
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAM

 

JÉFFERSON LUIS DE ALMEIDA SILVA 

PREVALÊNCIA DE MARC S  

RECIF  – PE 

A DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADORES SOROLÓGICO

PARA AS HEPATITES B E C EM PACIENTES  

COM ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA  

NA FORMA HEPATOESPLÊNICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

2009 



JÉFFERSON LUIS LMEIDA SILVA 

PREVALÊNCIA DE MARC S  

  apresentada ao Colegiado do 

 

Orientadora: Prof.a Dr.a Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho 

 

RECIF  – PE 

 DE A

 

 

 

 

 

ADORES SOROLÓGICO

PARA AS HEPATITES B E C EM PACIENTES  

COM ESQUISTOSSOMOSE MANSÔNICA  

NA FORMA HEPATOESPLÊNICA  

 

 

 

 

 

Dissertação
Programa de Pós-Graduação em Medicina 
Tropical do Centro de Ciências da Saúde da 
Universidade Federal de Pernambuco, para a 
obtenção do título de Mestre em Medicina 
Tropical. 
 

 

 

 

Co-orientadora: Prof.a Dr.a Ana Lúcia Coutinho Domingues 

 

 

 

 

E

2009 



 
 

ilva, Jéfferson Luis de Almeida 

 

a as  

rado) – Universidade Federal de 
Pernambuco. CCS. Me

 

 
nclui bibliografia, anexos e apêndices. 

ansônica.   I.
Tít

 
16.36-002  CDU (2.ed.) UFPE 

CCS2009-0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S

Prevalência de marcadores sorológicos par
hepatites B e C em pacientes com esquistossomose 
mansônica na forma hepatoesplênica / Jéfferson Luis de 
Almeida Silva.  –  Recife : O Autor, 2009.   

70 folhas: il., tab.  
 
Dissertação (mest

dicina Tropical, 2009. 
 

 
 I
 

 

 1. Hepatite B e C – Esquistossomose m   
ulo. 
 

        
6

        6
 
 16.362 3 CDD (22.ed.) 57  



 

 
 

 



UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA D  TROPICAL 

 

REITOR 

Profº. Amaro Henrique Pessoa Lins 

PRÓ-REITOR PAR ÓS-GRADUAÇÃO 

Profº. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 

DIRET ÚDE 

Profº. José T

COORDENADOR DO PRO UAÇÃO EM MEDICINA 

TROPICAL 

VICE-COORDENADOR AÇÃO EM MEDICINA 

TROPICAL 

Profª. Célia Maria Machado Barbosa de castro 

Profª. Elizabeth Malagueño de Santana 

Profª. Maria Rosângela Cunha Duarte Coelho 

Pro

Pr o  

 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

E PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA

 

 

A ASSUNTOS DE PESQUISA E P

 

OR DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SA

adeu Pinheiro 

 

GRAMA DE PÓS-GRAD

Profª. Heloísa Ramos Lacerda de Melo 

 

 DO PROGRAMA DE PÓS-GRADU

Profª. Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho 

 

CORPO DOCENTE 

Profª. Heloísa Ramos Lacerda de Melo 

Profª. Maria Amélia Vieira Maciel 

fº. Ricardo Arraes de Alencar Ximenes 

Profª. Vera Magalhães da Silveira 

ofº Edmundo Pessoa de Almeida Lopes Net

Profª Maria do Amparo Andrade 

Profª. Valdênia Maria Oliveira de Souza 



 

Dedicatória 

 

A meus pais, irmãos e minha avó materna Leoniza Bandin (in memorian), que

paciência me ensinaram a sempre lutar e jamais desistir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 com amor e 



AGRADECIMENTOS 

 

 Em primeiro lugar agradeço a Deus, o Pai  

levantar nos momentos difíceis. 

l e pelas palavras de grande incentivo e confiança durante o 

minh

s meus avós maternos Leoniza Bandin (in memoriam) e Israel Claudino (in 

a desde a graduação e que sempre acreditou no meu potencial, pelo 

s.  

r, Dayse, Rafaela, Conceição e ao 

rgio e Profº. Paulo 

dos e sangue, respectivamente, no Hospital das 

xiliar de Serviços 

a Maria Sueli Pereira Cabral e a enfermeira chefe Marlene 

onipresente, pela vida, saúde e força para

 Aos meus pais, Maria Luciana de Almeida Silva e Luis José da Silva, pelo amor, 

atenção, dedicação incondiciona

ca o. 

 Aos meus irmãos Juliana Cibele e Jaelson Luis pela amizade, afeto e apoio. 

 Ao

memoriam) e paternos Edite Maria e José Caetano, pelo grande carinho e incentivo. 

 Aos demais familiares, especialmente a Tia Maria por me acolher em sua casa quando 

iniciei o mestrado. 

 A Professora e Doutora Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho, minha orientadora 

que me acompanh

incentivo, amizade e conhecimentos compartilhados. 

 A Professora e Doutora Ana Lúcia Coutinho Domingues, minha co-orientadora, pelo 

incentivo, paciência e grandes ensinamentos repassado

 A Dona Celestina, técnica do Setor de Virologia do LIKA, pela ajuda com 

esterilização do material e aos demais colegas deste seto

Profº. Paulo Souza pelo apoio e pela saudável convivência no laboratório. 

 A todos os colegas de mestrado, especialmente a Álvaro Sandoval, Jane Mary, Fátima 

Lima e do doutorado, Yvana Albuquerque, Silvana Cavalcanti, Paulo Sé

Miranda pela amizade e companheirismo.  

 Aos alunos Veridiana Souza e Antônio Marinho e a auxiliar de enfermagem Ronilza 

Silva pela ajuda durante as coletas de da

Clínicas e realização dos testes sorológicos no Setor de Virologia de LIKA. 

 As atendentes de enfermagem Maria Oneide Sobral, Maria José de Araújo, Nathália 

Isabela Diniz de Almeida pela ajuda com os pacientes e prontuários e a au

Gerais Maria de Lourdes da Silva. 

 A todos do Setor de ultra-sonografia e endoscopia digestiva (LIKA) do Hospital das 

Clínicas, especialmente a enfermeir

Bezerra pela ajuda com os pacientes nas coletas sangüíneas mais difíceis e a D. Helena e 

Noemi Gonçalves Ferreira, secretária do setor, por todos os esclarecimentos sobre o serviço. 



 A todos os Professores do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, 

especialmente ao Profº. Dr. Ricardo Ximenes e Profª. Drª. Heloísa Ramos pela dedicação, 

 para a realização deste trabalho. 

 

 

 

 

auxílio e grandes ensinamentos repassados durante o decorrer do curso.  

 Aos funcionários do Programa de Pós-Graduação em Medicina Tropical, Walter Leite, 

Jupira Pinho e Sônia Weber, pelo apoio e amizade durante o curso. 

 A Ulisses Montarroyos que colaborou de maneira imprescindível na análise estatística 

dos dados. 

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

contribuíram

 Por fim, agradeço a todos os pacientes que aceitaram participar desta pesquisa, a qual 

não poderia ter sido realizada sem vocês. 
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RESUMO 

 

A infecção pelos vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV) em pacientes com esquistossomose 

ansônica na forma hepatoesplênica propicia o desenvolvimento de uma doença hepática 

patite B. Hepatite C. Esquistossomose mansônica. Prevalência. Fatores de 

sco. 

 

 

 

m

crônica mais agressiva. A alta freqüência de marcadores sorológicos de hepatites virais em 

indivíduos esquistossomóticos pode estar relacionada às medidas terapêuticas aplicadas nestes 

pacientes, como cirurgias e transfusões sangüíneas. Adicionalmente, a endoscopia digestiva 

tem emergido como um importante veículo na transmissão destes vírus e já que os portadores 

da forma hepatoesplênica desta parasitose submetem-se a numerosos procedimentos 

endoscópicos, estão expostos a maior risco de se infectar com estes vírus. O objetivo deste 

estudo foi estimar a prevalência de marcadores sorológicos das hepatites B e C e avaliar os 

possíveis fatores de risco em pacientes com esquistossomose mansônica na forma 

hepatoesplênica. Foram testadas, por meio de ensaio imunoenzimático, amostras sangüíneas 

de 230 pacientes atendidos no Ambulatório de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco, coletadas entre fevereiro e agosto de 2008. Encontrou-

se prevalência de 30% para anti-HBc total e/ou HBsAg e de 7,4%  para o anti-HCV. Houve 

maior freqüência de casos no sexo feminino e idade ≥ 50 anos para ambos os vírus. O risco de 

infecção com o HCV foi 4,59 vezes maior em pacientes que receberam seis ou mais 

transfusões. Constatou-se maior prevalência de marcadores sorológicos da hepatite B e menor 

para a hepatite C. Nossos resultados evidenciaram o sexo feminino e a idade avançada como 

as categorias mais atingidas e maior risco da infecção pelo HCV em pacientes 

politransfundidos. 

 

Palavras-chave: He

ri

 

 



ABSTRACT 

 

The infection for the viruses of hepatitis B (HBV) and C (HCV) in patients with hepatosplenic 

form of mansonic schistosomiasis provides the development of a chronic liver disease more 

aggressive. The high frequency of serological markers of viral hepatitis in individuals with 

schistosomiasis may be related to the applied therapeutic measures in these patients, like 

surgeries and blood transfusions. Moreover, the digestive endoscopy has emerged like an 

important vehicle in the transmission of these viruses and as carriers of hepatosplenic form of 

this parasitosis undergoes numerous endoscopic procedures, are exposed to higher risk of 

infecting with these viruses. The objective of this study was to estimate the prevalence of 

serological markers of hepatitis B and C and evaluate the possible risk factors in patients with 

hepatosplenic form of mansonic schistosomiasis. Were tested by enzyme linked 

immunosorbent assay blood samples of 230 patients being cared at the Outclinic of 

Gastroenterology of Clinical Hospital at a Pernambuco Federal University, collected between 

february to august of 2008. A prevalence of 30% for anti-HBc total and/or HBsAg and 7.4% 

for anti-HCV was founded. There was a higher frequency of cases in female sex and age ≥ 50 

years for both viruses. The risk of infection with the HCV was 4.59 times higher in patients 

who received six or more transfusions. We find higher prevalence of serological markers of 

hepatitis B and lesser for hepatitis C. Our results showed the female sex and the advanced age 

as the most affected categories and increased risk for the HCV infection in multitransfused 

patients. 

 

Key-words: Hepatitis B. Hepatit

 

is C. Mansonic schistosomiasis. Prevalence. Risk factors. 
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1.0 Introdução 

ossomose mansônica é uma doença parasitária causada por um trematódeo 

o gênero Schistosoma, pertencente à família Schistosomatidae (ZAKARIA et al., 2007).  

em 

 infectados e 30 milhões estão sob 

risco d

rônica, com mais de 90% dos pacientes 

apresen

das hepatites B (HBV) e C (HCV), durante 

proced

pacientes (SERUFO & 

LAMB

arcadores sorológicos e 

molecu

to mais freqüente de icterícia, ascite e 

 

 A esquist

d

 Permanece como uma das infecções parasitárias mais prevalentes, com um número de 

200 milhões de pessoas infectadas, das quais 120 milhões são sintomáticas, 20 milhões t

doença grave e 60 milhões estão sob risco de infecção. É endêmica em 74 países, incluindo o 

Brasil e principalmente a África (CHITSULO et al., 2000). 

No Brasil, considerado um dos maiores focos endêmicos da espécie Schistosoma 

mansoni, calcula-se que 6 a 8 milhões de brasileiros estejam

e risco de infecção (PORDEUS et al., 2008). 

O Nordeste, especialmente nos estados de Pernambuco, Alagoas e Bahia, registra-se 

maior prevalência de esquistossomose mansônica c

tando as formas leves da doença e 4 a 10% a forma grave, denominada 

hepatoesplênica (BRANDT et al., 2003). 

Os portadores da forma hepatoesplênica da parasitose sofrem maior exposição a vírus 

hepatotrópicos, notadamente os vírus 

imentos diagnósticos e/ou terapêuticos em serviços de saúde. 

Diversos autores têm relatado o elevado número de transfusões sangüíneas como um 

fator de risco para a transmissão das hepatites B e C nesses 

ERTUCCI, 1997; AQUINO et al., 2000; GAD et al., 2001; STRICKLAND et al., 

2002), haja vista a necessidade de reposição de perdas após hemorragias digestivas causadas 

por roturas de varizes esofágicas secundárias a hipertensão portal. 

Estudos recentes têm identificado significativas associações entre o antecedente de 

realização de endoscopia digestiva e a positividade para m

lares do HCV em pacientes sem esquistossomose (ESPIR, 2005; DELAROCQUE-

ASTAGNEAU et al., 2007), enquanto outros trabalhos negam tal associação com o HBV 

(MELE et al., 2002; TAWK et al., 2006). Como os portadores da forma hepatoesplênica da 

parasitose em questão necessitam submeter-se a periódica avaliação endoscópica a fim de 

realizar avaliação e tratamento de varizes esofágicas, a endoscopia digestiva pode constituir 

um fator de risco para transmissão daqueles vírus. 

A infecção pelo HBV ou HCV em pacientes com esquistossomose mansônica na 

forma hepatoesplênica propicia o desenvolvimen
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falênci

ariando 

de 19,6

ariando de 13,6% a 40% 

para o 

 esquistossomose, este trabalho buscou pesquisar a presença dos 

marcad

a hepática (LAMBERTUCCI et al., 2000). Há ainda um aumento da persistência viral e 

a fibrose hepática desenvolve-se mais rapidamente (FARID et al., 2005). Todos esses fatores 

contribuem para o desenvolvimento de uma doença hepática crônica mais agressiva.  

Com relação à prevalência das infecções por hepatites virais em portadores de 

esquistossomose mansônica, o Egito é o país que apresenta as mais elevadas taxas, v

% a 64% para o HBV e 10,3% a 67% para o HCV (ANGELICO et al., 1997; EL-

SAYED et al., 1997). Já no Brasil, as prevalências mostram-se menores, variando de 10,2% a 

15,8% para o HBV e de 0,5% a 19,66% para o HCV (CONCEIÇÃO et al., 1998; AQUINO et 

al., 2000; PEREIRA et al., 2001; TAVARES-NETO et al., 2005a), conservando os valores 

mais elevados nos trabalhos com pacientes de ambiente hospitalar.  

Há poucos trabalhos acerca da prevalência das infecções virais em pacientes com 

esquistossomose no Estado de Pernambuco, os quais exibem taxas v

HBV e de 11,9% a 20% para o HCV (MEIRA, 1991; LACERDA et al., 1993; LIMA, 

1995; SILVA et al., 2008). 

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

onde é alta a prevalência da

ores sorológicos dos vírus das hepatites B e C em pacientes com esquistossomose na 

forma hepatoesplênica e avaliar os possíveis fatores de risco associados àquelas infecções. 
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2.0 Revisão da literatura 

gito é o país onde são relatadas as mais altas prevalências das 

fecções por hepatites virais em portadores de esquistossomose mansônica, tendo como 

s no Instituto de Pesquisa Médica da Universidade de 

ssomótica e terapia parenteral anti-esquistossomótica mais 

 a presença do anti-HBc, com a terapia parenteral prévia para a 

endêmica para a esquistossomose no Egito, mostrando uma 

prevalência de 19,6% e 10,3% de infectados com o HBV e HCV, respectivamente. Estes 

 

 Mundialmente, o E

in

principal fator de risco o tratamento parenteral para a esquistossomose, o qual foi aplicado 

durante as décadas de 1920 a 1980 mediante a reutilização de seringas esterilizadas 

inadequadamente, proporcionando a difusão do HBV e do HCV naquela população (FRANK 

et al., 2000; RAO et al., 2002; STRICKLAND et al., 2002). Em virtude da disseminação 

destes vírus hepatotrópicos na população egípcia, desenvolveram-se pesquisas para elucidar 

seu papel na doença hepática crônica.  

 Em 1997, Angelico et al. por meio de um estudo transversal envolvendo 135 pacientes 

com doença hepática crônica atendido

Alexandria no Egito, encontraram 67% (91/135) de casos positivos para o anticorpo contra o 

HCV (anti-HCV), destes 55% (50/91) também foram positivos para o ácido ribonucléico do 

HCV (HCV-RNA) pela reação em cadeia da polimerase aplicada com a transcriptase reversa 

(RT-PCR). Os autores relataram, ainda, prevalência de 64% (86/135) para o anticorpo contra 

o antígeno do core do vírus da hepatite B (anti-HBc) e 16% (21/135) para o antígeno de 

superfície do vírus da hepatite B (HBsAg). Ressalta-se que os pacientes infectados possuíam 

idade superior a 40 anos. 

 Neste estudo, os pacientes positivos para HCV-RNA eram mais velhos e possuíam 

antecedentes de infecção esquisto

freqüentes do que os HCV-RNA negativos. Isto sugere que a infecção viral seja subseqüente a 

parasitose, sendo responsável pelos maiores índices de fibrose portal, hepatite crônica, cirrose 

e carcinoma hepatocelular, vistos com maior freqüência nos esquistossomóticos infectados 

pelo HCV.  

 Outros dados importantes foram as associações significativas estabelecidas entre a 

presença do anti-HCV com

esquistossomose e com antecedentes de hematêmese. Esta última poderia apoiar a hipótese da 

transmissão do HBV e HCV em esquistossomóticos por transfusão sangüínea seguida a 

episódios de hematêmese. 

 Ainda no ano de 1997, no corte transversal de El-Sayed et al. foram analisados 506 

moradores de uma área 
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índices mostraram-se bem menores quando comparados àqueles de Angelico et al. (1997), 

podendo ser explicados pelo uso do imunoblot recombinante de terceira geração e da reação 

em cadeia da polimerase (PCR), técnicas mais específicas para confirmação do ensaio 

imunoenzimático (ELISA) para anti-HCV por Angélico et al. (1997). 

 Adicionalmente, El-Sayed et al. (1997) demonstraram associação da soropositividade 

para o anti-HCV com a terapia parenteral prévia para a esquistossomose e com o antecedente 

de cirurgia, embora não tenha sido constatada a associação entre soropositividade para o HBV 

ode indicar uma exposição cumulativa a fatores de risco, 

resentado por doadores de sangue 

 utilizando o imunoblot e a PCR para 

 39 possuíam evidência sorológica da parasitose, destes 07 foram soropositivos 

,3% foram positivos para HCV-RNA.  

e HCV com a fibrose periportal, uma característica patológica encontrada na forma 

hepatoesplênica da parasitose.  

 Vale lembrar, que nesta casuística a prevalência dos marcadores sorológicos para 

ambos os vírus hepatotrópicos aumentaram com a idade, o que está de acordo com os achados 

de Angélico et al. (1997) e, p

sugerindo que as infecções são adquiridas na idade adulta. 

 Gad et al. (2001) revelaram diferença significativa entre a prevalência de positividade 

para o anti-HCV (76% versus 20%) e HCV-RNA (59% versus 10%) em pacientes com 

esquistossomose em comparação a um grupo controle rep

atendidos em um Hospital Universitário no Egito. 

 Por outro lado, Blanton et al. (2002) em um estudo transversal de base populacional, 

comparando habitantes de duas áreas rurais endêmicas para a esquistossomose, uma 

localizada no Egito e outra no Kenia – também

confirmação do diagnóstico sorológico do HCV – revelaram prevalência de 1,4% versus 6,9% 

para o HBsAg e 39,7% versus 11,3% para o anti-HCV, comparando os egípcios com 

kenianos, respectivamente. No estudo foi verificado que a soropositividade para o HCV nos 

egípcios foi significativamente maior em indivíduos mais jovens quando comparados aos 

kenianos.  

 Na pesquisa de Khan, Alkhlife, Fathalla (2004), avaliou-se a positividade para anti-

HCV em 405 indivíduos com suspeita de esquistossomose na Arábia Saudita. Do total de 

analisados,

para o HCV, revelando prevalência de 18%. 

 Em 2007, Mudawi et al., através de estudo tipo corte transversal, ao analisar 176 

pacientes sudaneses com esquistossomose na forma hepatoesplênica, mostraram 4,5% de 

positividade para o anti-HCV. Destes casos, 2
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 No território brasileiro, são escassos os estudos sobre a infecção e estes mostram 

prevalências díspares entre si. Assim, Pereira et al. (1994), examinaram os marcadores do 

HBV em 189 pacientes com esquistossomose crônica e distribuídos nas seguintes formas 

ínicas

nica descompensada 

ca, uma prevalência de 12,2% para o HBsAg e 

HBc e 12,9% para o anti-HCV entre 101 pacientes com esquistossomose na forma 

cl : hepatointestinal (46), hepatoesplênica compensada (131), hepatoesplênica 

descompensada (12) além de 50 controles (com exames parasitológicos negativos para o 

parasito e níveis de transaminases normais). A pesquisa mostrou não haver diferença 

significante na freqüência de anti-HBc e/ou anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus 

da hepatite B (anti-HBs) entre as formas hepatointestinal, hepatoesplênica compensada e 

controles. Entre os pacientes positivos para HBsAg, 01 apresentou a forma hepatointestinal 

(mas negativo para o ácido desoxirribonucléico do vírus da hepatite B, HBV-DNA), 07 

tinham a forma hepatoesplênica compensada (sendo 01 HBV-DNA positivo) e 10 com a 

forma hepatoesplênica descompensada (sendo 06 HBV-DNA positivos). 

 Posteriormente, Pereira et al. (1995) pesquisaram os marcadores para o HCV em 215 

pacientes com esquistossomose crônica, distribuídos nas seguintes formas clínicas: 

hepatointestinal (43), hepatoesplênica compensada (135) e hepatoesplê

(37) além de 50 controles (com exames parasitológicos negativos para o parasito e níveis de 

transaminases normais). Houve 52 (24%) pacientes com evidência de infecção pelo HCV 

(positivos para anti-HCV e/ou HCV-RNA), apresentando as seguintes formas clínicas: 01 

hepatointestinal (2,4%), 16 hepatoesplênica compensada (12%) e 35 hepatoesplênica 

descompensada (95%). O grupo controle exibia freqüência de 2% para aqueles marcadores. 

 Avaliando duas comunidades rurais em Minas Gerais, sendo uma de alta e outra de 

baixa endemicidade para a esquistossomose, Serufo et al. (1998) encontraram prevalência de 

9,4% e 1,4% para HBsAg, respectivamente.  

 Ao comparar pacientes esquistossomóticos e controles sem esquistossomose, 

atendidos no Hospital Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Conceição et 

al. (1998) revelaram na forma hepatoesplêni

10,2% para o anti-HBs e/ou anti-HBc. O estudo também relatou elevação da prevalência dos 

marcadores do HBV com o aumento da idade e que os pacientes hepatoesplênicos infectados 

pelo HBV apresentaram evolução clínica mais grave, com maior freqüência de hematêmese 

e/ou melena e ainda o desenvolvimento de cirrose macronodular, quando comparados com 

pacientes com as demais formas clínicas da parasitose. 

 Aquino et al. (2000) mostraram 3% de positividade para o HBsAg, 15,8% para o anti-
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hepatoesplênica atendidos na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Do total de pacientes 

com anti-HCV positivo, 84,6% demonstraram atividade viral, sendo quatro casos 

ompro

 para este 

arcad

ndo todas as formas clínicas), 62% tinham HCV-RNA circulante. O 

nica, encontrando prevalência de 0,5% (6/1.228) e 

além disso, não 

c vados por PCR, cinco por histologia hepática e por ambos os parâmetros em dois 

deles. Todos os pacientes infectados possuíam idade superior a 50 anos. 

 Pereira et al. (2001) em estudo de caso-controle envolvendo 234 pacientes com 

esquistossomose mansônica, encontraram prevalência de 5,6% para o HBsAg nos casos com a 

forma hepatoesplênica compensada, 21,3% naqueles com esta forma descompensada e 2% na 

forma hepatointestinal, ao passo que nenhum paciente entre os controles foi positivo

m or. Entre os 19 pacientes positivos para o HBsAg, 14 (74%) também apresentaram o 

anticorpo contra o antígeno e do vírus da hepatite B (anti-HBe), sendo 01 hepatointestinal, 07 

hepatoesplênicos compensados e 06 hepatoesplênicos descompensados. O HBV-DNA foi 

detectado em 07 pacientes hepatoesplênicos, sendo 02 compensados e 05 descompensados 

com anti-HBe positivo. 

 Com relação à prevalência do anti-HCV, Pereira et al. (2001) relataram ser 

significativamente maior nos pacientes hepatoesplênicos descompensados (64%) do que 

naqueles com esta forma compensada (11,2%) ou hepatointestinal (2%). No total de positivos 

para o anti-HCV (inclui

HCV-RNA também foi detectado no tecido hepático de pacientes aparentemente não 

virêmicos. A justificativa dada pelos autores baseia-se na baixa quantidade de HCV-RNA no 

soro (ficando abaixo do limite de detecção pelo método de PCR aplicado) ou como parte da 

história natural da hepatite pelo HCV, na qual o vírus pode periodicamente desaparecer do 

sangue, permanecendo em outros tecidos.  

 Já numa abordagem transversal, Tavares-Neto et al. (2005a) avaliaram a infecção pelo 

HCV em 1.228 indivíduos esquitossomóticos residentes na cidade de Catolândia (BA) – uma 

região endêmica para a esquistossomose – incluindo pacientes com a forma hepatointestinal e 

hepatoesplênica da esquistossomose mansô

ainda 0,6% (8/1.228) de resultados inconclusivos. Destas amostras positivas pelo ELISA de 

segunda geração (6 positivas e 8 inconclusivas), apenas uma foi confirmada pelo imunoblot 

recombinante de segunda geração e, outras duas mostraram-se inconclusivas.  

 Os baixos índices revelados na casuística dos trabalhos de campo (SERUFO et al., 

1998; TAVARES-NETO et al., 2005a) podem ser explicados pela origem dos pacientes 

envolvidos. Mesmo em áreas endêmicas, a freqüência da forma hepatoesplênica da 

esquistossomose é reduzida, variando de 2 a 7% (MESQUITA et al., 2004) e, 
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estão expostos a um maior risco de transmissão encontrado durante procedimentos 

diagnósticos (como a endoscopia digestiva) ou terapêuticos (como transfusões sangüíneas), 

aos quais são submetidos pacientes ambulatoriais ou internos de serviços de saúde.  

 Ainda em 2005, Tavares-Neto et al., em estudo de coorte também na cidade de 

Catolândia (BA), identificaram maior freqüência do perfil imunológico de infecção antiga 

pelo HBV (anti-HBc positivo, HBsAg negativo e anti-HBs positivo) nos casos que 

apresentaram regressão clínica da esquistossomose na forma hepatoesplênica, quando 

mpar

e 

os do HBV. 

g em 

pacientes positivos para o anti-HCV. Destes, houve maior prevalência de homens infectados 

co ados com aqueles casos sem regressão (13,3 vs. 6,9%), embora a diferença não tenha 

sido estatisticamente significante. Os autores concluíram que a infecção pelo HBV não parece 

contribuir para a evolução clínica da forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica. 

 Com relação aos estudos sobre a infecção pelo HBV e HCV em Pernambuco, Meira 

(1991) encontrou prevalência de 10% para o HBsAg, 20% para o anti-HBs, 40% para o anti-

HBc, 23,3% para o anti-HBe, mas nenhum caso positivo para o antígeno e do vírus da 

hepatite B (HBeAg), em 30 esquistossomóticos com hepatoesplenomegalia e passado d

transfusões sangüíneas. Evidenciou-se entre os portadores crônicos do HBV um processo 

inflamatório portal e lobular mais intenso quando comparados com os pacientes negativos 

para os marcadores virais pesquisados e aqueles imunizados para o vírus. 

 Lacerda et al. (1993) analisando 50 esquistossomóticos hepatoesplênicos comparados 

com 50 controles sem a parasitose, relataram diferença estatisticamente significante da 

prevalência do anti-HCV, sendo de 20% (10/50) nos casos e 4% (2/50) nos controles. 

Entretanto, não houve diferença significante entre os marcadores sorológic

 Lima em 1995 pesquisou os marcadores sorológicos e moleculares da infecção pelo 

HBV e HCV em um grupo de 65 pacientes com esquistossomose (composto por pacientes 

com as seguintes formas clínicas: 21 com a hepatointestinal, 23 com a hepatoesplênica 

compensada e 21 com a hepatoesplênica descompensada). O autor detectou o HBsA

4,8% daqueles portadores da forma hepatointestinal, 13% na forma hepatoesplênica 

compensada e em 4,76% na descompensada. Quanto ao anti-HBc, foi encontrado em 19% dos 

daqueles portadores da forma hepatointestinal, 4,3% dos pacientes na forma hepatoesplênica 

compensada e em 23,8% na descompensada. Adicionalmente, o anti-HCV foi detectado em 

13% dos hepatoesplênicos compensados e 19% dos descompensados. 

 Em 2008, Silva et al. ao estudarem 183 portadores de esquistossomose atendidos no 

Ambulatório de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE, relataram 11,9% de 
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na faixa etária de 51 a 60 anos e maior freqüência da forma hepatoesplênica da parasitose, 

representando um percentual de 90,9% do total de pacientes. 

 Com relação aos principais fatores de risco para a transmissão do HBV e HCV, a 

transfusão sanguínea figura como uma das maiores fontes de infecção. O portador da forma 

hepatoesplênica da esquistossomose necessita receber muitas transfusões, para repor o sangue 

perdido durante episódios de hemorragias digestivas decorrentes da rotura de varizes 

esofágicas ou gastropatia secundárias a hipertensão portal (SERUFO & LAMBERTUCCI, 

97). 

ssomóticos infectados pelo HCV possuíam histórico de transfusão sangüínea, 

mpar

ica pelo HCV mencionaram tal 

rasil, Pereira et al. (1995) relataram transfusão sangüínea em 57% dos pacientes 

m a 

ificante no histórico de transfusão 

s com a forma hepatointestinal 

19

 Dessa maneira, os trabalhos revelam que pacientes infectados possuem antecedentes 

de transfusão sangüínea com maior freqüência quando comparados a portadores do HBV, 

HCV e S. mansoni isoladamente.  

 No Egito, Kamal et al. (2000) relataram que 22% (14/63) de pacientes 

esquisto

co ados a 13% (4/30) daqueles apenas portadores da parasitose. Gad et al. (2001) 

mostraram que 45% (27/60) dos infectados com o HCV relataram história de transfusão, 

enquanto apenas 22% (27/120) entre aqueles com hepatite crôn

exposição.  

 Já Strickland et al. (2002) apontaram associação significativa entre histórico de 

transfusão sangüínea e positividade do anti-HCV em pacientes egípcios com doença hepática 

crônica. Por outro lado, Mudawi et al. (2007) não detectaram esta associação em pacientes 

sudaneses com esquistossomose na forma hepatoesplênica. 

 No B

co forma hepatoesplênica compensada e 60% na forma descompensada, naqueles com 

soropositividade para HBsAg. Aquino et al. (2000) indicaram associação significativa entre 

histórico de transfusão sangüínea e positividade do anti-HCV. 

 Pereira et al. (2001) não encontraram diferença sign

sangüínea entre os pacientes HBsAg positivos na forma hepatointestinal, hepatoesplênica 

compensada e hepatoesplênica descompensada. Por outro lado, entre os pacientes anti-HCV 

positivos, 32% na forma hepatoesplênica compensada e 27% na forma descompensada, 

tinham história de transfusão de sangue, mas nenhum daquele

relataram esta exposição. 

 Adicionalmente à transmissão através do contato direto com sangue e/ou 

hemoderivados – comum a ambos os vírus – e por via sexual ou vertical – proeminentes para 
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o HBV, relatos de provável transmissão interpessoal da infecção por estes vírus através da 

endoscopia digestiva aumentaram a preocupação com os procedimentos endoscópicos 

(BIRNIE et al., 1983; DAVIS et al., 1996; BRONOWICKI, 1997; FEDERMAN, KIRSNER, 

99). 

rca do papel da endoscopia digestiva na 

nsm

equipamento 

o, pois apenas 

aso os 

cient
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 A elevada freqüência de inúmeros procedimentos endoscópicos realizados em 

portadores de esquistossomose na forma hepatoesplênica, utilizados no tratamento e na 

avaliação de varizes esofágicas secundárias a hipertensão portal, sugere que a endoscopia 

pode constituir um fator de risco para transmissão do HBV e HCV neste grupo.  

 Contudo, há discordância na literatura ace

tra issão do HCV. Dessa maneira, diversos trabalhos de caso-controle relatam associação 

entre procedimentos endoscópicos e a infecção pelo HCV em pacientes sem esquistossomose 

(MELE et al., 2001; ALAVIAN et al., 2002; KIM, AHN, LEE, 2002; MAUGAT et al., 2003; 

KARMOCHKINE et al., 2006; DELAROCQUE-ASTAGNEAU et al., 2007).    

 No entanto, no estudo de Habib et al. (2001) não houve associação entre a realização 

de endoscopia e infecção pelo HCV, entre moradores de um vilarejo no Egito. 

 A coorte de Ciancio et al. (2005) acompanhou pacientes soronegativos para o HCV 

que realizaram endoscopia digestiva. Após um período de seis meses, nenhum desses 

pacientes, inclusive aqueles que se submeteram a endoscopia no mesmo 

utilizado em portadores do HCV, soroconverteram ao final do período de seguimento. 

 O estudo prospectivo de Mikhail et al. (2007) corrobora este achad

quatro pacientes egípcios soroconverteram após a realização da endoscopia, ao final de um 

período de seguimento de 2,8 a 10 meses (média de 3,6 meses). Entretanto, dois deles já 

possuíam o HCV-RNA e os outros dois apresentavam apenas o anti-HCV positivo, antes 

mesmo da endoscopia. A explicação fornecida pelos autores sugere que no primeiro c

pa es poderiam estar na fase inicial da infecção, antes do anti-HCV ser detectável ou seu 

teste de ELISA anterior a endoscopia tenha sido “falso negativo”. Já no segundo caso, os 

pacientes poderiam ter um anti-HCV “falso positivo” ou possuir níveis de HCV-RNA abaixo 

do limite detectável pelo método de PCR utilizado. 

 No que diz respeito à infecção pelo HBV, não há associação com a endoscopia 

digestiva em pacientes sem esquistossomose, de acordo com o estudo de caso-controle de 

Mele et al. (2001) e a coorte de Tawk et al. (2006). 

 No Brasil, Espir (2005) comprovou associação significativa entre a endoscopia 

digestiva e soropositividade para o HCV. 
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 A transmissão da infecção por este veículo é explicada por erros cometidos durante o 

processo de limpeza e desinfecção do aparelho. Entre as possíveis falhas, podemos citar a 

permanência de material orgânico do paciente após a limpeza manual, uso de soluções de 

te (RAMAKRISHNA, 2002; NELSON, 2003). 

sso 

e limp

entos de limpeza e desinfecção dos endoscópios e 

), acentuação do grau de 

esquistossomose mansônica, a realização da triagem sorológica nesses pacientes fornecerá 

desinfecção com concentração do agente germicida abaixo do ideal ou tempo insuficiente de 

exposição do aparelho a solução desinfetan

 Os estudos relataram alta taxa de contaminação do endoscópio após procedimentos em 

pacientes HCV (SAKAI et al., 2001; SAKURAI et al., 2003; BISSET et al., 2006) e HBV 

positivos (SAKURAI et al., 2003; SHARIFI-MOOD et al., 2006). Estes achados demonstram 

a sobrevivência do vírus quando um método eficaz de desinfecção do aparelho não é aplicado.  

 Portanto, é extremamente importante o rígido controle de todas as etapas do proce

d eza e desinfecção do endoscópio, a fim de impedir a transmissão destes vírus por este 

veículo. Estudos têm demonstrado a erradicação do genoma de ambos os vírus quando este 

reprocessamento é aplicado de forma correta (DEVA et al., 1998; BÉCHEUR et al., 2000; 

ISHNO, IDO, SUGANO, 2005). 

 A Sociedade Brasileira de Enfermagem em Endoscopia Gastrointestinal (SOBEEG) 

elaborou em parceria com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Programa 

Nacional de Controle Prevenção de Hepatites Virais (PNHV) e o Programa Nacional de 

DST/AIDS, um Manual de Limpeza e Desinfecção de Aparelhos Endoscópicos. O manual 

detalha, passo a passo, os procedim

acessórios, e traz informações sobre o tipo de material necessário, cuidados gerais com o 

aparelho e maneiras adequadas de transportá-lo (SOBEEG, 2005). 

 Diferentes trabalhos têm apontado para um agravamento do quadro clínico da 

esquistossomose pela infecção com hepatites virais. Relata-se uma elevação das 

transaminases (alanina aminotransferase – ALT e aspartato aminotransferase – AST), 

bilirrubinas total e direta (BT e BD), diminuição da albumina (ALB) e alargamento do tempo 

de protrombina (TP) e da relação normalizada internacional (INR

hipertensão portal e da fibrose hepática (KAMAL et al; 2000; AQUINO et al; 2000; GAD et 

al; 2001; PEREIRA et al., 2001; STRICKLAND et al., 2002; BLANTON et al., 2002; 

PEREIRA et al., 1994, 1995, 2001). 

 Diante do exposto, fica evidente a importância da pesquisa de marcadores sorológicos 

das hepatites virais, a fim de se conhecer a prevalência e os fatores de risco para a transmissão 

destes vírus. Devido ao papel destas infecções como agravantes do quadro clínico da 
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informações que auxiliarão no seu manejo clínico, oferecendo assim um melhor prognóstico 

ao paciente. 
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3.0 Formulação da questão da pesquisa 

Qual a prevalência e os fatores de risco associados com as infecções pelo HBV e pelo 

CV em pacientes com a forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica atendidos no 

mbulatório de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE, no período de fevereiro 

 agosto de 2008? 
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4.0 Objetivos 

.1 Objetivo geral 

Analisar a prevalência e os fatores de risco associados com as infecções pelo HBV e 

elo HCV em pacientes com a forma hepatoesplênica da esquistossomose mansônica 

mbulatório de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE, no período 

e fevereiro a agosto de 2008. 

.2 Objetivos específicos 

 soropositividade do anti- HCV pelo ELISA. 

 Verificar a associação, em caráter exploratório, entre a positividade para os 

gicos do HBV e HCV nos pacientes com esquistossomose 

mansônica na forma hepatoesplênica e as seguintes variáveis: 

 etária 

ro de endoscopias 

de escleroterapia 

E) 

dentário 

ogas injetáveis 

ivos 

 

 

4

 

 

p

atendidos no A

d

 

4

 

 Estimar a freqüência da soropositividade do anti-HBc total, anti-HBs e HBsAg pelo 

ELISA. 

 Estimar a freqüência da

marcadores soroló

 Sexo 

 Faixa

 Antecedente de transfusão sangüínea e/ou hemoderivados 

 Época da hemotransfusão (antes ou depois de 1993) 

 Número de transfusões 

 Antecedente de endoscopias digestivas 

 Núme

 Antecedente 

 Antecedente de ligadura elástica de varizes esofágicas (LEV

 Histórico de cirurgia 

 Histórico de tratamento 

 Presença de tatuagem/piercing 

 Antecedente de uso de dr

 Freqüência do uso de preservat

 Antecedente de relação sexual entre homens 
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5.0 Me

 

5.1 Des

 

 ntagem de realização deste estudo foi 

 possibilidade de recrutamento de grande parte dos portadores da forma hepatoesplênica da 

o Ambulatório de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da UFPE. 

omo essa forma clínica apresenta baixa prevalência mesmo em áreas endêmicas, essa 

el quando aplicada para estudos populacionais, pois para ser 

onsiderado representativo, o tamanho da amostra necessitaria ser muito grande. 

logia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal 

.3 População de estudo 

Participaram do estudo 230 pacientes, de ambos os sexos, portadores da forma 

.3.1 Critérios de inclusão 

Ser portador de esquistossomose mansônica na forma hepatoesplênica, de ambos os 

 de tratamento para a esquistossomose no 

todologia 

enho de estudo 

Foi realizado um corte transversal. A primeira va

a

esquistossomose n

C

abordagem seria inviáv

c

Adicionalmente, poderíamos aplicar o mesmo raciocínio para as hepatites B e C. 

 Como segunda vantagem, o Hospital das Clínicas da UFPE possui um ambulatório de 

referência em esquistossomose, para onde migram pacientes com a forma hepatoesplênica da 

parasitose de todo o Estado de Pernambuco, proporcionando um aumento do número de casos 

observados com esta forma clínica. 

 A desvantagem foi a impossibilidade de estabelecer uma relação temporal dos 

acontecimentos, por utilizar apenas um momento da coleta de dados. 

 

5.2 Local do estudo 

 

 Ambulatório de Gastroentero

de Pernambuco. 

 

5

 

 

hepatoesplênica da esquistossomose mansônica. 

 

5

 

 

sexos, com diagnóstico firmado através da história clínica do paciente (contato com águas de 

zona endêmica para S. mansoni ou ter histórico
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passado), presença de hepatoesplenomegalia ao exame físico aliado ao achado de hipertensão 

ibrose de Symmers) ou antecedente de esplenectomia pela 

ltrassonografia (a fim de confirmar aquela forma clínica da parasitose e afastar outras 

.4 Tipo de amostragem e definição do tamanho da amostra 

tra foi selecionada pela técnica de amostragem aleatória simples, na qual cada 

mpo

Utilizando o programa Epi Info versão 6.04, estipulamos as seguintes freqüências 

ara o cálculo do tamanho de 

 intervalo de confiança de 95% (erro α de 5%): 15,8% (anti-HBc) e 

uele necessário para o HCV, isso permitiu que trabalhássemos com uma amostra 

ínima

pendente a positividade para os 

arcadores sorológicos anti-HBc total, anti-HBs, HBsAg e anti-HCV. 

portal, fibrose periportal (f

u

etiologias, como cirrose hepática). 

 

5.3.2 Critérios de exclusão 

  

 Pacientes com história clínica de outras doenças hepáticas e portadores de outras 

formas clínicas da esquistossomose mansônica. 

 

5

   

 A amos

co nente da população estudada possui a mesma chance de ser escolhido para compor a 

amostra.  

 

(descritas por Aquino et al., 2000) como valores de referência p

amostra do estudo com

12,9% (anti-HCV), obtendo um amostra mínima de 204 pacientes para o grupo com hepatite 

B e 173 pacientes para o grupo com hepatite C. Como o tamanho de amostra para o HBV é 

superior àq

m  de 204 pacientes para o estudo de ambos os vírus. 

 

5.5 Definição e categorização das variáveis de coleta de dados  

 

5.5.1 Variável dependente 

 

 Neste estudo foi considerada como variável de

m
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5.5.2 Variáveis independentes 

 

 Sexo: gênero apresentado pelo paciente. Variável categorizada em: 1- feminino, 2- 

asculino. 

Idade:

m

 definida como o intervalo de tempo entre a data do nascimento e a data da 

oleta da amostra sangüínea, sendo categorizada como variável quantitativa discreta. 

o de sangue e/ou hemoderivados:

 

c

 Antecedente de transfusã  caso o paciente já tenha 

cebido sangue em algum momento de sua vida ou hemoderivados (plaquetas, fatores de 

ero de transfusões sangüíneas:

re

coagulação...). Variável nominal dicotômica (sim / não). 

 Núm  referente ao número de vezes em que o paciente 

recebeu transfusão sanguínea e/ou hemoderivados. Variável categorizada em: 1- de 1 a 5 

vezes, 2- de 6 a 10 vezes, 3- > 10 vezes. 

 Época da hemotransfusão: referente ao ano do recebimento da primeira transfusão 

sangüínea. Variável categorizada em: 1-Antes de 1993, 2- Depois de 1993. 

 Antecedente de realização de endoscopia digestiva: caso o paciente já tenha se 

bmet

s:

su ido a procedimentos endoscópicos em algum momento de sua vida. Variável nominal 

dicotômica (sim / não). 

 Número de endoscopias digestiva  referente ao número de vezes que o paciente foi 

bmetsu ido à endoscopia digestiva. Variável categorizada em: 1- de 1 a 5 vezes, 2- de 6 a 10 

vezes, 3- > 10 vezes. 

 Antecedente de escleroterapia: caso o paciente já tenha se submetido à escleroterapia 

de varizes esofágicas. Variável nominal dicotômica (sim / não).  

 Antecedente de ligadura elástica: caso o paciente já tenha se submetido à ligadura 

lásticae  de varizes esofágicas (LEVE). Variável nominal dicotômica (sim / não).  

 Histórico de cirurgia: caso o paciente já tenha se submetido a algum tipo de cirurgia. 

Variável nominal dicotômica (sim / não).  

 Histórico de tratamento dentário: caso o paciente refira ter se submetido a algum tipo 

de tratamento dentário. Variável nominal dicotômica (sim / não). 

 Presença de tatuagem/piercing: caso o paciente o paciente apresente tatuagem e/ou 

piercing em algum lugar do corpo. Variável nominal dicotômica (sim / não). 

 Antecedente de uso de drogas injetáveis: caso o paciente já tenha usado droga 

injetando na veia. Variável nominal dicotômica (sim / não). 
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 Freqüência do uso de preservativo: referente à freqüência uso de preservativo durante 

relações sexuais. Categorizada como: 1-Sempre, 2-Ás vezes, 3-Nunca. 

 Antecedente de relação sexual entre homens: caso o paciente do sexo masculino já 

tenha praticado ato sexual com outro homem. Variável nominal dicotômica (sim / não). 

rmo de consentimento 

s dos 

acientes e possíveis fatores de risco para infecção de vírus hepáticos B e C, já relatados na 

 variáveis independentes no estudo.  

zo Asami (LIKA – UFPE), onde 

ram centrifugadas a 454 g por 10 minutos e o soro obtido de cada paciente foi armazenado 

ra a realização das sorologias e outro reservado 

ara confirmação de algum teste quando necessário, ambos armazenados à temperatura de -

bricante.  

lisa anti-HBc total Plus® (Bio-Rad Laboratories, França) é um ensaio do tipo 

imultânea de anticorpos totais (IgG e IgM) dirigidos contra o 

ntígeno HBc no soro ou plasma, utilizando uma fase sólida preparada com o antígeno HBc 

recombinante.  

 

5.6 Coleta dos dados 

 

 Após a assinatura, juntamente com duas testemunhas, do um te

livre esclarecido em duas vias de igual teor (sendo uma de posse do paciente e outra retida 

pelo pesquisador), foram obtidos através de questionário próprio, dados pessoai

p

seção que descreveu as

 

5.7 Coleta e armazenamento das amostras 

 

 Em seguida a entrevista, foi coletada por punção venosa 10 mL de sangue periférico 

em tubo sem anticoagulante. Após a coleta, as amostras de sangue foram encaminhadas ao 

Setor de Virologia do Laboratório de Imunopatologia Kei

fo

em dois microtubos de 1,5 mL, sendo um pa

p

20°C até a realização dos exames. 

  

5.8. Testes imunoenzimáticos  

 

O diagnóstico da infecção pelo HBV foi realizado pela metodologia do ensaio 

imunoenzimático (ELISA) de terceira geração, pelo uso de kits comerciais executados de 

acordo com as instruções de cada fa

 O Mono

indireto que permite a detecção s

a
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ana fixados em cubetas de poliestireno.  

 amostras foram testadas para o anti-HBc total e anti-HBs. Apenas aquelas 

agen

stireno.  

 

 

 a 

tilizando-se a razão dos produtos 

ruzados (“odds ratio”, OR) e de seu intervalo de confiança de 95%. O teste do qui- 

 utilizados quando apropriado para determinar 

es eram estatisticamente significantes, sendo considerado significante o valor 

ica, 

e pesquisa número 

O Monolisa anti-HBs Plus® (Bio-Rad Laboratories, França) detecta a presença de 

anticorpos anti-HBs no soro ou plasma através da técnica do tipo “sandwich”, utilizando uma 

mistura de HBsAg de subtipos ad e ay de origem hum

 O teste Hepatitis B HBsAg® (Wiener Lab, Argentina) baseia-se na capacidade de 

ligação de antígenos HBsAg no soro ou plasma com anticorpos anti-HBs imobilizados sobre 

um suporte sólido, isto é, cubetas de poliestireno. 

Todas as

re tes para o anti-HBc total e não reagentes para o anti-HBs foram testadas para o HBsAg. 

Para diagnóstico do HCV também executado por ELISA de terceira geração, 

utilizaram-se kits comerciais executados de acordo com as instruções de cada fabricante.   

  O Hepatitis C Anti HCV® (Wiener Lab, Argentina) é formulado para a detecção de 

anticorpos no soro ou plasma contra frações antigênicas das regiões do core, NS3, NS4 e NS5 

do HCV, fixadas em poços de microplacas de polie

5.9 Plano de tabulação e análise dos dados 

 

 A abordagem estatística inicial consistiu de uma análise descritiva, mediante

caracterização da amostra em termos de freqüências, cálculo de médias e desvios padrão.  

 Os testes de associação entre a variável dependente e cada uma das variáveis 

independentes consideradas no estudo foram verificados u

c

quadrado (χ2) e o teste exato de Fischer foram

se as associaçõ

de p < 0,05. Estas análises foram realizadas no programa Epi Info v. 6.04. 

 No programa SPSS for Windows v. 11.0.1 foi realizado, através de regressão logíst

o ajuste de cada uma das associações pela idade. 

 

5.10 Aspectos éticos  

 

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da 

Universidade Federal de Pernambuco – CEP/CCS/UFPE sob protocolo d

373/07. 
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.0 Artigo  

Prevalência de marcadores sorológicos para as hepatites B e C em pacientes com 

 

Prevalence of serological markers for hepatitis B and C in patients with hepatosplenic 

form of mansonic schistosomiasis 

 

Jéfferson Luis de Almeida Silva1, Maria Rosângela Cunha Duarte Coêlho1,2 

Veridiana Sales Barbosa de Sousa1, Tatiana Aguiar Santos Vilella1,  

Ana Lúcia Coutinho Domingues3

Resumo

O objetivo deste trabalho foi estimar a prevalência dos marcadores sorológicos das 

hepatites B e C e avaliar os possíveis fatores de risco em pacientes com 

esquistossomose mansônica na forma hepatoesplênica. As amostras sangüíneas de 230 

pacientes atendidos em um Hospital Universitário de Recife (PE), coletadas no período 

de fevereiro a agosto de 2008, foram testadas para os marcadores virais por ELISA. 

Encontrou-se prevalência de 30% para anti-HBc total e/ou HBsAg e 7,4% para o anti-

HCV. Houve maior freqüência de casos no sexo feminino e idade ≥ 50 

6

 

esquistossomose mansônica na forma hepatoesplênica 
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anos para ambos os vírus. O risco de infecção com o HCV foi 4,59 vezes maior em pacientes 

ue receberam seis ou mais transfusões. Constatou-se maior prevalência de marcadores 

s  idade 

avançada como  HCV em pacientes 

politransfundidos. 

 

Palavras-chave: Hepatite B evalência. Fatores de 

risco. 

 

Abstract 

The aim of this work was t erological markers of hepatitis B 

nd to evaluate the possible risk factors in patients with hepatosplenic form of 

rsity 

08, 

d/or 

ale 

gher 

gical 

nd 

advanced age as the most affected categories and increased risk for the HCV infection in 

multitransfused patients. 

 

Key-words: Hepatitis B. Hepatitis C. Mansonic schistosomiasis. Prevalence. Risk factors. 

 

 

q

orológicos da hepatite B e menor para a hepatite C. Evidenciou-se o sexo feminino e a

 as categorias mais atingidas e maior risco da infecção pelo

. Hepatite C. Esquistossomose mansônica. Pr

 

o estimate the prevalence of the s

and C a

mansonic schistosomiasis. The blood samples of 230 patients being cared at a Unive

Hospital in Recife (Northeastern Brazil) collected in the period of february to august of 20

were tested for viral markers by ELISA. A prevalence of 30% for anti-HBc total an

HBsAg and 7.4% for anti-HCV was founded. There was higher frequency of cases in fem

sex and age ≥ 50 years for both viruses. The risk of infection with HCV was 4.59 times hi

in patients who received six or more transfusions. We find higher prevalence of serolo

markers of hepatitis B and lesser for hepatitis C. Our results evidence the feminine sex a
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 parte do mundo25.  

Estudos apontam para o agravamento do quadro clínico da esquistossomose pela 

a, ascite e falência hepática27. Há ainda um aumento da persistência viral e a fibrose 

tribuem para o 

mento de uma doença hepática crônica mais agressiva.  

ansfusão. Em decorrência de episódios de hemorragia digestiva alta, 

á a necessidade de transfusões de sangue volumosas e repetidas, o que eleva o risco de 

Relatos de provável transmissão interpessoal da infecção por estes vírus através da 

ndoscopia digestiva aumentaram a preocupação com os procedimentos endoscópicos5 11 8 18. 

Introdução 

 

 A infecção pelo vírus das hepatites B (HBV) e C (HCV) em pacientes com 

esquistossomose mansônica tem sido considerada uma das maiores causas de doença hepática 

e cirrose em grande

 

infecção com hepatites virais23 21 39 49 propiciando o desenvolvimento mais freqüente de 

icteríci

hepática desenvolve-se mais rapidamente17. Todos esses fatores con

desenvolvi

 Mundialmente, o Egito é o país que possui as maiores prevalências para ambas as 

infecções com taxas variando de 19,6% a 64% para o HBV e 10,3% a 67% para o HCV2 15.  

 No Brasil têm sido descritas menores prevalências, sendo mais elevadas quando se 

analisam trabalhos com pacientes de origem hospitalar, variando de 10,2% a 15,8% para o 

HBV e de 0,5% a 19,66% para o HCV10 3 39.  

 No Estado de Pernambuco, os estudos realizados mostraram maior freqüência dos 

marcadores sorológicos e moleculares destas hepatites nos pacientes com a forma 

hepatoesplênica da esquistossomose (FHE), variando de 13,6% a 40% para o HBV e de 

11,9% a 20% para o HCV30 28 29 48.  

 Entre os fatores de risco implicados na transmissão destes vírus entre pacientes com 

FHE, destaca-se a hemotr

h

infecção por ambos os vírus46 21 49.  

 

e
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 com FHE necessitam submeter-se a periódica avaliação endoscópica a fim de 

alizar avaliação e tratamento de varizes esofágicas. Portanto, a endoscopia digestiva pode 

uisou-se a freqüência dos marcadores sorológicos das 

s 

e ambos os sexos que possuíam diagnóstico de 

pertensão portal, fibrose periportal (fibrose de Symmers) 

e seis perdas por não se 

Os pacientes

re

constituir um fator de risco para transmissão destes vírus. 

 Em razão da escassez de dados no Brasil, especialmente na região Nordeste onde é alta 

a prevalência da esquistossomose, pesq

hepatites B e C em pacientes com FHE e avaliaram-se os possíveis fatores de risco associados 

àquelas infecções. 

 

Metodologia 

 

Local de estudo e seleção de pacientes 

 Os participantes da pesquisa foram selecionados aleatoriamente entre os paciente

atendidos no Ambulatório de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco, no período de fevereiro a agosto de 2008.  

 Foram incluídos no estudo pacientes d

esquistossomose mansônica na forma hepatoesplênica firmado através da história clínica do 

paciente (contato com águas de zona endêmica para Schistosoma mansoni ou possuir histórico 

de tratamento para a esquistossomose no passado), presença de hepatoesplenomegalia ao 

exame físico aliado ao achado de hi

ou antecedente de esplenectomia pela ultrassonografia. Excluíram-se pacientes com história 

clínica de outras doenças hepáticas e portadores de outras formas clínicas da esquistossomose 

mansônica. 

 Do total de 244 pacientes convidados, houve oito recusas 

adequarem aos critérios de inclusão da pesquisa. Dessa maneira, 230 pacientes participaram 

do estudo, mediante assinatura de termo de consentimento. 
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 O estudo do tipo corte transversal, foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco, sob protocolo de 

pesquisa número 373/07.  

 

isco em potencial para transmissão do HBV e HCV, como antecedente de 

ansfusão sangüínea, período (antes ou depois de 1993) e número de transfusões, antecedente 

endoscopias digestivas, antecedente de escleroterapia e ligadura elástica de 

arizes esofágicas (LEVE), histórico de cirurgia, histórico de tratamento dentário, presença de 

e drogas injetáveis, freqüência do uso de preservativo 

histór

ático (ELISA) através de kits comerciais de terceira geração, seguindo-se as 

struç

 (Monolisa Anti-HBs Plus®, Bio-

 

Coleta de dados 

 Por meio de um questionário foram coletados dados de cada paciente, incluindo sexo, 

idade e fatores de r

tr

e número de 

v

tatuagem/piercing, antecedente de uso d

e ico de relação sexual entre homens. 

 

Coleta de amostras e sorologia para as hepatites B e C 

 Foram colhidos por punção venosa 10 mL de sangue em tubo sem anticoagulante de 

cada paciente. Após a coleta, as amostras forma encaminhadas ao Setor de Virologia do 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA), onde os soros obtidos por centrifugação 

a 454 g foram divididos em duas alíquotas, sendo uma para a realização das sorologias e outra 

para reservada para confirmação de algum teste quando necessário, ambas armazenadas à 

temperatura de -20°C até a realização dos exames. 

 Os marcadores sorológicos para as hepatites B e C foram pesquisados por ensaio 

imunoenzim

in ões de cada fabricante.  

Inicialmente, todas as amostras foram testadas para o anti-HBc total (Monolisa Anti-

HBc total Plus®, Bio-Rad Laboratories, França) e anti-HBs
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-HCV foi pesquisada através do Hepatitis C Anti HCV® (Wiener 

ab, Argentina). 

ções eram estatisticamente significantes, sendo 

onsiderado significante o valor de p < 0,05. 

lizado, através de regressão logística, 

ima de 88 anos. Quanto à distribuição por 

 de 30%. É importante salientar que 66,5% dos pacientes não 

apresen

Rad Laboratories, França). Apenas aquelas reagentes para o anti-HBc total e não reagentes 

para o anti-HBs foram testadas para o HBsAg (Hepatitis B HBsAg®, Wiener Lab, Argentina).  

A presença do anti

L

 

Análise estatística 

 Os dados de cada paciente foram armazenados e analisados pelo programa Epi Info 

v.6.04, onde os testes de associação entre a positividade dos marcadores sorológicos e cada 

uma das variáveis consideradas no estudo foram verificados utilizando-se a razão dos 

produtos cruzados (“odds ratio”, OR) e seu intervalo de confiança de 95%.  

 O teste do qui-quadrado (χ2) e o teste exato de Fischer foram utilizados quando 

apropriado para determinar se as associa

c

  No programa SPSS for Windows v. 11.0.1 foi rea

o ajuste de cada uma das associações pela idade. 

 

Resultados 

 

 Entre os pacientes analisados 58,7% (135/230) eram do sexo feminino, com idade 

média de 55 ± 12,6 anos, com mínima de 25 e máx

faixa etária, 71,8% (165/230) possuíam idade ≥ 50 anos.  

 A prevalência de marcadores sorológicos do HBV considerando a positividade do 

anti-HBc total e/ou HBsAg foi

taram nenhum marcador viral, sendo considerados susceptíveis à infecção pelo HBV. 
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O anti-HBs isolado foi encontrado em 3,5% dos pacientes (Tabela 1). Por outro lado, a 

prevalência do anti-HCV foi de 7,4 % (17/230).  

 

com esquistossomose mansônica na forma hepatoesplênica. Recife, PE, 2008. 
Positividade 

Tabela 1. Prevalência dos marcadores sorológicos para a hepatite B em pacientes 

 
Marcadores sorológicos N % 
Anti-HBc isolado 26 11,3 
Anti-HBc + HBsAg 07   3,0 

+ Anti-HBs 36 15,7 
Anti-Hbs isolado 08   3,5 
Anti-HBc 

Nenhum marcador 153 66,5 
Total 230 100,0 

 

 

 As tabelas 2, 3, 4 e 5 mostram a associação das variáveis relacionadas aos pacientes 

m es

 

co quistossomose na forma hepatoesplênica e os marcadores sorológicos para o HBV e 

para o anti-HCV, após análise univariada  e em seguida ao ajuste por idade. 
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Tabela 2. Associação das variáveis relacionadas aos pacientes com esquistossomose mansônica na forma 
hepatoesplênica, segundo a positividade para o anti-HBc total e/ou HBsAg, após análise univariada. 
Recife, PE, 2008. 

 Anti-HBc total e/ou HBsAg     
Variável Positivo Negativo OR2 IC 95%3 p 

 n % n %    
Sexo        
    Feminino  
    Masculino 34 35,79 61 6 0,87-2,93 0,143 
Faixa etária       
    < 50 anos1 15 23,08 50 76,92 1   
    ≥ 50 anos 32,73 111 67,27 1,62 0-3,32 0,201 
Transfusão 
hemoderiva

       

     Não1 26 30,23 60 69,77 1   
     Sim 43 29,86 101 70,14 0,98 0,53-1,83 0,928 
Número de transfusões        
     Não fez1 26 30,23 60 69,77 1   
     1 a 5 

     6 ou m

En
     Não 01 14,29 06 85,71 1   
   1-59,13 0,677 
Número de endoscopias        
     Não fez1 01 14,29 06 85,71 1   
     1 a 5 38 34,55 72 65,45 3,17 0,35-72,36 0,421 
     6 ou mais 30 26,55 83 73,45 2,17 0,24-49,78 0,675 
Escleroterapia        
     Não1 36 33,3 72 66,7 1   
     Sim  33 27 89 73 0,74 0,41-1,36 0,371 
LEVE4        
     Não1 59 30,3 136 69,7 1   
     Sim  10 28,6 25 71,4 0,92 0,39-2,17 0,841 
Histórico de cirurgia        
     Não1 19 39,58 29 60,42 1   
     Sim 50 27,47 132 72,53 0,58 0,28-1,18 0,146 
Histórico de tratamento 
dentário 

       

     Não1 01 11,11 08 88,89 1   
     Sim  68 30,77 153 69,23 3,56 0,44-77,26 0,284 
Uso de preservativo        
     Sempre1 07 43,75 09 56,25 1   
     Às vezes 21 29,17 51 70,83 0,53 0,15-1,84 0,403 
     Nunca 41 28,87 101 71,13 0,52 0,16-1,68 0,254 

1 35 25,93 100 74,07 1  
4,21 1,59 

  

54  0,8
de sangue ou 
dos 

34 31,48 74 68,52 1,06 0,55-2,05 0,975 
ais 09 25 27 75 0,77 0,29-2,01 0,716 

doscopia digestiva        
1

  Sim  68 30,49 155 69,51 2,63 0,3

1 G po de referência, 2 OR: Odds Ratio, 3 IC 95%: Intervalo de confiança, 4 LEVE: Ligadura Elástica de Varizes 
esofágicas.

ru
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Tabela 3. Associação das variáveis relacionadas aos pacientes com esquistossomose 
mansônica na forma hepa idade ra o anti-H c total 
e , após ajuste pe ecife, P

    

toesplênica, segundo a positiv pa B
/ou HBsAg la idade. R E, 2008. 

Variável OR IC 95%3 p 
    

o 

2

Sex    
    Feminino1 1   

asculino 1 0,9 ,075 
ansfusão de sangue ou mo

1  7 
0,96 0,53 – 1,72 0,881 

Número de transfusões   
     Não fez1

0,99 0,53 1,85 ,996 
  6 ou mais 0,84 0,35 2,00 ,838 

Endoscopia digestiva 
Não1 1

2,59 0,30 2,1 ,383 
Número de endoscopias   
     Não fez1

3,08 0,35 26,7 ,308 
  6 ou mais 2,16 0,24 18,8 ,484 

Escleroterapia 

Não1

  0,75 0,42 33 ,333 
LEVE4   
     Não1 1
     Sim  0,94 0,42 10 ,886 
Histórico de cirurgia   
     Não1

0,70 0,35 1,38 ,306 
Histórico de tratamento tár   
     Não1

1,47 0,29 7,33 ,636 
Uso de preservativo  
     Sempre1   
     Às vezes 0,39 0,12 26

0,36 0,11 1,11 ,364 

    M ,69 5 – 3,02 0
Tr  he derivados    
     Não1

     Sim 

 
1   

     1 a 5 – 0
   – 0

   
        
     Sim    – 2 0

  
1   

     1 a 5 – 0
   – 0

   
     1   
     Sim   – 1, 0

 
   

  – 2, 0
 

1   
     Sim – 0

 den io  
1   

     Sim  – 0
  

1 
– 1,  0,397 

     Nunca – 0
    1 
  Elá

Grupo de referência, 2 OR: Odds R  95 nter  conf a, 4 LEVE: Ligadura  
stica de Varizes esofágic

atio, 3 IC %: I valo de ianç
as. 
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Tabela 4. Associação das variáveis relacionadas aos pacientes com esquistossomose mansônica na forma 
hepatoesplê . 

 
nica, segundo a positividade para o anti-HCV, após análise univariada. Recife, PE, 2008

 anti-HCV    
Variável Positivo Negativo 2 3 OR IC 95% p 

 n % n %  
Sexo     

  
   

    Feminino1 10 7,41 125 2,59  
    Masculin 07 7,37 88 2,63 0,99 0,33- ,97 0,806 
Faixa etár      
    < 50 ano 02 3,08 63 92  
    ≥ 50 ano 150 0,91 3,15 0,66-2 ,57 0,162 
Transfusão de sangue ou 
hemoderiv

     

    Não1 04 4,65 82 5,35  
    Sim 13 9,03 131 0,97 2,03 0,59- ,68 0,333 
Número d sões      

Não fez1 04 4,65 82 35  
1 a 5 06 5,56 102 4,44 1,21 0,29- ,29 1,000 
6 ou mai 07 19,44 29 0,56 4,95 1,18-2 ,01 0,015 

Ano da tra      
   Não fez1 82 5,35  

Antes de 04 5,71 66 4,29 1,24 0,25- ,20 1,000 
Depois d 09 12,16 65 84 0,7 0,148 

Endoscopi      
   Não1 00 00 07 100  
   Sim  17 7,62 206 2,38 - 0 
Número de endoscopias      
   Não fez1 00 00 07 100  
   1 a 5 11 10 99 90 - 0 
   6 ou mais 06 5,31 107 69 1,000 
Escleroter      
     Não1 9 8,3 99  
     Sim  8 6,6 114 ,4 0,  0,793 
LEVE4     
     Não1 16 8,2 179  
     Sim  1 2,9 34 ,1 0,  0,481 
Histórico d      
    Não1 02 4,17 46 5,83  
    Sim  15 8,24 167 76 0,4 0,535 
Histórico d nto 
dentário 

     

    Não1 11,11 08 88,89 1   
    Sim 16 7,24 205 92,76 0,62 0,07-14,13 0,505 

9 1  
o 9 2

ia   
s1 96, 1  
s 15 9,09 9 0

ados 
  

9 1  
9 7

e transfu   
95, 1  
9 5

s 8 2
nsfusão   

04 4,65 9 1  
 1993 9 6
e 1993 87, 2,84 5-11,54 
a digestiva   

1  
9 --4  1,00

  
1  
--4  1,00

 94, ---4  
apia   

91,7 1  
93 0,77 26-2,28

   
91,8 1  
97 0,33 02-2,50

e cirurgia   
9 1  
91, 2,07 3-13,59 

e tratame   

01 

1 Grupo de referência, 2 OR: Odds Ratio, 3 IC: Intervalo de confiança, 4 --- OR indefinido, 4 LEVE: Ligadura  
Elástica de Varizes esofágicas. 
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Tabela 5. Associação das variáveis relacionadas aos pacientes com esquistossomose 
mansônica na forma hepatoesplênica, segundo a positividade para o anti-HCV, após ajuste 
pela idade. Recife, PE, 2008. 

    
Variável OR2 IC 95%3 p 

   
 

 
Sexo   
    Feminino1 1   

sculino 1,0 0,3  3,02 
sfusão de sangue ou h derivados  

1   
1,93 0,60 – 6,16 0,268 

Ano da transfusão    
   Não fez1 1

2,68 0,77 9,27 8 
epois de 1993 1,20 0,29  5,01 8 

Número de transfusões  
ão fez1 1

1,16 0,31 4,28 1 
6 ou mais 4,59 1,23  17,0 3 

pia digestiva4  
1
– – 

Número de endoscopias4    
     Não fez1 1   

– – – 
6 ou mais – – – 

Escleroterapia    
ão1 1   

0,78 0,29 13 1 
5    
1 1 

     Sim  0,33 0,04 64 1 
cirurgia    

1 1 
1,95 0,42 8,91 7 

Histórico de tratamento dentário4    
     Não1 1

– – – 

    Ma 9 9 – 0,869 
Tran emo   
     Não1

     Sim 

   
Antes de 1993 – 0,11
D – 0,79

  
     N    
     1 a 5 – 0,82
     – 0,02
Endosco   
     Não1    
     Sim  – 

     1 a 5 

     

     N
     Sim   – 2, 0,64
LEVE

     Não   
 – 2, 0,30

Histórico de 
     Não   
     Sim – 0,38

   
     Sim  

            1 Grupo de referência, 2 OR: Odds Ratio, 3 IC 95%: Intervalo de confiança, 4 Não houve ocorrência no  
rupo de referência, 5 LEVE: Li ra Elástica de Va s eso

 
        g gadu rize fágicas. 
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 8% 

(10 a os marcadores do HBV e HCV, respectivamente. 

 Após ajuste pela idade, observou-se ma isco p xo masculino nos 

soropositivos para os marcadores analisados, porém não significativo (Tabelas 3 e 5). 

 o-se a idade como variável contínu  houv  signi a tanto 

no g lógic  1,022 ( 0,  

p=0,068 como do  HCV – OR: 1,036 (0,99 – 1,08), p=0,102. Quando os casos foram 

agrupados por faixa etária, notou-se maior freqüência de casos m idade ≥ 50 anos, 

mantendo-se a falta de significância estatística (Tabelas 2 e 4). 

 dência de elevação do risco nos positivos para o anti-HCV com o 

aum número de transfusões, significante apenas na categoria de seis ou mais 

transfusões (Tabela 5). 

 lta-se que não foram encontrados entre os soropositivos para o HBV ou HCV, 

paci  uso de drogas injetáveis ou presença de tatuagem e/ou piercing. 

Identificaram-se apenas dois pacientes com histórico de relação sexual entre hom  

um arcador anti-HBc total isolado e o com anti-HBc total e anti-HBs 

posi

 onalmente, foram identificados oito pacientes qu  simultaneamente 

marcadores sorológicos para ambos os vírus, revelando prevalência de 3,5%. Este grupo foi 

com íduos de cada gênero, com presentando ade ≥ 50 

anos média de aproximadamente 58,5 ± 10,7 anos, com míni a de 73 

anos

 sando-se o antecedente de transfusão sangüínea, observou-se que 75% foram 

Houve maior prevalência do sexo feminino, representando 50,7% (35/69) e 58,

/17) do total de positivos par

ior r ara  seo

Analisand a, não e diferença ficativ

rupo com positividade para marcadores soro os do HBV – OR: 99 – 1,04),

 co  

Verificou-se uma ten

ento do 

Ressa

entes com antecedente de

ens, sendo

positivo para o m  o outr

tivos. 

Adici e possuíam

posto de quatro indiv  75% (06/08) a id

 e idade ma de 46 e máxim

.  

Anali

transfundidos (06/08) e destes, 66,7% (04/06) receberam de uma a cinco transfusões.  
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opias. 

tossomose mansônica variam 

onform

mo em áreas endêmicas, a freqüência da forma hepatoesplênica da 

elevadas prevalências relatadas em trabalhos de autores egípcios têm como 

plicado, segundo Figueiredo & Angerami19 por reações falso-positivas, janela 

unol

ente em 

razão da maior imunogenicidade do antígeno HBc) ou ainda na infecção crônica. 

 Com relação ao antecedente de endoscopia digestiva, todos nesse grupo já haviam se 

submetido ao procedimento, e 62,5% (05/08) tendo realizado de uma a cinco endosc

 

Discussão 

 

 A prevalência encontrada de marcadores sorológicos do HBV foi maior e do anti-HCV 

menor quando comparadas a estudos realizados em pacientes com esquistossomose 

mansônica na forma hepatoesplênica no território brasileiro37 38 10 3 39 48. 

 Os valores de prevalência em indivíduos com esquis

c e o tipo dos pacientes envolvidos (hospitalares ou comunitários) e área geográfica. 

Trabalhos de campo mostram prevalências inferiores àquelas identificadas na presente 

pesquisa47 50, pois mes

parasitose é reduzida, variando de 2 a 7%32. Além disso, estes indivíduos não estão expostos a 

um maior risco de transmissão das hepatites B e C durante procedimentos diagnósticos (como 

a endoscopia digestiva) ou terapêuticos (como transfusões sangüíneas), aos quais são 

submetidos pacientes ambulatoriais ou internos de serviços de saúde.  

 As 

principal fator de risco o tratamento parenteral para a esquistossomose, aplicado durante as 

décadas de 1920 a 1980 naquele país pela reutilização de seringas esterilizadas 

inadequadamente20 41 49.  

 Nossa pesquisa encontrou 11,3% dos pacientes com o anti-HBc isolado, o que pode 

ser ex

im ógica, expressão de imunidade tardia (quando os níveis do anti-HBs decaem abaixo do 

limite de detecção dos testes sorológicos e o anti-HBc permanece positivo, provavelm
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or 

étodos sorológicos. Estes casos têm sido caracterizados como infecção oculta pelo HBV19. 

ção, apenas a Reação de Cadeia da Polimerase (PCR), que detecta o material 

enético do vírus, permitiria elucidar a condição clínica desses indivíduos. Esta hipótese não 

dor característico da 

 sexo feminino e com 

ade ≥

o masculino são mais expostos à esquistossomose devido ao maior 

 Durante uma infecção crônica, a positividade do anti-HBc pode ocorrer 

concomitantemente com carga viral baixa do HBV, onde o HBsAg não é detectado p

m

Nessa situa

g

pode ser testada, pois não foram realizados testes de biologia molecular para o vírus no nosso 

estudo. 

 Em relação à baixa freqüência do anti-HBs isolado, marca

resposta vacinal, parte da população analisada era proveniente da zona rural, classe social 

baixa e que não realizam vacinação para o HBV como rotina. O Ministério da Saúde 

disponibiliza nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs), através do 

Programa Nacional de Imunização (PNI), a vacina contra a hepatite B para pacientes com 

asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas, entre outras indicações7. Portanto, é 

necessária realização da triagem sorológica e a recomendação da vacina aos pacientes 

susceptíveis.  

 A maior prevalência de soropositivos para ambos os vírus no

id  50 anos, reflete o perfil dos pacientes atendidos no local do estudo. No entanto, outros 

trabalhos identificaram maior freqüência de casos entre homens23 35 também acima dos 50 

anos3 21. 

 Indivíduos do sex

contato com águas potencialmente contaminadas, principalmente em atividades ocupacionais, 

como na agricultura42. O maior número de casos no grupo com idade mais avançada reflete a 

exposição cumulativa a fatores de risco como transfusões e cirurgias, possivelmente 

realizadas em período anterior a inclusão da triagem sorológica para o HBV e HCV como 

exames obrigatórios na rotina hospitalar. 
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odavia, a obrigatoriedade da realização da triagem sorológica para o HBV no final da 

 pelo HBV31 51, como pelo HCV9 33. Devido à baixa freqüência da ausência do 

teced

 transmissão endoscópica tem sido atribuída a erros cometidos durante o processo de 

mpez

 A maior freqüência de hemotransfusão entre os pacientes com positividade para os 

marcadores analisados está de acordo com outros trabalhos23 21 39, que mostram a transfusão 

sangüínea como um dos principais fatores de risco para a transmissão das hepatites B e C. 

Além disso, o número de transfusões também representa um fator importante para a infecção 

pelo HCV, demonstrado pelo risco 4,59 vezes maior em pacientes que receberam seis ou mais 

transfusões, identificado em nossa pesquisa. 

 T

década de 198014 e, para o HCV a partir de 199334 em bancos de sangue, levou a redução do 

risco de hepatite pós-transfusional no Brasil.  

 Na literatura há divergências acerca da associação entre o antecedente de endoscopia 

digestiva e os marcadores sorológicos e moleculares para as hepatites B e C em pacientes sem 

esquistossomose. Diversos estudos de caso-controle apontam risco elevado de transmissão do 

HCV, através da endoscopia1 26 16 24 12. Enquanto que estudos prospectivos não identificaram 

pacientes que apresentaram soroconversão após terem sido submetidos ao procedimento, tanto 

para a infecção

an ente de endoscopia digestiva (adotada como categoria de referência na análise 

estatística), não foi possível estabelecer associação desta variável e dos antecedentes de 

escleroterapia e LEVE com os marcadores virais em estudo. 

 A

li a e desinfecção do aparelho40 36. Estudos demonstraram contaminação do endoscópio 

após procedimentos em pacientes HCV43 44 e HBV6 45 positivos. Porém, quando é aplicado um 

reprocessamento eficaz do aparelho, há erradicação dos genomas virais comprovados por 

PCR13 4 22. 
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 Em nossa casuística, ficou claro o papel da transfusão sanguínea na transmissão do 

HCV. Entretanto, a rígida triagem sorológica nos bancos de sangue brasileiros contribuiu 

significativamente para a redução da prevalência do anti-HCV, demonstrada em nosso estudo. 

Por outro lado, a elevada prevalência dos marcadores do HBV pode ser influenciada pela falta 

de uso do preservativo masculino declarada por expressiva parcela dos pacientes 

soropositivos para este vírus. 

 

tros estudos brasileiros. Nossos resultados 

 Os dados desta pesquisa revelaram maior prevalência de marcadores sorológicos da 

hepatite B e menor para a hepatite C em pacientes com esquistossomose mansônica na forma 

hepatoesplênica, quando comparados a ou

evidenciaram o sexo feminino e a idade avançada como as categorias mais atingidas e um 

maior risco da infecção pelo vírus da hepatite C em pacientes politransfundidos. 
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7.0 Conclusões 

 

 Os dados desta pesquisa revelaram maior prevalência de marcadores sorológicos da 

hepatoesplênica quando comparados a outros es

hepatite B e menor para a hepatite C em pacientes com esquistossomose mansônica na forma 

tudos brasileiros. 

Foi baixa a freqüência de indivíduos imunizados para o HBV decorrentes de 

 Houve maior freqüência de casos do sexo feminino e idade ≥ 50 anos para ambos os 

Detectou-se maior risco de infecção pelo HCV em pacientes politransfundidos. 

 

Realização de estudos prospectivos, que atendam os seguintes requisitos: 

a elucidar a condição clínica dos casos que apresentam o anti-

HBc isolado. 

ológicos 

speciais (CRIEs), através do Programa Nacional de Imunização (PNI), para pacientes com a 

rma hepatoesplênica da esquistossomose, em virtude da indicação de vacinação para 

queles com asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas pelo Ministério da 

aúde do Brasil. 

 

vacinação. 

vírus. 

 

 

8.0 Recomendações 

 

 

 Pesquisa do HCV-RNA nos casos com anti-HCV positivo. 

 Inclusão da genotipagem nos casos positivos para o HCV-RNA, pois o genótipo do HCV 

influencia o tempo de tratamento do paciente. 

 Pesquisa do HBV-DNA, par

 É importante ressaltar a divulgação junto à comunidade médica, da recomendação da 

vacina contra a hepatite B disponíveis nos Centros de Referência para Imunobi

E

fo

a

S
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Apêndice A 
 

UESQ TIONÁRIO 
 

_____________________________________________________________________ 
Celular: (_____) ____________________ 

   CEP: ________________  -  ______ 
ata de nascimento: _____/_____/_______  Idade em anos: ________  

s de sangue? _______  (1- Sim, 2- Não) 
. Quantas vezes? _______                                 (1- 1 a 5 vezes, 2- 5 a 10 vezes, 3- > 10 vezes) 

ezes, 3- > 10 vezes) 
7. Você já foi submetido à escleroterapia? _______          (1- Sim, 2- Não) 

, 2- Não) 
Você possui alguma tatuagem ou piercing? _______                     (1- Sim, 2- Não) 

, 2- Não) 

4. Você já manteve relações sexuais com outro homem? ________             (1- Sim, 2- Não) 
 

No: __________    Registro do Prontuário: ____________________ 
Data da entrevista: _____/_____/________  Sexo: _____  (1- Feminino, 2- Masculino) 

ome: N
Telefone: (_____) _______________________ 
Endereço: __________________________________________________________________ 
Bairro: __________________________________ Cidade: ___________________________   
Estado: ________   
D
 
1. Você já recebeu transfusão sangüínea e/ou derivado
2
3. Que ano foi realizada a transfusão? ______            (1- Antes de 1993, 2- Depois de 1993)  
4. Você já foi submetido à endoscopia? _______                 (1- Sim, 2- Não) 
. Quantas vezes? _______                                 (1- 1 a 5 vezes, 2- 5 a 10 v5

8. Você já foi submetido à ligadura elástica de varizes esofágicas? _______   (1- Sim, 2- Não) 
9. Você faz uso de preservativo nas relações sexuais? ___  (1- Sempre, 2- Às vezes, 3- Nunca) 
0. Você já utilizou drogas injetáveis? ________                       (1- Sim1

11. 
12. Você já foi submetido a algum tipo de cirurgia? _______        (1- Sim, 2- Não) 
13. Você já foi submetido a algum tratamento dentário? _______        (1- Sim
 
 
Apenas para o sexo masculino: 
1

 
esultado do ELISA: ______________________  R
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Apê
 

ndice B  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Nom
de e
 
Pesq

d o no mbulatório de Gast a 
Univ o convidado a participar voluntariamente desta 
pesquisa sobre a análise das hepatites B e C em pacientes portadores de esquistossomose 
man

forn
fim  
mate
prof
dimi

 
Ente
méd o he atolog
aplic
estad

 da 
associados dados que possam me identificar como participante da mesma. Sei que tenho a 
liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, sem 
que im. 
 
minh
participação implica, concordo em dela participar e assim dou o meu consentimento sem que para 
isso eu tenha sido forçado ou obrigado. 
 dor responsável: 
Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical 
Avenida Professor Moraes Rego, s/n – Bloco “A” Térreo do Hospital das Clínicas da UFPE. 
Cidade Universitária  50670-420  Recife – PE  (81) 8711-2978  
jeffersonalmeida83@yahoo.com.br 
                                                                 Recife, ______ de ___________________ de 2008 
 

 
Assinatura do paciente                  Assinatura do pesquisador 

 
Assinatura da testemunha 1                               Assinatura da testemunha 2 

e da pesquisa: Prevalência e fatores de risco para as hepatites B e C em pacientes portadores 
squistossomose mansônica na forma hepatoesplênica. 

uisador responsável: Jéfferson Luis de Almeida Silva 
Eu, paciente aten id A roenterologia do Hospital das Clínicas d

ersidade Federal de Pernambuco, estou send

sônica na forma hepatoesplênica. 
Admito ter sido esclarecido sobre as perguntas feitas, da confidencialidade das informações 

aecidas e do procedimento onde será retirada uma mostra de 10 ml de sangue de uma veia, a 
E ou cie te de que serão utilizados de realizar exames para os vírus das hepatites B e C. st n

riais estéreis e descartáveis na coleta de sangue, o que reduzirá o risco de contaminação. Os 
issionais que realizarão a coleta são experientes e tomarão os cuidados necessários para 
nuir o risco de que o local onde a veia for mexida fique arroxeado e/ou dolorido. 

Sei que a razão desta pesquisa é saber se tenho ou não os vírus das hepatites B ou C. 
ndi que se eu for diagnosticado como portador de algum destes vírus, isto será informado ao 
ico que me acompanha, o qual me encaminhará a um médic p ista responsável por 
ar um tratamento adequado. Dessa forma, serei beneficiado porque poderei melhorar meu 
o de saúde.  

Fui informado que, quando da apresentação dos resultados pesquisa não serão 

isso traga qualquer prejuízo para m
Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a 

a participação nesta pesquisa e estando consciente dos riscos e benefícios que a minha 

Qualquer dúvida entrar em contato com o pesquisa
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
ENTRO DE C AS DA S DE 

IVRE E ESCLARECIDO

 
C IÊNCI AÚ

TERMO DE CONSENTIMENTO L  
 
Nome da pe  em pacientes 
portadores de esquistossomose mansônica na forma hepatoesplênica. 

enterologia do Hospital das Clínicas da 
do a participar voluntariamente desta 

mans

ara os vírus das hepatites B e C. Estou ciente de que serão 
utiliz

ap c

irar meu consentimento a qualquer momento e deixar de participar do estudo, 
sem q

-420  Recife – PE  (81) 8711-2978  
jeffer

fe, ______ de ___________________ de 2008 

                                             
 

analfabeto. 
 
 

Assinatura do paciente                    Assinatura do pesquisador 

Assinatura da testemunha 1                                   Assinatura da testemunha 2

squisa: Prevalência e fatores de risco para as hepatites B e C

Pesquisador responsável: Jéfferson Luis de Almeida Silva 
       
 Eu, paciente atendido no Ambulatório de Gastro
Universidade Federal de Pernambuco, estou sendo convida
pesquisa sobre a análise das hepatites B e C em pacientes portadores de esquistossomose 

ônica na forma hepatoesplênica. 
 Admito ter sido esclarecido sobre as perguntas feitas, da confidencialidade das 
informações fornecidas e do procedimento onde será retirada uma amostra de 10 ml de sangue de 
uma veia, a fim de realizar exames p

ados materiais estéreis e descartáveis na coleta de sangue, o que reduzirá o risco de 
contaminação. Os profissionais que realizarão a coleta são experientes e tomarão os cuidados 
necessários para diminuir o risco de que o local onde a veia for mexida fique arroxeado e/ou 
dolorido. 
 Sei que a razão desta pesquisa é saber se tenho ou não os vírus das hepatites B ou C. 
Entendi que se eu for diagnosticado como portador de algum destes vírus, isto será informado ao 
médico que me acompanha, o qual me encaminhará a um médico hepatologista responsável por 

li ar um tratamento adequado. Dessa forma, serei beneficiado porque poderei melhorar meu 
estado de saúde.  
 Fui informado que, quando da apresentação dos resultados da pesquisa não serão 
associados dados que possam me identificar como participante da mesma. Sei que tenho a 
liberdade de ret

ue isso traga qualquer prejuízo para mim. 
 Finalmente, tendo eu compreendido perfeitamente tudo o que me foi informado sobre a 
minha participação nesta pesquisa e estando consciente dos riscos e benefícios que a minha 
participação implica, concordo em dela participar e assim dou o meu consentimento sem que 
para isso eu tenha sido forçado ou obrigado. 
 Qualquer dúvida entrar em contato com o pesquisador responsável: 
Programa de Pós-graduação em Medicina Tropical 
Avenida Professor Moraes Rego, s/n – Bloco “A” Térreo do Hospital das Clínicas da UFPE. 
Cidade Universitária  50670

sonalmeida83@yahoo.com.br 
                                                               Reci
 
Eu                                                                                                 assino a rogo de  
                                                        
                    em virtude de o mesmo ser 
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ISSN 0037-8682 versão impressa  
ISSN 1678-9849 versão on-line  

INSTRUÇÕES AOS AUTORES 

• Objetivo e política editorial  
• Preparação de originais 

Objetivo e política editorial 

A Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical destina-se à publicação de 
trabalhos científicos relacionados às doenças infecciosas e parasitárias, medicina preventiva, 
saúde pública e assuntos correlatos.  

A revista tem periodicidade bimestral e aceitará trabalhos de pesquisadores brasileiros ou 
estrangeiros desde que obedeçam às normas e que sejam aprovados pelos relatores 
indicados pelos Editores. 

1. Além de Artigos, a revista publica Comunicações para a divulgação de resultados de 
ensaios terapêuticos, notas prévias, relatórios técnicos, relatos de casos, cartas ao editor, 
fatos históricos, resenhas bibliográficas e resumos de teses. Artigos de revisão e editoriais 
serão publicados por solicitação do Corpo Editorial. 

2. Os trabalhos devem ser originais e inéditos, digitados em espaço duplo, deixando 
margem de 3 cm à esquerda e remetidos em três vias ao endereço abaixo, sendo uma a 
original. Após revisão, pede-se que os trabalhos sejam enviados em disquete, devidamente 
acompanhados de uma cópia impressa da versão revisada.  

Preparação de originais 

3. Normas para enviar trabalhos, após revisão, em meio eletrônico; obedecer os seguintes 
requisitos:  

a) podem ser utilizados disquetes MS-DOS compatíveis nos formatos 3 1/2" ou 5 1/4". 
Disquetes de Macintosh no formato 3 1/2" também serão aceitos. Elimine dos disquetes 
todos os arquivos não pertinentes ao artigo enviado. Escreva na etiqueta do disquete: título 
do artigo, nome do autor, nome do arquivo, editor de texto utilizado e nome dos arquivos 
acessórios (folhas de estilos, gráficos, tabelas etc); 

b) envie artigos compatíveis com os seguintes processadores de texto: Word para Windows 
(versão 6.0 ou anterior), Word para Mac (versão 6.0 ou anterior), outros formatos podem 
ser aceitos mediante consulta prévia. Nunca envie artigos em formato ASCII (só texto/"text 
only"); 

c) ao redigir o texto, o comando de retorno de linha ("Enter") deve ser utilizado 
exclusivamente no final dos parágrafos. Não adicione espaços extras ou "tabs" ao texto para 
obter recuo da primeira linha ou centralização de títulos na página. Tampouco retornos 
("enters") adicionais para espaçar os parágrafos. Para obter esses efeitos, utilize apenas os 
comandos de formatação de parágrafo, disponíveis em todos os editores de texto acima; 

d) podem ser incluídas tabelas, desde que montadas no próprio editor de texto. 
Observações e notas de rodapé devem ser, preferencialmente, colocadas após o final do 
artigo, devidamente numeradas e referenciadas; 
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ões, tabelas e gráficos produzidos em outros programas e "importados" para 
clusão no texto devem ser enviados em arquivos anexos, em formatos universais de fácil 

ade (TIFF, BMP, PICT, GIF etc EPS, WMF 
etc) e arquivos que só podem ser abertos uer forma, 
envie sempre uma cópia bem impressa do gráfico, tabela ou ilustração para eventual 
reprodução. 

4. Os trab referencialmente em português, embora sejam 
também aceitos trabalhos em inglês e espanhol. A linguagem deve ser clara e precisa, e o 

 ultrapassando 12 páginas digitadas para Artigos e 6 para 

autores em letras minúsculas. No rodapé, 
instituição onde foi realizado o trabalho, filiação dos autores, quando for o caso, órgão 

50 palavras para os artigos e 50 para as comunicações e relatos 
de casos. Deve ser informativo e não indicativo, apresentando o objetivo do trabalho, como 

c) abstract: inserido logo após o resumo, deve ser a tradução fiel do mesmo, seguido pelas 

escrição concisa, sem omitir o essencial para a compreensão e 
reprodução do trabalho. Métodos e técnicas já estabelecidos devem ser referidos por 

f) resultados: sempre que necessário devem ser acompanhados por tabelas, figuras ou 

r somente as referências necessárias. O 
conteúdo deve ser interpretativo e as hipóteses e especulações formuladas com base nos 

i) referências bibliográficas: digitadas em minúsculas, sem ponto entre as abreviaturas, 

e) ilustraç
in
compatibilid ). Evite formatos não-padronizados (

 por programas específicos. De qualq

alhos devem ser redigidos p

texto conciso normalmente não
Comunicações. 

5. A seguinte seqüência deve ser observada: 

a) título original e traduzido e nome dos 

financiador e o endereço completo para correspondência, inclusive telefone, fax e e-mail; 

b) resumo: máximo de 1

foi realizado, os resultados alcançados e a conclusão. Não usar abreviaturas ou citações 
bibliográficas. Citar 4 ou 5 palavras-chave, que expressem com precisão o conteúdo do 
trabalho; 

key-words; 

d) introdução: clara, objetiva, contendo informações que justifiquem o trabalho, 
restringindo as citações ao necessário; 

e) material e métodos: d

citação; 

outras ilustrações, auto-explicativas. Texto e documentação devem ser complementares. 
Quando aplicáveis, os dados deverão ser submetidos à análise estatística. O conteúdo deve 
ser informativo, não interpretativo; 

g) discussão: limitar aos resultados obtidos e conte

achados; 

h) agradecimentos: limitados ao indispensável; 

em espaço duplo, numeradas e organizadas em ordem alfabética pelo último sobrenome do 
autor; citar todos os autores de cada referência. Quando houver mais de uma citação do 
mesmo autor, seguir a ordem cronológica. As citações devem ser referidas no texto pelos 
respectivos números, acima da palavra correspondente, sem vírgula e sem parênteses; na 
lista de referências, deve seguir o seguinte estilo e pontuação: 

Artigos em periódicos (os títulos dos periódicos devem aparecer por extenso): 
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Coura JR, Conceição MJ. Estudo comparativo dos métodos de Lutz, Kato e Simões Baarbosa 
no diagnóstico da esquistossomose mansoni. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical 8:153-158, 1974. 

Livros: 

 

Chandra RK, Newberne PM. Nutrition, immunity and infection: machanisms of interactions. 

oombs RRA (ed) Clinical aspects 
, p.133-136, 1968. 

e 
161 casos. In: Resumos do XXXI Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 

ontaminação do solo do Estado do Rio de Janeiro pelo Clostridium tetani. 

 EF Oliveira: dados não publicados). 

 lidas. Devem ser digitadas em espaço duplo em folhas separadas, sem linhas 

adros etc. devem ser referidos no texto como Figuras. 

seres humanos, deverá constar o 

Plenum, New York, 1977. 

Capítulos de livros: 

Fulton JD. Diagnosis of protozoal diseases. In: Gell PGH, C
of immunology, 2nd edtition, Blackwell, Oxford

Resumos de congressos: 

Daher RH, Almeida Netto JC, Pereira LIA. Disfunção hepática na malária grave. Estudo d

Brasília p.16, 1995 . 

Teses: 

Tavares W. C
Contribuição ao conhecimento da distribuição natural do bacilo tetânico. Tese de Doutorado, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1975. 

Somente deverão ser citados os trabalhos publicados. Dados não publicados ou 
comunicações pessoais devem ser referidos no texto da seguinte forma: (AB Figueiredo: 
comunicação pessoal, 1980) e (CD Dias,

6. Tabelas: numeradas em algarismos arábicos e dotadas de título descritivo conciso. 
Manter seu número ao mínimo necessário e lembrar que tabelas muito grandes são difíceis 
de serem
verticais e as unidades referidas no título de cada coluna. Todos os dados das tabelas, 
inclusive o título, devem ser em minúsculas, exceto as siglas. 

7. Ilustrações: de boa qualidade e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. 
Além das fotografias, os gráficos, qu
Anotar no verso com lápis o número da figura e o nome do autor e trabalho. Listar as 
legendas numeradas com os respectivos símbolos e convenções em folha separada e em 
espaço duplo. O número de ilustrações deve ser restrito ao mínimo necessário. 

8. Comitê de ética: no trabalho de pesquisa envolvendo 
nome do Comitê de Ética que o aprovou. 

9. Permissão dos autores: anexar carta com o ciente de todos os autores concordando com 
a publicação.  
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