 1% to 11%5,27,46,66. The rate of 1.8% for anti-HCV found in the present study 

is consistent with the finding reported in international literature. In Brazil, the only 2 studies 
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assessed the presence of anti-HCV in SLE patients, and they found a seroprevalence of 

2.3%37 and 6.6%38, both higher than that observed in our study. 

PCR results showed a prevalence of HCV in SLE patients of 0.6%, which was similar 

to that found by Berkun et al.58. Only 1 sample showed a positive PCR viral load of 212.000 

copies/mL. Notably, patients with viral loads higher than 800.000 copies/mL have poor 

prognosis in clinical studies67,68. Therefore, PCR analysis is very important to confirm HCV 

infection29,30,37,38. 

Studies have shown the importance of the analysis of the risk factors for hepatitis B 

and C, studies have shown the importance of their analysis in SLE patients, and their clinical 

and therapeutic implications37,38,59,69. Although no statistically significant association of HBV 

and HCV infection with a particular risk factor has been found, we observed that 1 patient dad 

undergone and anti-HCV-positive blood transfusion before November 1993, indicating  a 

possible route of contamination. 

It is still correct to say that, being an illegal practice, information about use of drug 

injection/inhaled may be underestimated, which corroborates the findings of Pereira et al.63. 

About socio-demographic variables, a lower educational level was a risk factor for HBV 

infection (p<0.05). A similar result was demonstrated in studies by Pereira et al.63 for the 

Northeast region of Brazil. However, when adjusted for age, this association does not exist 

(p>0.05). 

 

Conclusions 

 

The prevalence of HCV found in the present study was lower than that previously 

reported for lupus patients in Brazil. Moreover, because of the lack of studies addressing the 

prevalence of HBV in patients with lupus in Brazil, the prevalence observed in the present 
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study was considered higher than that observed for the local population vaccinated, and those 

with unknown vaccination status. The study shows the importance of investigating the 

presence of these viruses in this population of patients with increased susceptibility to 

infections. Further research with long-term studies and higher number of patients is necessary 

to assess the pathology of infections in autoimmune diseases.  
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8.0 Conclusões 

 

• A soroprevalência do anti-HBc total em pacientes com LES foi de 10,1%, considerada 

alta, quando comparada aos estudos asiáticos, no mesmo tipo de população; 

• A soroprevalência do anti-HBc total (10,1%) também foi discretamente superior à 

encontrada na população nordestina vacinada (4,7%), não vacinada (9,8%) e naquela 

sem status vacinal conhecido (6,7%); e discretamente inferior à encontrada no Recife-

PE (12%), para doadores de sangue; 

• Na triagem do HBV em pacientes com LES, é importante pesquisar o anti-HBc total, a 

fim de estudar a exposição pregressa ao vírus; 

• A faixa etária mais prevalente para a infecção pelo HBV foi ≥40 anos, o que sugere 

um maior tempo de exposição ao vírus ao longo da vida; 

• A soroprevalência do anti-HCV foi de 1,8%, sendo próxima a encontrada na 

população geral brasileira (1,5%) e a registrada para o Nordeste (1,2%). Contudo, 

quando aplicado o ensaio por PCR, essa prevalência foi de 0,6%; 

• A soroprevalência do anti-HCV de 1,8% foi discretamente inferior à demonstrada em 

pacientes lúpicos brasileiros; 

• Nos pacientes com LES e com testes de ELISA e MEIA para as hepatites B e C 

positivos, deve-se utilizar testes confirmatórios de biologia molecular para se avaliar a 

real prevalência das infecções; 

• A hemotransfusão foi um possível fator de risco relatado em um dos pacientes anti-

HCV positivos. 
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9.0 Considerações Finais 

 

• O LES é uma doença conhecida por induzir uma estimulação policlonal dos linfócitos 

B, com alta produção de auto-anticorpos, levando a possibilidade de reações cruzadas 

e resultados falso-positivos. Assim, há que se considerar, entretanto, a limitação do 

uso exclusivo da metodologia de ELISA, no diagnóstico sorológico, já que a 

positividade para os marcadores não implica necessariamente infecção, muito menos 

em viremia. Assim, a ocorrência de infecção deve ser confirmada pela pesquisa do 

material genético dos vírus, através de ensaios de biologia molecular; 

• Apesar da diversidade na soroprevalência das hepatites B e C em pacientes com LES, 

os dados aqui apresentados contribuem para o conhecimento dessas patologias nesse 

grupo de indivíduos, sendo o primeiro estudo sobre essa temática no na cidade do 

Recife, estado de Pernambuco. Todavia, ressalta-se que a relação infecção/LES deve 

ser avaliada sob a ótica de que essa temática é antecedida por um processo de 

interações de comportamentos, hábitos, fatores de risco e práticas que favorecem a 

disseminação dos patógenos; 

• Destaca-se a importância da implementação de medidas que objetivem minimizar a 

exposição dos pacientes com LES aos possíveis fatores de risco elencados, 

melhorando substancialmente a qualidade de vida dos sujeitos; 

• Sugerem-se outros estudos prospectivos de caráter analítico para avaliar a possível 

associação das infecções pelos vírus das hepatites B e C e o desenvolvimento do LES. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   108 

 

Referências 

 

ABBAS, A. K.; LICHTMAN, A. H.; PILLAI, S. Imunologia celular e molecular. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2008. 
 

ABU-SHAKRA, M.; et al. Hepatitis B and C viruses serology in patients with SLE. Lupus, v. 
6, n. 6, p. 543-544, 1997. 
 

ABU-SHAKRA, M.; et al. Mortality studies in systemic lupus erythematosus. Results from a 
single center: predictor variables for mortality. The Journal of Rheumatology, v. 22, n. 7, p. 
1265-1270, 1995. 
 

ACHIRON, A. Viruses and multiple sclerosis. In: SHOENFELD, Y.; ROSE, N. R. Infection 
and autoimmunity. Amsterdam: Elsevier, 2004. p 263-270 
 

ADINOLFI, L. E. Prevalence and incidence of cryoglobulins in chronic hepatitis C patients. 
The American Journal of Gastroenterology, v. 98, n. 11, p. 2568-2570, 2003. 
 

AGNELLO, V.; CHUNG, R. T.; KAPLAN, L. M. A role for hepatitis C virus infection in 
type II cryoglobulinemia. The New England Journal of Medicine, v. 327, n. 21, p. 1490-1495, 
1992. 
 

AGNELLO, V. The etiology and pathophysiology of mixed cryoglobulinemia secondary to 
hepatitis C virus infection. Springer Seminars in Immunopathology, v. 19, n. 1, p. 111-129, 
1997. 
 

AHMED, M. M.; et al. Prevalence of active hepatitis C virus infection in patients with 
systemic lupus erythematosus. The Americam Journal of Medical Science, v.  331, n. 5, p. 
252-256, 2006. 
 

ALARCÒN, G. S. Infections in systemic connective tissue diseases: systemic lupus 
erythematosus, sclerodermia, and polymyositis/dermatomyositis. Infectious Disease Clinics of 
North America, v. 20, n. 4, p. 849-875, 2006. 
 

ALBERTI, A.; et al. Fine specificity of human antibody response to the PreS1 domain of 
hepatitis B virus. Hepatology, v. 12, n. 2, p. 199-203, 1990. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   109 

 

ALLEN, M. I.; et al. Identification and characterization of mutations in hepatitis B virus 
resistant to lamivudine. Lamivudine Clinical Investigation Group. Hepatology, v. 27, n. 6, p. 
1670-1677, 1998. 
 

ALTER, M. J. Epidemiology of hepatitis C. Hepatology, v. 13, n. 17, p. 2436-2441, 2007. 
 

ALTER, M. J.; et al. The changing epidemiology of hepatitis B in the United States. Need for 
alternative vaccination strategies. The Journal of the American Medical Association, v. 263, 
n. 9, p.1218-1222, 1990. 
 

AQUINO, J. A.; et al. Seroprevalence of hepatitis B virus and hepatitis C virus infections 
among individuals in the State of Pará. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical, v. 41, n. 4, p. 334-337, 2008 
 

ARAÚJO, E. S. A. Hepatite C. In: CIMERMAN, S.; CIMERMAN, B. Condutas em 
infectologia. São Paulo: Atheneu: 2004. p.113-121.   
 

ARRAES, L. C.; et al. The biological meaning of anti-HBc positive results in blood donor: 
relation to HBV-DNA and to other serological markers. Revista do Instituto de Medicina 
Tropical de São Paulo, v. 45, n. 3, p. 137-140, 2003. 
 

ASLANIDIS, S.; et al. Parvovirus B19 infection and systemic lupus erythematosus: activation 
of na aberrant pathway? European Journal of Internal Medicine, v. 19, n. 5, p. 314-318, 2008. 
 

ASSIS, M. R.; BAAKLINI, C. E. Como Diagnosticar e Tratar Lúpus eritematoso sistêmico. 
Revista Brasileira de Medicina, v. 66, n. 9, p. 274-285, 2009. 
 

ATKINS, M.; GRAY, D. F. Lamivudine resistance in chronic hepatitis B. Journal of 
Hepatology, v. 28, n. 1, p. 169, 1998. 
 

BACH, J. F. Infections and autoimmune diseases. Journal of Autoimmunity, v. 25, n. 1, p. 74-
80, 2005. 
 

BADUR, S.; AKGÜN, A. Diagnosis of hepatitis B infection and monitoring of treatment. 
Journal of Clinical Virology, v. 21, n. 3, p. 229-237, 2001. 
 

BAMBERY, P.; et al. Blood transfusion related HBV and HIV infection in a patient with 
SLE. Lupus, v. 2, n. 3, p. 203-205, 1993. 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   110 

 

BARTENSCHLAGER, R.; LOHMANN, V. Replication of hepatitis C virus. The Journal of 
General Virology, v. 81, pt. 7, p. 1631-1648, 2000. 
 

BARBOSA, V. S.; SILVA, N. A.; MARTINS, R. M. B. Soroprevalência e genótipos do vírus 
da hepatite C em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico (LES) em Goiânia, Brasil. 
Revista Brasileira de Reumatolologia, v. 45, n. 4, p. 201-205, 2005. 
 

BASSIT, L.; et al. Genotype distribution of hepatitis C virus in São Paulo, Brazil: rare 
subtype found. Hepatology, v. 29, n. 3, p. 994-995, 1999. 
 

BEFELER, A. S.; Di BISCEGLIE, A. M. Hepatitis B. Infectious Disease Clinics of North 
America, v. 14, n. 3, p. 617-632, 2000. 
 

BEGIER, E.; et al. Polyarteritis nodosa reports to the vaccine adverse event reporting system 
(VAERS): implications for assessment of suspected vaccine-provoked vasculitis. The Journal 
of Rheumatolology, v. 31, n. 11,  p. 2181-2188, 2004. 
 

BENDINELLI, M.; PISTELLO, M.; FREER, G. Viral Hepatitis. In: ROSE, N. R.; 
HAMILTON, R. G.; DETRICK, B. Manual of Clinical Laboratory Immunology. 6.th. São 
Paulo: Atheneu, 2002. p. 696-717. 
 

BENSABATH, F.; LEÃO, R. N. Q. Epidemiologia na Amazônia Brasileira. In: FOCACCIA, 
R. Tratado das Hepatites Virais. São Paulo: Atheneu; 2003. p. 11-26. 
 

BERBERT, A. L. C. V.; MANTESE, S. A. O. Cutaneous lupus erythematosus: clinical and 
laboratory aspects. Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 80, n. 2, p. 119-131, 2005. 
 

BERNATSKY, S.; et al. Mortality in systemic lupus erythematosus. Arthritis and 
Rheumatism, v. 54, n. 8, p. 2550-2557, 2006. 
 

BERNSTEIN, S. R.; et al. Incidence and duration of hepatitis B surface antigenemia after 
neonatal hepatitis B immunization. The Journal of Pediatrics, v. 125, n. 4, p. 621-622, 1994. 
 

BERTOLETTI, A.; GEHRING, A. J. The immune response during hepatitis B virus infection. 
Journal of General Virology, v. 87, pt. 6, p.1439-1449, 2006. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   111 

 

BONADEFE, R. P.; VAN STADEN, M.; KLEMP, P. Hepatitis B virus infection and liver 
function in patients with systemic lupus erythematosus. The Journal of Rheumatology, v. 13, 
n. 6, p. 1050-1052, 1986. 
 

BOGDANOS, D. P.; MIELI-VERGANI, G.; VERGANI, D. Virus, liver and autoimmunity. 
Digestive and Liver Disease, v. 32, n. 5, p. 440-446, 2000. 
 

BOGDANOS, D. P.; et al. A study of molecular mimicry and immunological cross-reactivity 
between hepatitis B surface antigen and myelin mimics. Clinical &  Developmental 
Immunology, v. 12, n. 3, p. 217-224, 2005. 
 

BOUZA, E.; MOYA, J. G. L.; MUIIOZ, P. Infections in systemic lupus erythematosus and 
rheumatoid arthritis. Infectious Disease Clinics of North America, v. 15, n. 2, p. 335-361, 
2001. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Hepatites Virais. O Brasil está atento. Série A. Normas e 
manuais técnicos. Brasília: Editora Ministério da Saúde, 2003. p. 1-20. 
 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Hepatites Virais. In: Guia 
de vigilância epidemiológica. 6.ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. p. 409. 
  

BRUCE, I. N.; GLADMAN, D. D.; UROWITZ, M. B. Risk factor for coronary heart disease 
in women with lupus erythematosus. Arthritis & Rheumatism, v. 48, n. 11, p. 3159-3167, 
2003. 
 

BUKH, J.; PURCELL, R. H.; MILLER, R. H. Sequence analysis of the 5’ noncoding region 
of hepatitis C virus. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 
America, v. 89, n. 11, p. 4942-4946, 1992. 
 

BLUMBERG, B. S.; ALTER, H. J.; VISNICH, S. A “new” antigen in leukemia sera. The 
Journal of the American Medical Association, v. 15, n. 191, p. 541-546, 1965. 
 

BUSKILA, D.; et al. Musculoskeletal manifestations and autoantibody profile in 90 hepatitis 
C virus infected Israeli patients. Seminars in Arthritis and Rheumatism, v. 28, n. 2, p. 107-
113, 1998. 
 

CACOUB, P.; LUNEL, F.; HUONG, L. T. Polyarteritis nodosa and hepatitis C virus 
infection. Annals of Internal Medicine, v. 116, n. 7, p. 605-606, 1992. 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   112 

 

______.; et al. Extrahepatic manifestations of chronic hepatitis C. MULTVIRC Group. 
Multidepartament Virus C. Arthritis & Rheumatism, v. 42, n. 10, p. 2204-2212, 1999. 
 

______.; et al. Extrahepatic manifestations associated with hepatitis C vírus infection: a 
prospective multicenter study of 321 patients. Medicine (Baltimore), v. 79, n. 1, p. 47-56, 
2000. 

 

CAMPIOTTO, S.; et al. Geographic distribution of hepatitis C virus genotypes in Brazil. 
Brazilian Journal of Medical and Biological Research, v. 38, n. 1, p. 41-49, 2005. 

 

CARNEIRO-SAMPAIO, M.; COUTINHO, A. Immunity to microbes: lessons from primary 
immunodeficiencies. Infection and Immunity, v. 75, n. 4, p. 1545-1555, 2007. 
 

CASTRO, R. S. Epidemiologia da hepatite vírica. Revista Portuguesa de Doenças 
Infecciosas, v. 2, n. 1, p. 89-99, 1999. 
 

CDC. Guidelines for viral hepatitis surveillance and case management. Morbidity and 
Mortality Weekly Report. Recommendations and reports, 2002. p 1-43.  
 

______. Hepatitis B virus: a comprehensive strategy for eliminating transmission in the 
United States through universal childhood vaccination (ACIP). Management. Morbidity and 
Mortality Weekly Report. Recommendations and reports, 1991. p. 1-25. 
 

______. Recommendations and Reports. Prevention and control of Infections with hepatitis 
virus in correctional settings. Morbidity and Mortality Weekly Report. Recommendations and 
reports, 2003. p. 52. 
 

CHARLES, E. D.; DUSTIN, L. B. Hepatitis C virus-induced cryoglobulinemia. Kidney 
Anatomy Internal, v. 76, n. 8, p. 818-824, 2009. 
 

CHEN, W. N.; OON, C. J. Hepatitis B virus mutants: an overview. Journal of 
Gastroenterology and Hepatology,  v. 17, s. 1, p. 497-4999, 2002. 
 

CHOO, Q. L.; et al. Isolation of a cDNA clone derived from blood-borne non-A, non-B viral 
hepatitis genome. Science, v. 244, n. 4902, p. 359-362, 1989. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   113 

 

CHRISTIAN, C. L. Role of viruses in etiology of systemic lupus erythematosus. American 
Journal of Kidney Diseases, v. 2, s. 1, p. 114-118, 1982. 
 

CHUNG, S. J.; et al. Reactivation of hepatitis B viral infection in inactive HBsAg carriers 
following anti-tumor necrosis factor-alpha therapy. The Journal of Rheumatology, v. 36, n. 
11, p. 2416-2420, 2009. 
 

CICARDI, M.; et al. Prevalence and risk factors for the presence of serum cryoglobulins in 
patients with chronic hepatitis C. Journal of Viral Hepatitis, v. 7, n. 2, p. 138-143, 2000. 
 

CLEMENS, S.; et al. Hepatitis A and hepatitis B seroprevalence in four centers in Brazil. 
Revista da Sociedade Brasileira de Medcina Tropical,  v. 33, n. 1, p. 1-10, 2000. 
 

CHAKRAVARTY, E. F.; et al. Prevalence of adult systemic lupus erythematosus in 
California and Pennsylvania in 2000: estimates obtained using hospitalization data. Arthritis 
and Rheumatism, v. 56, n. 6, p. 2092-2094, 2007. 
 

CHI, Z. C.; MA, S. Z. Rheumatologic manifestations of hepatic diseases. Hepatobiliary & 
Pancreat Disease International, v. 2, n. 1, p. 32-37, 2003. 
 

CHNG, H. H.; et al. Hepatitis B virus infection in patients with systemic lupus erythematosus. 
Singapure Medical Journal, v. 34, n. 4, p. 325-326, 1993. 
 

COMBES, B.; et al. Glomerulonephritis with deposition of Australia antigenantibody 
complexes in glomerular basement membrane. Lancet, v. 2, n. 7718, p. 234-237, 1971. 
 

CONTE, V. P. Hepatite crônica por vírus C. Parte 1. Considerações gerais. Arquivos de 
Gastroenterologia, v. 37, n. 3, p. 187-194, 2000.  
 

______. Hepatite crônica por vírus C. Parte 2. Tratamento. Arquivos de Gastroenterologia, v. 
37, n. 4, p. 235-240, 2000. 
 

COSTA, C. A.; et al. Prevalência de hepatite c em pacientes com lúpus eritematoso sistêmico 
do HUCCF-UFRJ. Revista da Associação Médica Brasileira, v. 48, n. 1, p. 42-47, 2002.  
 

COTTER, J. Hepatites víricas. In: FREITAS, J. Hepatites víricas, perspectivas históricas. 
Porto: Printer Portugal, 2003. p.15-41. 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   114 

 

COUTO, D. O.; et al. Characteristics of patients with systemic lupus erythematosus admitted 
to the intensive care unit in a brazilian teaching hospital. Revista Brasileira de Terapia 
Intensiva, v. 20, n. 3, p. 249-253, 2008. 
 

CRAXÌ, A.; LAFFI, G.; ZIGNEGO, A. L. Hepatitis C virus (HCV) infection: a systemic 
disease. Molecular Aspects of Medicine, v. 29, n. 1-2, p. 85-95, 2008. 
 

CRUZ, C. R. B.; SHIRASSU, M. M.; MARTINS, W. P. Comparação do perfil 
epidemiológico das hepatites B e C em serviço público de São Paulo. Arquivos de 
Gastroenterologia, v. 46, n. 3, p. 225-229, 2009. 
 

CSEPREGI, A.; et al. Rheumatoid arthritis and hepatitis B virus: evaluating the pathogenic 
link. Journal of Rheumatology, v.28, n.3, p.474-477, 2001. 
 

CUSTER, B.; et al. Global epidemiology of hepatitis B virus. Journal of Clinical 
Gastroenterology, v. 38, n. 10, p. 158-168, 2004. 
 

DAGHESTANI, L.; POMEROY, C. Renal manifestations of hepatitis C infection. The 
American Journal of Medicine, v. 106, n. 3, p. 347-354, 1999. 
 

DAMEN, M.; et al. Reliability of the third generation immunoblot assay for hepatitis C virus. 
Transfusion, v. 35, n. 9, p. 745-749, 1995. 
 

DANE, D. S.; CAMERON, C. H.; BRIGGS, M. Virus-like particles in serum of patients with 
Australia-Antigen associated hepatitis. Lancet, v. 1, n. 7649, p. 695-698, 1970. 
 

DEHESA-VIOLANTE, M.; NUÑEZ-NATERAS, R. Epidemiology of hepatitis virus B and 
C. Archives of Medical Research, v. 38, n. 6, p. 606-611, 2007. 
 

DENMAN, A. M.; RAGER-ZISMAN, B. Viruses: the culprits of autoimmune diseases? In: 
SHOENFELD, Y.; ROSE, N. R. Infection and autoimmunity. Amsterdam: Elsevier, 2004. p. 
123-153. 
 

DIKICI, B.; et al. A case of Gianotti Crosti syndrome with HBV infection. Advance Medical 
Science, v. 53, n. 2, p. 338-340, 2008. 
 

DISPENZIERI, A. Cryoglobulinemia. Hematolology/Oncology Clinics of North America, v. 
13, n. 6, p. 1315-1349, 1999. 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   115 

 

DONADA, C.; et al. Systemic manifestations and liver disease in patients with chronic 
hepatitis C and type II or type III mixed cryoglobulinaemia. Journal of Viral Hepatitis, v. 5, 
n. 3, p. 179-185, 1998. 
 

DORIA, A.; et al. Long-term prognosis and causes of death in systemic lupus 
erythematosus. The American Journal of Medicine, v. 119, n. 8, p. 700-706, 2006. 
 

______.; et al. Infections as triggers and complications of systemic lupus erythematosus. 
Autoimmunity Review, v. 8, n. 1, p. 24-28, 2008. 
 

DUFFY, K. N.; DUFFY, C. M.; GLADMAN, D. D. Infection and disease activity in systemic 
lupus erythematosus: a review of hospitalized patients. The Journal of Rheumatology, v. 18, 
n. 8, p. 1180-1184, 1991. 
 

ENBERG, M.; et al. Infecciones en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Revista 
Médica de Chile, v. 137, n. 10, p. 1367-1374, 2009. 
 

FAGAN, E. A.; HARRISON, T. J. Viral Hepatitis. A handbook for clinicians and scientists. 
Nova York: BIOS Science Publishers, 2000. p. 311. 
 

FENG, H.; et al. Hepatitis C virus infection combined with systemic lupus erythematosus. 
Journal of Central South University Medical Science, v. 31, n. 6, p. 891-893, 2006. 
 

FERREIRA, C. T.; SILVEIRA, T. R. Hepatites virais: aspectos da epidemiologia e da 
prevenção. Revista Brasileira de Epidemiologia, v. 7, n. 4, p. 473-487, 2004. 
 

FERRI, C.; et al. Association between hepatitis C virus and mixed cryoglobulinemia. Clinical 
and Experimental Rheumatolology, v. 9, n. 6, p. 621-624, 1991.  
 

______.; et al. HCV-related cryoglobulinemic vasculitis: an update on its etiopathogenesis 
and therapeutic strategies. Clinical and Experimental Rheumatology, v. 21, n. 6, s. 32, p. 78-
84, 2003. 
 

______.; et al. HCV and autoimmunity. Current Pharmaceutical Design, v. 14, n. 17, p. 
1678-1685, 2008. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   116 

 

FESSLER, B. J. Infections disease in systemic lupus erythematosus: risk factors, management 
and prophylaxis. Best Practice & Research. Clinical Rheumatology, v. 16, n. 2, p. 281-291, 
2002. 
 

FILIPPI, C. M.; VON HERRATH, M. G. Viral trigger for type 1 diabetes: pros and 
cons. Diabetes, v. 57, n. 11, p. 2863-2871, 2008. 
 

FOCACCIA, R.; BARALDO, D.; SOUZA, F. Epidemiologia. In: FOCACCIA, R. Tratado de 
hepatites virais. São Paulo: Atheneu; 2003. p.221-229. 
 

FORTON, D. M.; TAYLOR-ROBINSON, S. D.; THOMAS, H. C. Central nervous system 
changes in hepatitis C virus infection. European Journal of Gastroelterology and Hepatology, 
v. 18, n. 4, p. 333-338, 2006. 
 

FONSECA, J. C. Epidemiologia da infecção pelo vírus da hepatite C no Brasil. Relatório do 
grupo de estudo da Sociedade Brasileira de Hepatologia. Gastroenterologia e Endoscopia 
Digestiva, v. 18, s. 1, p. 3-8, 1999. 
 

FRANSSILA, R.; HEDMAN, K. Infection and musculoskeletal conditions: viral causes of 
arthritis. Best Practice & Research. Clinical Rheumatology, v. 20, n. 6, p. 1139-1157, 2008. 
 

FREIRE, B. F. A.; et al. Is systemic lupus erythematosus a new risk factor for atherosclerosis? 
Arqquivos Brasileiros de Cardiologia, v. 87, n. 3, p. 300-306, 2006. 
 

FUYUKAWA, S.; et al. Systemic lupus erythematosus after interferon therapy for chronic 
hepatitis C: a case report and review of the literature. The American Journal of 
Gastroenterology, v. 95, n. 1, p. 310-312, 2000. 
 

GALLI, M. Cryoglobulinemia and serological markers of hepatitis viruses. Lancet, v. 338, n. 
8769, p. 758-759, 1991. 
 

GANEM, D. S. Hepadnaviridae: the virus and their replication. Hepatitis B virus In: 
FIELDS, B. Virology. 5.ed. United States of America: Lippincott Willians & Wilkins, 2006. 
 

GARCIA, F. B.; et al. Importância dos testes sorológicos de triagem e confirmatórios na 
detecção de doadores de sangue infectados pelo vírus da hepatite C. Revista Brasileira de 
Hematolologia e Hemoterapia, v. 30, n. 3, p. 218-222, 2008. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   117 

 

GEAVLETE, A.; VIOREL, D. The viral hypothesis in the etiopathogenesis of lupus diseases. 
Revista de Medicina Interna, Neurologie, Psihiatrie, Neurochirurgie, Dermato-Venerologie, 
v. 37, n. 4, p. 301-308, 1985. 
 

GLADMAN, D. D. Indicators of disease activity, prognosis and treatment of systemic lupus 
erythematosus. Current Opinion in Rheumatolology v. 6, n. 5, p. 487-492, 1994. 
 

GOCKE, D. J.; et al. Association between polyarteritis nodosa and Australia antigen. Lancet, 
v. 2, n. 7684, p. 1149-1153, 1970. 
 

GOCKE, D. J.; MCINTOSH, R. M. Cryoprecipitates containing hepatitis B antigen in 
patients with liver disease. Gastroenterology, v. 65, n. 3, p. 542, 1973. 
 

GOMES, S. A. Genoma Viral. In: FOCCACIA, R. Tratado de Hepatites Virais. 2.ed. São 
Paulo: Atheneu, 2007. p.107-113. 
 

GRETCH, D. R. Diagnostic tests for hepatitis C. Hepatology, v. 26, s. 1, p. 43-47, 1997. 
 

GUILLEVIN, L.; et al. Polyarteritis nodosa related to hepatitis B virus. A prospective study 
with long-term observation of 41 patients. Medicine, v. 74, n. 5, p. 238-253, 1995. 
 

GUMBER, S.; CHOPRA, S. Hepatitis C: a multifaceted disease. Review of extrahepatic 
manifestations. Annals of Internal Medicine, v. 15, n. 123, p. 615-620, 1995. 
 

HAJJAR, L. A.; et al. Manifestações extra-hepáticas da hepatite C. Brasília Médica, v. 36, 
n. 3/4, p. 96-105, 1999. 
 

HARUNA, Y.; et al. Expression of X protein and hepatitis B virus replication in chronic 
hepatitis. Hepatology, v. 13, n. 3, p. 417-421, 1991. 
 

HAWKER, G.; et al. A reliability study of SLEDAI: a disease activity index for systemic 
lupus erythematosus. The Journal of Rheumatology, v. 20, n. 4, p. 657-660, 1993. 
 

HILBERG, R. W.; et al. Chronic active hepatitis. Report of two sisters with positive lupus 
erythematosus preparations. Annals of Internal Medicine, v. 74, n. 6, p. 937-941, 1971. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   118 

 

HOCHBERG, M. C. Updating the American College of Rheumatology revised criteria for the 
classification of systemic lupus erythematosus. Arthritis and Rheumatism, v. 40, n. 9, p. 1725, 
1997. 
 

HOFMANN, B.; et al. Gianotti-Crosti syndrome associated with Epstein-Barr virus infection. 
Pediatric Dermatology, v. 14, n. 4, p. 273-277, 1997. 
 

HORCAJADA, J. P.; et al. Mixed cryoglobulinaemia in patients with chronic hepatitis C 
infection: prevalence, significance and relationship with different viral genotypes. Annals of 
Medicine, v. 31, n. 5, p. 352-358, 1999. 
 

HRICIK, D. E.; CHUNG-PARK, M.; SEDOR, J. R. Glomerulonephritis. New England 
Journal of Medicine, v.3 39, n. 13, p. 888-899, 1998. 
 

HSU, T. C.; et al. Anti-PCNA auto-antibodies preferentially recognize C-terminal of PCNA 
in patients with chronic hepatitis B virus infection. Clinical and Experimental Immunology, v. 
144, n. 1, p. 110-116, 2006 
 

ICHIKI, Y.; et al. T cell immunity in hepatitis B and hepatitis C virus infection: implications 
for autoimmunity. Autoimmunity Review, v. 4, n. 2, p. 82-95, 2005. 
 

INTERNATIONAL COMMITTEE ON TAXONOMY OF VIRUSES – ICTV. Disponível 
em: < http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ICTVdb/Ictv/index.htm > Acessado em 05/11/2009. 
 

ITO, K.; et al. Liver disorders and autoimmune hepatitis in SLE. Nippon Rinsho, Japanese 
Journal of Clinical Medicine, v. 26, n. 12, p. 3397-3403, 1968. 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Censo 
Demográfico 2000. Disponível em <http://www.sidra.ibge.gov.br/> Acesso em 12/09/2009.  
 

IZZEDINE, H.; et al. Limivudine and HBV-associated nephropathy. Nephrology Dialysis and 
Transplantation, v. 21, n. 3, p. 828-829, 2006. 
 

JABS, D. A.; et al. Optic neuropathy in systemic lupus erythematosus. Archives of 
Ophthalmology, v. 104, n. 4, p. 564-568, 1986. 
 

JAMES, J. A.; et al. Systemic lupus erythematosus in adults is associated with previous 
Epstein-Barr virus exposure. Arthritis and Rheumatism, v. 44, n. 5, p. 1122-1126, 2001. 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   119 

 

JONES, A. M.; WARKEN, K.; TYRING, S. K. The cutaneous manifestations of viral 
hepatitis. Dermatologic Clinics, v. 20, n. 2, p. 233-247, 2002. 
 

JOO, M.; HAHN, Y. S. Animal models for immune defects caused by hepatitis C virus. 
Molecular Medicine Today, v.  6, n. 4, p. 167-177, 2000. 
 

JUSZCZYK, J. Lupoid hepatitis. Polski Tygodnik Lekarski, v. 23, n. 31, p. 1175-1178, 1986. 
 

JÚNIOR, F. L. G.; GOLÇALVES, N. S. L. Diagnóstico laboratorial da hepatite B. In: 
FOCACCIA, R. Tratado de hepatites virais. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2007. p. 153-158. 
 

KAMATSODA, A.; et al. Clinicopathological analysis and therapy in HCV associated 
nephropathy. Internal Medicine, v. 35, n. 7, p. 529-533, 1996. 
 

KANG, I.; PARK, S. H. Infectious complications in SLE after immunosuppressive therapies. 
Current Opinion in Rheumatology, v. 15, n. 5, p. 528-534, 2003. 
 

KAPLAN, P. M.; et al. DNA polymerase associated with human hepatitis B antigen. Journal 
of Virology, v. 12, n. 5, p. 995-1005, 1973. 
 

KARAKOÇ, Y.; et al. Prevalence of hepatitis C virus antibody in patients with systemic lupus 
erythematosus. Annals of the Rheumatic Disease, v. 56, n. 9, p. 570-571, 1997. 
 

KAYALI, Z.; et al. Hepatitis C, cryoglobulinemia, and cirrhosis: a meta-analysis. 
Hepatology, v. 36, n. 4, pt. 1, p. 978-985, 2002. 
 

KHAN, F. N.; PRASAD, V.; KLEIN, M. D. Cytomegalovirus enteritir mimicking Crohn’s 
disease in a lupus nephritis patient: a case report. World Journal of Gastroenterology, v. 15, n. 
34, p. 4327-4330, 2009.  
 

KHAIRA, A.; et al. Hepatitis B virus associated focal and segmental glomerular sclerosis: 
report of two cases and review of literature. Clinical and Experimental Nephrology, v. 13, n. 
4, p. 373-377, 2009. 
 

KHEDMAT, H.; TAHERI, S.; Hepatitis B virus-associated nephropathy: an internationonal 
data analysis. Iranian Journal of Kidney Diseases, v. 4, n. 2, p. 101-105, 2010. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   120 

 

KIFFER, C. R. W.; VIANA, G. B.; CHINQUER, H. Epidemiologia. In: FOCCACIA, R. 
Tratado de Hepatites Virais. 2.ed. São Paulo: Atheneu, 2007. p. 115-120. 
 

KIVITY, S.; et al. Infections and autoimmunity - friends or foes? Trends in Immunology, v. 
30, n. 8, p. 409-414, 2009. 
 

KOSMINSKY, S.; MENEZES, R. C.; COÊLHO, M. R. C. D. Infecção pelo vírus Epstein-
Barr com LES. Revista da Associação Médica Brasoleira, v. 52, n. 5, p. 352-355, 2006. 
 

KOTZIN, B. L. Systemic lupus erythematosus. Cell, v. 85, n. 3, p. 303-306, 1996. 
 

KOWDLEY, K. V.; et al. Hepatitis C virus antibodies in systemic lupus erythematosus. 
Journal of Clinical Gastroenterology, v. 25, n. 2, p. 437-439, 1997. 
 

KUPSKI, C. Perfil sorológico e molecular de indivíduos anti-HBc reagente e HBsAg negativo 
provenientes de um banco de sangue em uma área de baixa endemicidade para HBV. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Faculdade de Medicina [Tese de 
Doutorado], Porto Alegre, 2005. 
 

KURAI, K.; et al. Serum titers of pre-S(2) antigen in patients with acute and chronic type B 
hepatitis: relation to serum aminotransferase activity and other hepatitis B virus markers. 
Hepatology, v. 9, n. 2, p. 175-179, 1989. 
 

LAI, M. F.; et al. Hepatitis B virus-related glomerulopathy in patients with systemic lupus 
erythematosus. The American Journal of Clinical Pathology, v. 88, n. 4, p. 412-420, 1987. 
 

______.; et al. Is there a pathogenetic role of hepatitis B virus in lupus nephritis? Archives of 
Pathology & Laboratory Medicine, v. 111, n. 2, p. 185-188, 1987b. 
 

______.; et al. Low prevalence of hepatitis C virus antibodies with primary membranous 
nephropathy and membrano-proliferative glomerulonephritis in Hong Kong. Nephron, v. 70, 
n. 3, p.367-368, 1995.      
 

______.; LIA, Y. F.  Chronic hepatitis B: past, present, and future. Clinics and Liver Disease, 
v. 14, n. 3, p. 531-546, 2010. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   121 

 

LAKHTAKIA, R.; et al. Hepatocellular carcinoma in a hepatitis B 'x' transgenic mouse 
model: A sequential pathological evaluation. Journal of Gastroenterology and Hepatology, v. 
18, n. 1, p. 80-91, 2003. 
 

LANDAU, D. A.; et al. The pathophysiology of HCV induced B-cell clonal disorders. 
Autoimmunity Review, v. 6, n. 8, p. 581-587, 2007. 
 

LARSON, A. M.; CARITHERS, R. L. Hepatitis C in clinical pratice. Journal of Internal 
Medicine, v. 249, n. 2, p. 111-120, 2001. 
 

LEAVELLE, D. E. Interpretative data for diagnostic laboratory tests. Mayo Medical 
Laboratories. United States of America: Interpretative handbook. 2001. 
 

LEE, W. M. Hepatitis B virus infection. The New England Journal of Medicine, v. 337, n. 24, 
p. 1733-1745, 1997. 
 

LEE, Y. H.; et al. Prevalence of human papilloma virus infections and cervical cytological 
abnormalities among Korean women with systemic lupus erythematosus. The Journal Korean 
of Medical Science, v. 25, n. 10, p. 1431-1437, 2010. 
 

LEVI, J. E.; et al. Three cases of infection with hepatitis C virus genotype 5 among Brazilian 
hepatitis patients. Journal of Clinical Microbiology, v. 40, n. 7, p. 2645-2647, 2002. 
 

LIMA, D. A.; ROCHA, D. M.; MIRANDA, M. F. R. Gianotti-Crosti syndrome: clinical, 
laboratorial features, and serologic profiles of 10 cases from Belém, State of Para, Brazil. 
Anais Brasileiros de Dermatologia, v. 79, n. 6, p. 699-707, 2004. 
 

LODI, G.; PELLICANO, R.; CARROZZO, M. Hepatitis C virus infection and lichen planus: 
a systematic review with meta-analysis. Oral Disease, v. 16, n. 7, p. 601-612, 2010. 
 

LOK, A. S.; McMAHON, B. J. Chronic hepatitis B. Hepatology, v. 34, n. 6, p. 1225-1241, 
2001. 
 

LONZETTI, L. T.; DALFORNO, C.; VON MUHLER, C. A. Is there a link between hepatitis 
C virus and Raynaud’s phenomenon? Revista Brasileira Reumatologia, v. 37, n. 3, p. 138-
142, 1997. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   122 

 

LOPES, E.; et al. Hepatites virais. In: HINRICHSEN, S. L. Doenças infecciosas e 
parasitárias. Rio de janeiro: Guanabara Koogan: 2005. p.34-46. 
 

LOPES, L. M. V.; et al. Prevalence of hepatitis C virus antibodies in primary 
glomerulonephritis in Brazil. American Journal of Nephrology, v. 18, n. 6, p. 1-6, 1998. 
 

LOUIS, P. J.; FERNANDES, R. Review of systemic lupus erythematosus. Oral Surgery, Oral 
Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontics, v. 91, n. 5, p. 512-516, 2001. 
 

LORMEAU, C.; et al. Rheumatologic manifestations of chronic hepatitis C infection. Joint 
Bone Spine, v. 73, n. 6, p. 633-638, 2006. 
 

LU, C. L.; et al. Hepatitis B infection and changes in interferon-alpha and gama production in 
patients with systemic lupus erythematosus in Taiwan. The European Journal of 
Gastroenterology and Hepatology, v. 12, n. 4, p. 272-276, 1997. 
 

LUNEL, F.; et al. Cryoglobulinemia in chronic liver diseases: role of hepatitis C virus and 
liver damage. Gastroenterology, v. 106, n. 5, p. 1291-1300, 1994. 
 

MANGER, K.; et al. Definition of risk factors for death, end stage renal disease, and 
thromboembolic events in a monocentric cohort of 338 patients with systemic lupus 
erythematosus. Annals of Rheumatic Disease, v. 61, n. 12, p. 1065-1070, 2002. 
 

MARCHESONI, A.; et al. Hepatitis C virus antibodies and systemic lupus erythematosus. 
Clinical and Experimental Rheumatology, v. 13, n. 2, p. 267, 1995. 
 

MARCOS, M.; et al. Chronic hepatitis B virus infection in Sjögren’s syndrome. Prevalence 
and clinical signoficance in 603 patients. Autoimmunty Review, v. 8, n. 7, p. 616-620, 2009. 
 

MARRACK, P.; KAPPLER, J.; KOTZIN, B. L. Autoimmune disease: why and where it 
occurs. Nature Medicine, v. 7, n. 8, p. 899-905, 2001. 
 

MARVISI, M. A case of systemic lupus erythematosus or hepatitis C virus? Chest, v. 113, n. 
4, p. 1146-1147, 1998. 
 

MASCIA, M. T.; et al. Non HCV-related mixed cryoglobulinemia. Digestive Liver Disease, 
v. 39, s. 1, p. 61-64, 2007. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   123 

 

MAYA, R.; GERSHWIN, M. E.; SHOENFELD, Y. Hepatitis B virus (HBV) and 
autoimmune disease. Clinical Review in Allergy & Immunology, v. 34, n. 1, p. 85-102, 2008. 
 

McLAUCHLAN, J. Properties of the hepatitis C virus core protein: a structural protein that 
modulates cellular processes. Journal of Viral Hepatitis, v. 7, n. 1, p.2-14, 2000. 
 

McMILLAN, J. S.; et al. Mutations in the hepatitis B virus precore/core gene and core 
promoter in patients with severe recurrent disease following liver transplantation. Hepatology, 
v. 24, n. 6, p. 1371-1378, 1996. 
 

McMURRAY, R. W. Hepatitis C associated auto-immune disorders. Rheumatology Disease 
Clininical of North America, v. 24, n. 2, p. 353-374, 1998. 
 

MAc-MOUNE, L. F.; et al. Hepatitis B virus-related glomerulopathy in patients with systemic 
lupus erythematosus. American Journal of Clinical Pathology, v. 88, n. 4, p. 412-420, 1987. 
 

MEHTA, S. Extrahepatic manifestation of infection with hepatitis C virus. Clinical Liver 
Disease, v. 5, n. 4, p. 979-1008, 2001. 
 

MERCADO, U.; et al. Prevalência de anti-cuerpos contra vírus de hepatite C y B em 
pacintes com lupus eritematoso sistémico. Revista del Gastroenterologia del México, v.70, 
n.4, p.399-401, 2005. 
 

MIKAWA, A. Y. Desenvolvimento de teste imunocromatográfico para a detecção de 
antígeno circulante do vírus da hepatite C [Dissertação de Mestrado]. Araraquara (SP): 
Universidade Estadual Paulista, 2006. 
 

MILLER, R. H.; et al. Compact organization of the hepatitis B virus genome. Hepatology, v. 
9, n. 2, p. 322-327, 1989. 
 

MOHAN, P.; et al. Prevalence of hepatitis C virus antibodies in systemic lupus 
erythematosus. European Journal of Gastroenterology & Hepatology, v. 21, n. 12, p. 1437-
1438, 2009. 
 

MONOV, S.; MONOVA, D. Classification criteria for neuropsychiatric systemic lupus 
erythematosus: do they need a discussion? Hippokratia, v. 12, n. 2, p. 103-107, 2008. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   124 

 

MONTI, C.; et al. Cryoglobulinemias: a multicenter study of the early clinical and laboratory 
manifestations of primary and secondary disease. Monthly Journal of the Association of 
Physsicians, v. 88, n. 2, p. 115-126, 1995. 
 

MORISHIMA, C.; GRETCH, D. R. Clinical use of hepatitis C virus tests for diagnosis and 
monitoring during therapy. Clinics in Liver Disease, v. 3, n. 4, p.717-740, 1999. 
 

MOWLA, K.; HAJIANI, E. Prevalence of hepatitis C virus infection in patients with systemic 
lupus erythematosus: a case-control study. Hepatitis Monthly, v. 8, n. 1, p. 41-44, 2008. 
 

NAGAO, Y.; et al. Incidence of Sjögren's syndrome in Japanese patients with hepatitis C 
virus infection. Journal of Gastroenterology and Hepatology, v.18, n.3, p.258-266, 2003. 
 

NAINAN, O. V.; et al. Hepatitis C virus genotypes and viral concentrations in participants of 
a general population survey in the United States. Gastroenterology, v. 131, n. 2, p. 478-484, 
2006. 
 

NEPVEU, K.; LIBMAN, B. Hepatitis C virus as another possible cause of porphyria cutanea 
tarda and systemic lupus erythematosus. Arthritis & Rheumatism, v. 39, n. 2, p. 352-354, 
1996. 
 

NGUYEN, M. H.; KEEFFE, E. B. Prevalence and treatment of hepatitis C virus genotypes 4, 
5 and 6. Clinical Gastroenterology and Hepatology, v. 3, n. 10, s. 2, p. 97-101, 2005. 
 

NISSEN, M. J.; et al. Rheumatological manifestations of hepatitis C: incidence in a 
rheumatology and non-rheumatology setting and the effect of methotrexate and interferon. 
Rheumatology, v. 44, n. 8, p. 1016-1020, 2005. 
 

NOCENTE, R.; et al. HCV infection and extrahepatic manifestations. Hepato-
gastroenterology, v. 50, n. 52, p. 1149-1154, 2003.   
  

OERTELT, S.; et al. What is an autoantibody. In: SHOENFELD, Y.; GERSHWIN, M. E.; 
MERONI, P. L. Autoantibodies. Amsterdam: Elsevier, 2007. p.3-6. 
 

OKANOUE, T.; MINAMI, M. Update of research and management of hepatitis B. Journal of 
Gastroenterology, v. 41, n. 2, p. 107-118, 2006. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   125 

 

______.; et al. Side effects of high-dose interferon therapy for chronic hepatitis C. Journal of 
Hepatology, v. 25, n. 3, p. 283-291, 1996. 
 

OLIVIERI, I. Hepatitis C virus and arthritis. Rheum. Disease Clinical of North America, v. 
29, n. 1, p. 111, 2003. 
 

OMLAND, L. H.; et al. Hepatitis C virus infection and risk of cancer: a population-based 
cohort study. Journal of Clinical Epidemiology, v. 2, n. 1, p. 179-186, 2010. 
 

PARANÁ, R. Comparative study of hepatitis C virus genotypes 1 and 3 in Salvador, Bahia. 
The Brazilian Journal of Infectious Disease, v. 7, n. 6, p. 409-417, 2003. 
 

PATON, N. I.; et al. Risk factors for infection in Malaysian patients with systemic lupus 
erythematosus. Monthly Journal of the Association of Physicians, v. 89, n. 7, p. 531-538, 
1996. 
 

PASCUAL, M.; et al. Hepatitis C virus in patients with cryoglobulinemia type II. The 
Journal of Infectious Disease, v. 162, n. 2, p. 569-570, 1990. 
 

PEAKMAN, M.; VERGANI, D. Imunologia básica e clínica. 1.ed. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 1999.  
 

PENDER, M. P. Infection of autoreactive B lymphocytes with EBV, causing chronic 
autoimmune diseases. Trends in Immunology, v. 24, n. 11, p. 584-588, 2003. 
 

PEREIRA, L. M. M. B.; et al. Population-based multicentric survey of hepatitis B infection 
and risk factor differences among three regions in Brazil. American Journal of Tropical 
Medicine and Hygiene, v. 81, n. 2, p.  240-247, 2009. 
 

PERMIN, H.; ALDERSHVILE, J.; NIELSEN, J. Hepatitis B virus infection in patients with 
rheumatic diseases. Annals of the Rheumatic Diseases, v. 41, n. 5,  p. 479-482, 1982. 
  

PERONE, C.; et al. High prevalence of genotype 1 in individuals with hepatitis C in Belo 
Horizonte, MG. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 41, n. 3, p. 238-
242, 2008. 
  

PERL, A.; et al. Endogenous retroviral pathogenesis in lupus. Current Opinion in 
Rheumatology, v. 22, n.5, p. 483-492, 2010.  



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   126 

 

 PESSIONE, F.; et al. Effect of alcohol consumption on serum hepatitis C virus RNA and 
histological lesions in chronic hepatitis C. Hepatology, v. 27, n. 6, p. 1717-1722, 1998. 
 

PETIT, M. A.; et al. Variable expression of preS1 antigen in serum during chronic hepatitis B 
virus infection: an accurate marker for the level of hepatitis B virus replication. Hepatology, 
v. 11, n. 5, p. 809-814, 1990. 
 

PHALEN, M. K. F. Progress in lupus: new clarity for a baffling disease. Mednews <on line> 
Disponível em http://www.amea-assn.org/sci-pubs/amnews/pick_02/hlsa100/.htm, 2002. 
 

PHILLIPS, P. E. The virus hypothesis in systemic lupus erythematosus. Annals of Internal 
Medicine, v. 83, n. 5, p. 709-715, 1975. 
 

______. Viruses in the pathogenesis of systemic lupus erythematosus. International Journal 
of Experimental and Clinical Pathophysiology and Drug Research, v. 2, n. 1, p. 15-18, 1988. 
 

PISE, G. A.; et al. Gianotti Crosti syndrome associated with transfusion acquired hepatitis B 
virus infection in a patient of sickle cell anemia. Indian Journal of Dermatology, Venereology 
and Leprology, v. 73, n. 2, p. 123-124, 2007. 
 

PONS-ESTEL, B.; et al. On behalf of the Grupo Latinoamericano de Estudio del Lupus 
GLADEL . The GLADEL Multinational Latin American Prospective Inception Cohort of 
1,214 Patients with Systemic Lupus Erytliematosus Ethnic and Disease Heterogeneity among 
"Hispanics". Medicine, v. 83, n. 1, p. 1-17, 2004.  
 

POOLE, B. D.; et al. Aberrant Epstein-Barr viral infection is systemic lupus erythematosus. 
Autoimmunity Review, v. 8, n. 4, p. 337-342, 2009. 
 

PORDEUS, V.; et al. Infections and autoimmunity: a panorama. Clinical Review in Allergy 
Immunology, v. 34, n. 3, p. 283-299, 2008. 
 

QUARANTINI, L. C.; et al. A neuropsychological study comparing patients infected with 
HCV and HBV without psychiatric comorbidities. Journal of Medical Virology, v. 81, n. 7, p. 
1184-1188, 2009. 
 

RAM, M.; et al. The putative protective role of hepatitis B virus (HBV) infection from 
autoimmune disorders. Autoimmunity Reviews, v.7, n.8, p.621-625, 2008. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   127 

 

RAMOS-CASALS, M.; et al. Systemic autoimmune diseases in patients with hepatitis C virus 
infection: characterization of 1020 cases (The HISPAMED Registry). The Journal of 
Rheumatology, v. 36, n. 7, p. 1442-1448, 2009. 
 

______.; et al. Acute viral infections in patients with systemic lupus erythematosus: 
description of 23 cases and review of the literature. Medicine, v. 87, n. 6, p. 311-318, 2008. 
 

______.; DE VITA, S.; TZIOUFAS, A. G. Hepatitis C virus, Sjögren’s syndrome and B-cell 
lymphoma: linking infection, autoimmunity and cancer. Autoimmunity Review, v. 4, n. 1, p. 8-
15, 2005. 
 

______.; FONT, J. Extrahepatic manifestations in patients with chronic hepatitis C virus 
infection. Current Opinion in Rheumatology, v. 17, n. 4, p. 447-455, 2005. 
 

______.; et al. Hepatitis C virus infection mimicking systemic lupus erythematosus: study of 
hepatitis C virus infection in a series of 134 Spanish patients with systemic lupus 
erythematosus. Arthritis & Rheumatism, v. 43, n. 12, p. 2801-2806, 2000. 
 

______.; et al. Therapeutic management of extrahepatic manifestations in patients with 
chronic hepatitis C virus infection. Rheumatology, v. 42, n. 7, p. 818-828, 2003. 
 

RIBEIRO, A. Hepatite B: a sua prevenção na comunidade. Nursing – Revista Técnica de 
Efermagem, v. 112, n. 1, p. 23-27, 1997. 
 

RIVERA, J.; et al. Extrahepatic symptoms as presenting manifestations of hepatitis C virus 
infection. Journal of Clinical Rheumatology, v. 5, n. 5, p. 268-272, 1999. 
 

ROMANI, L. Parasites and autoimmunity: the case of fungi. Autoimmunity Review, v.8, n.2, 
p.129-133, 2008. 
 

ROINGEARD, P.; et al. Hepatitis C virus ultrastructure and morphogenesis. Biology of the 
Cell, v. 96, n. 2, p. 103-108, 2004. 
 

ROBINSON, W. S.; LUTWICK, L. I. The virus of hepatitis, type B (first of two parts). The 
New England Journal of Medicine, v. 295, n. 21, p. 1168-1175, 1976. 
 

ROSENBERG, S. Recent advances in the molecular biology of hepatitis C. Journal of 
Molecular Biology, v. 313, n. 3, p. 451-464, 2001. 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   128 

 

SABRY, A.; et al. HCV associated glomerulopathy in Egyptian patients: clinicopathological 
analysis. Virology, v. 334, n. 1, p. 10-16, 2005. 
 

SAEZ-ALQUÉZAE, A.; et al. Diagnóstico Laboratorial das principais doenças infecciosas e 
auto-imunes. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p.74-91. 
 

SAMARKOS, M.; VAIOPOULOS, G. The role of infections in the pathogenesis of 
autoimmune diseases. Current Drugs Targets. Inflammation and Allergy, v. 4, n. 1, p. 99-103, 
2005. 
 

SANSONNO, D.; et al. Localization of hepatitis C virus antigens in liver and skin tissues of 
chronic hepatitis C virus-infected patients with mixed cryoglobulinemia. Hepatology, v. 21, n. 
2, p. 305-312, 1995. 
 

______.; et al. Detection and distribution of hepatitis C-related proteins in lymph nodes of 
patients with type II cryoglobulinemia and neoplastic or non-neoplastic 
lymphoproliferation. Blood, v. 88, n. 12, p. 4638-4645, 1996. 
 

SANTOS-NETO, L. L.; et al. Uncommon presentation of vasculitis associated to infection 
with hepatitis C virus. Revista Brasileira de Reumatologia, v. 47, n. 6, p. 451-454, 2007. 
 

SARZI-PUTTINI, P.; ATZENI, F.; IACCARINO, L.; DORIA, A. Environment and systemic 
lupus erythematosus: an overview. Autoimmunity, v. 38, n. 7, p. 465-472, 2005. 
 

SCHENATTO, C. B.; SILVEIRA, I. G.; ANTONINI, E. R. Prevalência do vírus da hepatite 
C em pacientes com doenças difusas do tecido conjuntivo. Revista Brasileira de 
Reumatologia, v. 38, s. 55, 1998. 
 

SCHWARZWALD, H.; KLINE, N. E. False-positive hepatitis B surface antigen test caused 
by hepatitis B vaccine. Pediatric Infectious Disease Journal, v. 20, n. 11, p. 1101-1102, 2001. 
 

SCHUH, T.; et al. Lichen ruber planus after hepatitis B vaccination. Hautarzt, v. 53, n. 10, p. 
650-651, 2002. 
 

SCOTINIOTIS, I.; BRASS, C. A.; MALET, P. F. Hepatitis C: diagnosis and treatment. 
Journal of General Internal Medicine, v. 10, n. 5, p. 273-282, 1995. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   129 

 

SCOTT, C. A.; et al. Chronic lymphocytic sialoadenitis in HCV related chronic liver disease: 
comparison of Sjogren’s syndrome. Histopathology, v. 30, n. 1, p. 41-48, 1997. 
 

SEKIGAWA, I.; et al. DNA methylation: its contribution to systemic lupus erythematosus. 
Clinical and Experimental Medicine, v. 6, n. 3, p. 99-106, 2006. 
 

SENE, D.; LIMAL, N.; CACOUB, P. Hepatitis C virus-associated extrahepatic 
manifestations: a review. Metabolic Brain Disease, v. 19, n. 3-4, p. 357-381, 2004. 
 

SEPP, N. T.; et al. Necrotizing vasculitis associated with hepatitis C virus infection: 
successful treatment of vasculitis with interferon-alpha despite persistence of mixed 
cryoglobulinemia. Dermatology, v. 191, n. 1, p. 43-45, 1995. 
 

SEKIGAWA, I.; et al. Cytomegalovirus infection in patients with systemic lupus 
erythematosus. Clinical and Experimental Rheumatology, v. 20, n. 4, p. 559-564, 2002. 
 

SHAPIRO, C. N.; MARGOLIS, H. S. Hepatitis B epidemiology and prevention.  
Epidemiologic Review, v. 12, p. 221-227, 1990. 
 

SHEPARD, C. W.; FINELLI, L.; ALTER, M. J. Global epidemiology of hepatitis C virus 
infection. Lancet Infectious Disease, v. 5, n. 9, p. 558-567, 2005. 
 
______.; et al. Hepatitis B virus infection: epidemiology and vaccination. Epidemiologic 
Review, v. 28, p. 112-125, 2006. 
 

SHERLOCK, S. D. J. Virus hepatitis. Diseases of the liver and Biliary System. 11ed. London: 
Blackwell Science, 1997. p.265-302. 
 

SHOENFELD, Y.; et al. The mosaic of autoimmunity: prediction, autoantibodies, and therapy 
in autoimmune diseases. The Israel Medical Association Journal, v. 10, n. 1, p. 13-19, 2008. 
 

SILVA, A. C. M.; BARONE, A. A. Fatores de risco para infecção pelo HIV em pacientes 
com o vírus da hepatite C. Revista de Saúde Pública, v. 40, n. 3, p. 482-488, 2006. 
 

SIMMONDS, P.; et al. Sequence variability in the 5’ non-coding region of hepatitis C virus: 
identification of a new virus type and restrictions on sequence diversity. The Journal of 
General Virology, v. 74, pt. 4, p. 661-668, 1993. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   130 

 

SITNIK, R.; et al. Hepatitis B virus genotypes and pre core mutants in chronic hepatitis B 
patients from São Paulo city. Hepatology, v. 40, n. 5, p. 2410-2415, 2000. 
 

______.; et al. Hepatitis B virus genotypes and precore and core mutants in Brazilian patients. 
Journal of Clinical Microbiology, v. 42, n. 6, p. 2455-2460, 2004. 
 

SMITH, D. B.; et al. Variation of the hepatitis C virus 5’ non-coding region: implications for 
secondary structure, virus detection and typing. The Journal of General Virology, v. 76, PT. 
7, p. 1749-1761, 1995. 
 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE REUMATOLOGIA (SBR). Lúpus Eritematoso Sistêmico: 
tratamento do acometimento cutâneo/articular. Sociedade Brasileira de Reumatologia 
(Projeto Diretrizes), 2004. 
 

SOLOWAY, R. D.; et al. “Lupoid” hepatitis, a nonentity in the spectrum of chronic active 
liver disease. Gastroenterology, v. 63, n. 3, p. 458-465, 1972. 
 

SOULAS, P.; et al. Autoantigen, innate immunity, and T cells cooperate to break B cell 
tolerance during bacterial infection. The Journal of Clinical Investigation, v. 115, n. 8, p. 
2257-2267, 2005. 
 

SOUSA, V. V.; CRUVINEL, K. P. S. Ser portador de hepatite C: sentimentos e expectativas. 
Texto Contexto Enfermagem, v. 17, n. 4, p. 689-695, 2008. 
 

SOUTO, F. J. D.; et al. Imunoblot como teste suplementar para detecção de anticorpos contra 
o vírus da hepatite C em doadores de sangue. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical, v. 35, n. 1, p. 67-71, 2002. 
 

STRAUSS, E. Hepatitis C. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, v. 34, n. 1, 
p. 69-82, 2001. 
 

SWIERKOT, J.; NOWAK B.; SZECHINSKI, J. Systemic lupus erythematosus and human 
immunodeficiency virus infection. Postepy Higieni i Medycyny Doswiadczalnej, v. 59, n. 1, p. 
433-440, 2005. 
 

TAN, E. M.; et al. The 1982 revised criteria for the classification of systemic lupus 
erythematosus. Arthritis & Rheumatism, v. 25, n. 11, p. 1271-1277, 1982. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   131 

 

TANASESCU, C.; et al. The significance of chronic hepatitis B and C virus infections in 
some connective tissue diseases: the association with chronic liver disease. Romanian Journal 
of International Medicine, v. 37, n. 1, p. 53-64, 1999. 
 

TANAKA, T.; et al. A novel sequence found at the 3’ terminus of hepatitis C virus genome. 
Biochemical and Biophysical Research Communications, v. 215, n. 2, p.774-779, 1995. 
 

TARANTINO, G.; et al. HCV infection and chronic arthritis: does viral replication matter? 
Hepatology Research, v. 35, n. 4, p. 238-241, 2006. 
 

TASSOPOULOS, N. C.; et al. Efficacy of lamivudine in patients with hepatitis B e antigen-
negative/hepatitis B virus DNA-positive (precore mutant) chronic hepatitis B.Lamivudine 
Precore Mutant Study Group. Hepatology, v. 29, n. 3, p. 889-896, 1999. 
 

TCHERNEV, G.; NENOFF, P. Antigen mimicry followed by epitope spreading: A 
pathogenetic trigger for the clinical morphology of lichen planus and its transition to Graham 
Lassueur Piccardi Little Syndrome and keratosis lichenoides chronica - Medical hypotheses or 
reality? Anais Brasileiros de Dermatolologia, v. 84, n. 6, p. 682-688, 2009. 
 

THOMAS, H. C.; CARMAN, W. F. Envelope and precore/core variants of hepatitis B virus. 
Gastroenterology of Clinical North America, v. 23, n. 3, p. 499-514, 1994. 
 

THOMSON, B. J.; FINCH, R. G. Hepatitis C virus infection. Clinical Microbiology Infection, 
v. 2, n. 11, p. 86-94, 2005. 
 

THONG, B. Y. H.; et al. Outcomes of chronic hepatitis B infection in oriental patients with 
rheumatic diseases. Annals Academic of Medicine, v. 36, n. 2, p. 100-105, 2007. 
 

TRENDELENBURG, M.; SCHIFFERLI, J. A. Cryoglobulins in chronic hepatitis C virus 
infection. Clinical and Experimental Immunology, v. 133, n. 2, p. 153-155, 2003. 
 

VILAR, M. J. P.; SATO, E. I. Estimating the incidence of systemic lupus erythematosus in a 
tropical region (Natal, Brazil). Lupus, v. 11, n. 8, p. 528-532, 2002. 
 

VERDOLIN, R.; et al. Systemic lupus erythematosus induced by Epstein-Barr virus infection. 
Brazilian Journal of Dermatology, v. 146, n. 5, p. 877-881, 2002. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   132 

 

VYSE, T. J.; KOTZINT, B. L. Genetic basis of systemic lupus erythematosus. Current 
Opinion in Immunology, v. 8, n. 6, p. 843-851, 1996. 
 

WANG, N. S.; et al. Role of hepatitis B virus infection in pathogenesis of IgA nephropathy. 
World Journal of Gastroenterology, v. 9, n. p. 2004-2008, 2003. 
 

WARTELLE-BLADOU, C.; et al. Successful combination therapy of polyarteritis nodosa 
associated with a pre-core promoter mutant hepatitis B virus infection. Journal of Hepatology, 
v.34, n.5, p.774-779, 2001. 
 

WHO. World Health Organization. Weekly Epidemiological Record. Geneva: 17 Oct 2003, 
p.366-70. 2003. Disponível em: < http://www.who.int/wer > Acessado em 21/09/2009. 
 

______. Global surveillance and control of hepatitis C. J. Viral Hepat. 6:35-47, 1999. 
 

WILSON, R. Extrahepatic manifestations of chronic viral hepatitis. Amercam Journal of 
Gastroenterol.ogy, v. 92, n. 1, p. 4-17, 1997. 
 

WOLK, D. M.; JONES, M. F.; ROSENBLATT, J. E. Laboratory diagnosis of viral hepatitis. 
Infectious Disease  Clinics of North America, v. 15, n. 4, p. 1109-1126, 2001. 
 

WUCHERPFENNIG, K. W. Structural basis of molecular mimicry. Journal of Autoimmunity, 
v. 16, n. 3, p. 293-302, 2001. 
 

YARON, T.; VILLANUEVA, R. Infection and autoimmune thyroid diseases. In: 
SHOENFELD, Y.; ROSE, N. R. Infection and autoimmunity. Amsterdam: Elsevier, 2004. p 
515-530. 
 
YASUI, K.; et al. The native form and maturation process of hepatitis C virus core protein. 
Journal of Virology, v. 72, n. 7, p. 6048-6055, 1998. 
 

YOSHIKI, T.; et al. The viral envelope glycoprotein of murine leukemia virus and the 
pathogenesis of immune complex glomerulonephritis of New Zealand mice. The Journal of 
Experimental Medicine, v. 140, n. 4, p. 1011-1027, 1974. 
 

ZAAIJER, H. L.; et al. Reliability of polymerase chain reaction for detection of hepatitis C 
virus. Lancet, v. 341, n. 8847, p. 722-724, 1993. 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   133 

 

ZANDMAN-GODDARD, G.; et al. Exposure to Epstein-Barr virus infection is associated 
with mild systemic lupus erythematosus disease. Annals of New York Academic of Sciences, 
v. 1173, n. 1, p. 658-663, 2009. 
 

______.; SHOENFELD, Y. Infections and SLE. Autoimmunity, v. 38, n. 7, p. 473-485, 2005. 
 

ZHAO, J.; et al. Low prevalence of hepatitis B virus infection in patients with systemic lupus 
erythematosus in Southern China. Rheumatology International, v. 30, n. 12, p. 1565-1570, 
2010. 
 

ZIEGENFUSS, J.; BERQQUIST, E.; BURKA, E. Australia antigen in systemic lupus 
erythematosus. The New England Journal of Medicine, v. 286, n. 15, p. 842-843, 1972. 
 

ZEMEL, R.; et al. Cell transformation induced by hepatitis C virus NS3 serine protease. 
Journal of Viral Hepatitis, v. 8, n. 2, p. 96-102, 2001. 
 

ZENG, C. H.; et al. Etiology and clinical characteristics of membranous nephropathy in 
Chinese patients. American Journal of Kidney Diseases, v. 52, n. 4, p. 691-698, 2008. 
 

ZONANA-NACACH, A.; et al. Infections in outpatients with systemic lupus erythematosus: 
a prospective study. Lupus, v. 10, n. 7, p. 505-510, 2001. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   134 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MELO, J.H.L.                                        Soroprevalência dos vírus das hepatites B e C...   135 

 

APÊNCIDE A – QUESTIONÁRIO 1 
 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Centro de Ciências da Saúde – CCS 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical – PPGMEDTROP 
Mestrado em Medicina Tropical 
 

IDENTIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DOS SUJEITOS DO ESTUDO. 
 

Caso N°.____________ Prontuário N°.____________ Data____/____/____ 
 

IDENTIFICAÇÃO DO (A) PACIENTE 
 

1. Sexo: □ masculino (1)   □ Feminino (2) 
 
2. Nome do (a) Paciente:_______________________________________________________ 
 
3. Data de Nascimento:______/______/______ 4. Idade em anos:____________________ 
 
5. Nome da Mãe:_____________________________________________________________ 
 
6. Endereço:_________________________________________________________________ 
 
7. Diagnóstico de LES há quanto tempo: □ <1 ano (1)  □ 1-5 anos (2)       □ >5 anos (3) 
 
8. Estado Civil: □ Solteiro/a (1)  □ Casado/a (2) □ Viúvo/a (3)  □ Divorciado/a (4) 
 
9. Segundo o entrevistador, o paciente é: □ Indígena (1) □ Negro/a (2) □ Pardo/a (3)  
□ Amarelo/a (4) □ Mulato/a (5) □ Branco/a (6) □ Outros (7) __________________ 
 
10. Procedência: □ Recife (capital) (1) □ Região Metropolitana (2)_____________  
□ Interior do Estado (3)____________  □ Outros Estados (4)_________________ 
 
11. Escolaridade: □ Analfabeto(a) (1) □ 1° Grau Completo (2) □ 1° Grau Incompleto (3)  
□ 2° Grau Completo (4)  □ 2° Grau Incompleto (5)  □ 3° Grau Completo (6)    
□ 3° Grau Incompleto (7) 
 
12. Renda Familiar: □ até 1 Salário Mínimo (1)      □ 1-3 Salários Mínimos (2) 
□ 4-10 Salários Mínimos (3)  □ >10 salários mínimos (4) 
 
13. Tipo de moradia: □ Casa/Apart. Própria (o) (1) □ Casa/Apart. Alugada (o) (2) 
 
14. Tem filhos? □ Sim (1), quantos?______________ □ Não (2) 
 
15. Seus filhos também têm Lúpus? □ Sim (1) □ Não (2) 
 
16. Algum outro parente tem LES?  □ Sim (1), qual?______________ □ Não (2) 
 
17. Você trabalha? □ Sim (1), de que?____________ □ Não (2) 
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APÊNCIDE B – QUESTIONÁRIO 2 
 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Centro de Ciências da Saúde – CCS 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical – PPGMEDTROP 
Mestrado em Medicina Tropical 
 

 
INQUÉRITO EPIDEMIOLÓGICO E FATORES DE RISCO PARA HEPATITES POR VÍRUS B e C. 

 
Caso N°.____________ Prontuário N°.____________ Data____/____/____ 
 
1. Sexo: □ masculino (1)  □ Feminino (2) Idade em anos:______________________ 
 
2. Nome do (a) Paciente:_______________________________________________________ 
 
3. Tem Tatuagem? □ Sim (1)  □ Não (2) 
 
4. Fez ou faz uso de droga injetável e/ou inalável ? □ Sim (1), há quanto tempo_______ 
       □ Não (2) 
 
5. Costuma ter relações com mais de um parceiro (a)?  □ Sim (1)   □ Não (2) 
 
6. Fez algum tipo de cirurgia? □ Sim (1), qual (is)?_____________  □ Não (2) 
 
7. Fez transfusão de sangue? □ Sim (1)  □ Não (2) 
         Se sim, □ Antes de 11/1993  □ Após 11/1993 
 
8. Tem relações sexuais sem preservativos? □ Sempre  (1)    □ Nunca (2)   □ Às vezes (3) 
 
9. É portador de hemofilia? □ Sim (1) □ Não (2) 
 
10. Faz uso de alguma medicação no momento? □ Sim (1), qual (is)?____________________ 

        □ Não (2) 
11. Possui problemas renais? □ Sim (1), qual?______________ □ Não (2) 
12. Possui problema hepático? □ Sim (1), qual?____________ □ Não (2) 
13. Já teve hepatite viral? □ Sim (1), qual vírus?____________ □ Não (2) 
14. Possui algum outro problema de saúde? □ Sim (1), qual?________________ 

 □ Não (2) 
15. Faz ou fez uso de bebida alcoólica? □ Sim (1), com que freqüência?_________ 
           □ Não (2) 
16. Tomou vacina recentemente? □ Sim (1), qual?_______________ □ Não (2) 
 
17. É vacinado contra hepatite B (esquema completo)? □ Sim (1)  □ Não (2) 
 
18. Possui piercing? □ Sim (1) □ Não (2) 
19. Recebeu transplante de órgão ou tecido? □ Sim (1) □ Não (2) 
20. Fez ou faz hemodiálise? □ Sim (1) □ Não (2) 
21. Fez ou está fazendo tratamento dentário? □ Sim (1), freqüência___________ □ Não (2) 
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APÊNDICE C – TCLE 
 

Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Centro de Ciências da Saúde – CCS 

Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical – PPGMEDTROP 
Mestrado em Medicina Tropical 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
Título da Pesquisa: SOROPREVALÊNCIA DOS VÍRUS DAS HEPATITES B e C EM PACIENTES 

PORTADORES DE LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES) 
 

Discente Pesquisador: DR JOSÉ HUMBERTO DE LIMA MELO (Mestrando/Biomédico CRBM 2077) 
Docente Orientadora: Profa. Dra. Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho 

 

 Eu, paciente abaixo assinado e portador de Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES), atendido no 
Ambulatório de Reumatologia do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), concordo em participar voluntariamente desta pesquisa sobre a análise das hepatites B e C em 

pacientes portadores de LES. 
 Admito ter sido informado e esclarecido sobre as perguntas que serão feitas e do procedimento 
onde será retirada uma amostra de 10 mL de sangue de uma veia, para saber se tenho ou não os vírus 

das hepatites B e/ou C. Estou ciente de que serão utilizados materiais descartáveis na coleta de sangue, 
tornando zero o risco de contaminação, bem como serão seguidos todos os cuidados de anti-sepsia e 

Biossegurança. O sangue será coletado por uma equipe bem treinada (Médicos e Biomédicos), 
contudo estou ciente de que o local onde a veia foi puncionada poderá ficar arroxeado e/ou dolorido. 

 Sei que a razão desta pesquisa é saber se tenho ou não os vírus das hepatites B e/ou C. Entendi 
que quanto mais cedo iniciar o tratamento destas hepatites, menores são as chances de 

desenvolvimento de formas crônicas destas doenças (cirrose e hepatocarcinoma). Dessa forma, esta 
pesquisa me ajudará, visto que poderei me tratar e melhorar meu estado de saúde e qualidade de vida. 
 Fui informado que, quando da apresentação dos resultados da pesquisa, não serão associados 

dados que porventura possam vir a me identificar direta ou indiretamente. Sei que tenho a liberdade de 
retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem que isso traga 

prejuízo para mim ou para meu tratamento no serviço. 
 Visto que nada tenho contra a pesquisa, concordo em participar da mesma e assinar o presente 

TCLE. 

 
Recife, __________ de __________ de 20___. 

 
Contato do Pesquisador: jh-mello@hotmail.com  

081-9982-7416 
  

___________________________   __________________________________ 
                Paciente        Pesquisador 

 
 

_____________________________   __________________________________ 
             Testemunha 1                   Testemunha 2 
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ANEXO A – CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS DO LES 
 
Universidade Federal de Pernambuco – UFPE 
Centro de Ciências da Saúde – CCS 
Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical – PPGMEDTROP 
Mestrado em Medicina Tropical 
 

 
CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA O LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO – 
AMERICAN COLLEGE OF RHEUMATOLOGY (TAN et al. 1982; HOCHBERG, 1997) 

 
CRITÉRIOS DE DIAGNÓSTICO DO LES SIM NÃO 

1. Rash malar � � 

2. Lesão cutânea crônica (discóide) � � 

3. Fotossensibilidade � � 

4. Úlceras orais/nasofaríngeas � � 

5. Artrite não erosiva � � 

6. Pleurite/pericardite � � 

7. Acometimento renal – proteinúria >0,5g ou cilindros celulares � � 

8. Convulsão/psicose � � 

9. Alterações hematológicas – anemia hemolítica com reticulocitose e/ou 
leucopenia <4.000 e/ou linfopenia < 1.500 e/ou plaquetopenia < 100. 000 em 2 ou 
mais ocasiões 

� � 

10. Alterações imunológicas – anti-DNA e/ou anti-Sm e/ou anticorpo 
antifosfolipídios (anticardiolipina, anticoagulante lúpico ou falsa sorologia VDRL)  

� � 

11. AAN positivo, na ausência de uso de drogas indutoras � � 

Escore total  
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ANEXO B – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO C – INSTRUÇÕES AOS AUTORES DA REVISTA LUPUS 

 

NLM Title Abbreviation: Lupus 
ISO Abbreviation: Lupus 
Title(s): Lupus. 
Publication Start Year: 1991 
Frequency: Fourteen no. a year, 2009- 
Country of Publication: England 
Publisher: Houndmills, Basingstoke, Hampshire, UK : Scientific & Medical Division, 
Macmillan Press Ltd., c1991- 
Latest Publisher: London : SAGE Publications 
Description: v. : ill. 
Language:  English 
ISSN: 0961-2033 (Print) 
           1477-0962 (Electronic) 
           0961-2033 (Linking) 
Acid-Free: Yes 
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LCCN: sn 92033150  
Electronic Links: http://lup.sagepub.com/ 
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Current Indexing Status: Currently indexed for MEDLINE. 
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Version Indexed: Electronic 
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Lupus – An International Journal 
 

The only fully peer reviewed international journal devoted exclusively to lupus (and 
related disease) research. Lupus includes the most promising new clinical and laboratory-
based studies from leading specialists in all lupus-related disciplines. Invaluable reading, with 
extended coverage, lupus-related disciplines include: Rheumatology, Dermatology, 
Immunology, Obstetrics, Psychiatry and Cardiovascular Research. Leading international 
specialists present their findings on Lupus, in one outstanding reference.  

 
Impact Factor: 2.586 
Qualis: B1 
Area: Medicine II 
Ranked: 13 out of 26 in Rheumatology  
 
Editorial Policy 
 

Lupus is published twelve times a year. The Editor will consider for publication all 
suitable papers dealing directly or indirectly with lupus or related diseases. The journal 
includes both clinical and non-clinical research papers. In addition to peer-reviewed (two 
referees) original papers, the journal publishes editorials, reviews and letters. 

Authors are asked to write their manuscripts in English. Spelling and phraseology 
should conform either to standard. English or to standard American SAGE and should be 
consistent throughout the paper. 

A manuscript will be considered for publication on the understanding that all named 
authors have agreed to its submission and that if accepted it will not be published later in the 
same or similar form in any language without the consent of the publishers. 
 
Peer Review Policy 
 

Lupus operates a conventional single-blind reviewing policy in which the reviewer's 
name is always concealed from the submitting author. 

 
ONLINE SUBMISSION 
 

 
 

Lupus has a fully web-based system for the submission and review of manuscripts. All 
submissions should be made online at the Lupus SAGETRACK website. All submissions 
should be made online at LUPUS SAGETRACK website 
http:/mc.manuscriptcentral.com/lupus 

 
New User Account 
 

Please log onto the website. If you are a new user, you will first need to create an 
account. Follow the instructions and please ensure to enter a current and correct email 
address. Creating your account is a three-step process that takes a matter of minutes to set up. 
When you have finished, your User ID and password is sent via email immediately. Please 
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edit your user ID and password to something more memorable by selecting 'edit account' at 
the top of the screen. If you have already created an account but have forgotten your details 
type your email address in the 'Password Help' to receive an emailed reminder. Full 
instructions for uploading the manuscript are provided on the website.  

 
New Submission 
 

Submissions should be made by logging in and selecting the Author Center and the 
'Click here to Submit a New Manuscript' option. Follow the instructions on each page, 
clicking the 'Next' button on each screen to save your work and advance to the next screen. If 
at any stage you have any questions or require the user guide, please use the 'Get Help Now' 
button at the top right of every screen. Further help is available through ScholarOne's® 
Manuscript CentralTM customer support at +1 434 817 2040 x 167. 

To upload your files, click on the 'Browse' button and locate the file on your computer. 
Select the designation of each file (i.e. main document, submission form, figure) in the drop 
down next to the browse button. When you have selected all files you wish to upload, click 
the 'Upload Files' button 

Review your submission (in both PDF and HTML formats) and then click the Submit 
button. You may suspend a submission at any point before clicking the Submit button and 
save it to submit later. After submission, you will receive a confirmation e-mail. You can also 
log back into your author centre at any time to check the status of your manuscript. 

Please ensure that you submit editable/source files only (Microsoft Word or RTF) and 
that your document does not include page numbers; the Lupus SAGETRACK system will 
generate them for you, and then automatically convert your manuscript to PDF for peer 
review. All correspondence, including notification of the Editor's decision and requests for 
revisions, will be by email. If you would like to discuss your paper prior to submission, or 
seek advice on the submission process please contact Prof. GRV Hughes. 

Manuscripts should be typed double-spaced with a wide margin. The Title page, 
Authors and Affiliations, Corresponding Author, Summary and Keywords should be included 
within the main document. The Summary should not exceed 200 words. It should be written in 
a style that conveys the essential message of the paper in abbreviated form. The Introduction 
should assume that the reader is knowledgeable in the field and should therefore be as brief 
as possible. In the Materials and methods section, methods that have been published in detail 
elsewhere should not be described in detail. SI units should be used throughout the text. 

 
Submitting a Revised Submission 
 

Authors submitting revised manuscripts should follow the instructions above to submit 
through the SAGETRACK system. To create a revision, go to the 'Manuscripts with 
Decisions' option in your Author Dashboard and select 'create a revision in the 'Action' 
column. Authors of all revised submissions should, when prompted, provide information 
explaining the changes in your manuscript as this will be provided to reviewers. 
 
REFERENCES 
 

It is important that references comply with the style of the journal. Exhaustive lists 
should be avoided. References should follow the Vancouver format, listed (double-spaced) in 
numerical order corresponding to the order of citation in the text. All authors should be 
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quoted for papers with up to six authors; for papers with more than six authors, the first three 
only should be quoted followed by et al. No issue numbers should be quoted. 

Abbreviations for titles of medical periodicals should conform to those used in the 
latest editions of Index Medicus and Current Contents. The first and last page numbers for 
each reference should be provided. Abstracts and letters must be identified as such. Papers in 
press and papers already submitted for publication may be included in the list of references. 
No citation is required for work that is not yet submitted for publication. Personal 
communications may be allocated a number and included in the list of references in the usual 
way or simply referred to in the text. Authors must obtain permission from the individual 
concerned to quote his or her unpublished work. 

 
Examples of References 
 
Journal article: 
 

1. Derksen RHWM, Bouma BN, Kater L. The association between the lupus 
anticoagulant and cerebral infarction in systemic lupus erythematosus. Scand J 
Rheumatol 1986; 15: 179-184. 

 
Journal article, in press: 
 

2. Mendonca LLF, Khamashta MA, Nelson-Piercy A, Hunt BJ, Hughes GRV. 
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs as a possible cause for reversible infertility. 
Rheumatology (in press). 

 
Journal article submitted for publication: 
 

3. Khamashta MA, Cervera R, Asherson RA. Association of antibodies against 
phospholipids with heart valve disease in systemic lupus erythematosus (submitted for 
publication). 

 
Complete book: 
 

4. Wallace DJ, Dubois EL. Dubois' Lupus Erythematosus. Lea & Febiger, 1987, p 51. 
 
Chapter in book: 
 

5. Christian CL. Etiologic hypotheses for systemic lupus erythematosus. In: Lahita RG 
(ed) Systemic Lupus Erythematosus. Wiley, 1987, 65-79. 

 
Abstract: 
 

6. Valesini G, Luan FL, Falco M. Clonal analysis of affinity purified anticardiolipin 
antibodies. Clin Exp Rheumatol 1988; 6: 214 (abstract 102). 

 
Letter to the Editor: 
 

7. Sills EM. Systemic lupus erythematosus in a patient diagnosed as having Shulman 
disease. Arthritis Rheum 1988; 31: 694 (letter). 
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TABLES 
 

Each table should be numbered consecutively with an Arabic numeral. Each should 
have a separate caption or title. Methods not described in the text and abbreviations should be 
explained at the foot of the table. Footnotes should be designated by superior lower case 
letters (a, b, c etc). Vertical lines should not be inserted in the table.  Tables must be referred 
to specifically in the text of the paper. 
 
FIGURES 
 

Artwork should be supplied as EPS files or .tif files, at a minimum resolution of 300 
dpi for superior reproduction. Lettering should be planned for 50% reduction; text should be 
readable after reduction. Figures should be referred to as Figure 1, Figure 2 etc. Figures can 
be reproduced in colour if necessary but the authors will be expected to contribute towards the 
cost of publication.  Figures must be referred to specifically in the text of the paper. 

 
Colour photographs and Figures - Important information 
 

Colour photographs and Figures, when accepted, will be published online. In the 
printed version, they will be in black and white (unless colour prints are paid for). Authors 
who submit in colour must ensure that their figures are of the highest definition for the black 
and white version otherwise these may not be accepted. In particular immuno-fluorescent and 
histological figures, as well as skin rashes, must be paid for in colour or omitted from the 
manuscript and replaced in a descriptive format 

 
EDITORIALS 
 

Editorials are solicited by the Editor but suggestions for such material will be very 
welcome. 

 
GRAND ROUNDS CASES 
 

The purpose of a grand rounds submission is to educate the reader about one or more 
facets related to the disease lupus or of an autoimmune disease which is related to lupus. A 
clinicopathological conference can be submitted but this must have postmortem data and is 
usually a death conference or mortality conference. 
Avoid extraneous material which has little bearing on the case at hand. The readers wish to 
learn about every facet of the case presented and not about other unrelated material. 
 
The submitted case should contain 
 

Introduction - This should be no more than one or two short paragraphs and 
summarise what is about to be presented and the reasons why the case was chosen. 

Case Presentation - This part contains a succinct narrative of the case itself. Figures, 
photographs and tables with data are welcome. Also encouraged are data on biopsies with 
illustrative materials if possible. 

Discussion - The discussion should be a focused presentation of theory and/or 
pathogenetic data regarding the case. 

Final Diagnosis - This should be only one sentence which gives the final diagnosis. 
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CONCISE REPORTS 
 

These should be short investigative papers and reports organised in the same way as 
full-length manuscripts but which contain 2000 words or less, with no more than 3 figures or 
tables and up to 15 references. 
 
CASE REPORTS 
 

The Editor will consider for publication case reports that illustrate points not 
previously reported in the literature. They should not exceed two printed pages in length. The 
number of references should not exceed ten. The number of case reports published will be 
strictly limited. 
 
LETTERS TO THE EDITOR 
 

Letters to the Editor are encouraged. They may deal with material in published papers 
or they may raise new issues. Short clinical or laboratory observations may also be presented 
as Letters. Letters must contain no more than 500 words, 10 references, 1 table and/or 1 
illustration. An abstract is not required and letters should not be divided into sections. 
Instructions for references, tables and figures are the same as for full length articles. 
 
SUPPLEMENTS 
 

The journal welcomes the opportunity of publishing supplements to regular issues of 
significant symposia providing the material represents original work not previously published. 
Sponsored symposia should be fully discussed with the Editor prior to agreement to publish. 
Faculty, subject matter and editorial content are all subject to the approval of the editorial 
office and the journal's integrity and reputation should in no way be compromised. 
 
Editorial Office 
 
If you would like to discuss your paper prior to submission, please contact the Editor. 
Prof. GRV Hughes 
Lupus Research Unit 
The Rayne Institute 
St Thomas' Hospital 
London SE1 7EH, UK 
Tel: _44 20 7620 2567 
Fax: _44 20 7620 2658 
editorial@lupusjournal.co.uk 
Managing Editor: Dr Maria Laura Bertolaccini 
Editorial Assistant: Mrs Denzil Fletcher 
 
Proofs 
 

Proofs will be sent to the principal author who should read them carefully for errors. 
Major alterations to the text cannot be accepted at this stage. The principal author must 
complete and return to the publisher the copyright assignment form enclosed with the proofs. 
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Copyright and Permissions 
 

SAGE requires the author as the rights holder to sign a Journal Contributor’s 
Publishing Agreement for all articles we publish. SAGE’s Journal Contributor’s Publishing 
Agreement is a licence agreement under which the author retains copyright in the work but 
grants SAGE the sole and exclusive right and licence to publish for the full legal term of 
copyright. 
 
E-Prints 
 

Access to 25 free e-prints will be provided; the corresponding author will receive a 
maximum of five complimentary copies of the journal. 
 
Electronic Graphic Files 
 

For information on creating electronic versions of your figures please click here. 
 
SAGE Choice 
 

If you wish your article to be freely available online immediately upon publication (as 
some funding bodies now require), you can opt for it to be included in SAGE Choice upon 
payment of a publication fee. Manuscript submission and refereeing procedure is unchanged, 
but on acceptance of your article you will be asked to let SAGE know directly if you are 
choosing SAGE Choice. For further information please visit 
http:/www.sagepub.co.uk/sagechoice.sp. If funding has been provided for your research, 
convention dictates that you acknowledge the source and grant information in the 
Acknowledgements section of your article. Please note that in some cases, grant funders 
require authors to attribute the funding source, describe the role of the study funding body and 
include the relevant grant reference numbers. 
 
English Language Editing Services 

 
Please click here for information on professional English language editing services 

recommended by SAGE. Individual articles are available for immediate purchase online (See 
View Full-Text icon above). Print copies of individual issues can be purchased by contacting 
the SAGE Journals Customer Service department journals@sagepub.com 1-800-818-7243. 

 

 

 

 

 

 


