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RESUMO 

A infecção com o vírus da hepatite C (HCV) é comum em indivíduos infectados pelo 

vírus da imunodeficiência humana e representa um importante problema de saúde 

pública. Ambos os vírus compartilham as mesmas vias de transmissão através da 

via parenteral, sexual e transversal, através da mãe para o feto. No Brasil e em 

outros lugares do mundo, a prevalência da co-infecção HCV/HIV é de 15 a 30%. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência, determinar os genótipos e os fatores 

de risco para a hepatite C em pacientes portadores  do HIV atendidos no Serviço de 

Doenças Infecto-parasitárias do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco. A coleta dos dados foi realizada no período de março a dezembro de 

2003. Os pacientes responderam a um questionário que continha alguns dados 

pessoais, como idade, sexo, ano de transfusões sangüíneas e ou hemoderivados, 

tatuagem e uso de drogas injetáveis. Os fatores de risco foram avaliados através da 

análise univariada e através da regressão logística multivariada. A avaliação 

estatística foi usado o programa Epiinfo 6.0 e o programa SPSS  PC versão 8.0. 

Foram estudados 343 pacientes portadores do HIV,  dos quais 14(4,1%) foram 

positivos para o HCV (testados pelo ELISA e PCR), 9 (69,29%) eram homens e 5 

(35,71%) mulheres e a faixa etária mais acometida foi de 30 a 39 anos. Analisando 

os fatores de risco, o estudo mostrou que o sexo, idade, uso de drogas injetáveis e 

tatuagem não tiveram uma associação estatisticamente significativa com a 

positividade para o HCV. Entretanto, indivíduos que realizaram transfusão 

sangüínea teve uma associação significativa com a positividade para o HCV. Os 

genótipos mais prevalentes foram: 04 (1b), 02 (1a) e 03 (3). Concluindo, no nosso 

estudo, os resultados mostram que indivíduos que realizaram transfusão sangüínea 

têm um risco maior de se infectar com o HCV.    
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ABSTRACT 

Infection with HCV is common in HIV infected persons and represents an important 

public health problem. Both virus shared the same routes of transmission by 

percutaneous exposure to blood, through sexual intercourse and from a mother to 

her infant. In Brazil and in the others world`s places the prevalence of the HCV/HIV 

co-infection is from 15 to 30%. The objective of this study was to evaluate the 

prevalence, to determine the genotypes and factors of risks to hepatitis C in HIV 

seropositive patients attended in the Infection Diseases Center of Clinical Hospital at 

Pernambuco Federal University. From June 2003 to February 2004 period, a 

standardized form was used to collect data on age, sex, transfusion and number of 

blood transfusions, tattooing and intravenous drug use. Risk factors detected by 

univariate analysis were analyzed by multiple logistic regression. Statistical 

evaluations were performed using the Epiinfo 6.0 and the SPSS PC version 8.0 

programs.In the 343 HIV patients, enrolled into the study 14(4,1%) were found to be 

HCV positive (tested for ELISA and PCR ), 9 (64,29%) male and 5(35,71%) female 

patients aged from 30 to 39 years. Analysis of all risk factors studied showed that 

sex, aged, intravenous drug use and tattooing were not significantly associated with 

HCV positivity. However, individuals that had received blood transfusion were 

significantly associated with HCV positivity by univariate analysis. The most 

prevalents genotypes were:  04 subtypes 1b , 02 subtypes 1 a and 03 subtypes 3. In 

conclusion, In this study, the results show us that individuals that received blood 

transfusion have important risk to became HCV positive. 
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1 INTRODUÇÃO 

A co-infecção do vírus da hepatite C (HCV), em indivíduos infectados 

com o vírus da imunodeficiência humana (HIV), é freqüentemente observada em 

virtude destes vírus apresentarem a via parenteral como principal meio de 

transmissão (Sherman et al, 2002). 

Estima-se que mais de 30% dos indivíduos com HIV estejam co-

infectados com o HCV, portanto a interação destes vírus é objeto de enorme 

preocupação, sendo considerado um dos mais importantes problemas de saúde 

pública a ser enfrentado por profissionais e autoridades de saúde de todo o mundo 

(Santos, 2003). 

A terapia anti-retroviral altamente ativa (HAART), empregada nos 

últimos anos, tem proporcionado a melhora da sobrevida dos pacientes infectados 

pelo HIV. Por outro lado, Rodriguez et al (1999) mostraram um alto risco de 

hepatotoxicidade em indivíduos co-infectados com o HCV usando drogas anti-

retrovirais. Nos co-infectados, a progressão da doença pelo HCV é usualmente mais 

agressiva e apresenta alto nível de viremia, como também, há um risco maior de 

associação do HCV com a cirrose hepática e/ou hepatocarcinoma (Darby et al, 

1997). A prevalência de cirrose é três vezes maior entre pacientes com co-infecção 

HCV/HIV do que entre pacientes apenas com o HCV (Perrillo, 1997). 

Nos Estados Unidos, o Serviço de Saúde Pública, estima que cerca de 

240 mil pessoas estejam co-infectadas com o HCV e HIV. Esse dado é preocupante, 

pois existe um aumento de quase 90 vezes do risco de morte por insuficiência 

hepática na co-infecção (STUART, 2000). 
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Poucos são os estudos no Brasil que mostram a prevalência da co-

infecção HCV/HIV. Na região Sudeste, no Espírito Santo, Motta et al (2003) 

encontraram uma prevalência de 17,5% (141/803) e em São Paulo, Mendes-Corrêa 

et al (2001) encontraram 17,7% de positividade  para o HCV (258/1457).  

Em virtude da falta de dados epidemiológicos no estado de 

Pernambuco e do Nordeste, onde a transmissão do HIV se dá preferencialmente 

pela via sexual, procurou-se investigar a prevalência da co-infecção e alguns fatores 

de risco associados à transmissão do HCV nos pacientes, portadores do HIV, 

atendidos no Serviço de doenças infecto-parasitárias do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 ASPECTOS GERAIS DO VÍRUS DA HEPATITE C 

O termo hepatite não A não B (HNANB) foi introduzido em 1974 por 

Prince et al, para designar as hepatites transmissíveis ao homem e ao chimpanzé 

que não eram causadas nem pelo vírus da hepatite A (HAV), nem pelo vírus da 

hepatite B (HBV). A ocorrência dessas hepatites alertou os pesquisadores para a 

realização de experimentos com o objetivo de se identificar possíveis agentes. O 

vírus da hepatite C (HCV) foi então descoberto em 1989 por Choo et al, valendo-se 

da técnica de clonagem de uma cópia do DNA complementar, extraído do plasma de 

um chim panzé infectado experimentalmente com o sangue de um portador de 

hepatite HNANB. 

Pelas dificuldades de obtenção do antígeno nos sistemas 

rotineiramente utilizados para outros vírus como cultura de células, Choo et al (1989) 

empregaram recursos alternativos para identificar o genoma do HCV. Concluíram 

inicialmente que se tratava de um RNA de tamanho que poderia variar entre 5.000 e 

10.000 kb. Com essas informações, construíram bibliotecas genômicas de cDNA em 

bacteriófago λ gt11, a partir das amostras de chimpanzés experimentalmente 

infectados. Assim, identificou o clone 5-1-1 derivado do agente responsável pelos 

casos das HNANB (Choo et al, 1989). 

Naquele mesmo ano, Kuo et al conseguiram expressar o clone 5-1-1 

em leveduras, produzindo assim proteínas do HCV, que seriam utilizadas nos 

primeiros testes de diagnóstico. 
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Em 1994, Kaito et al, por meio da técnica da imunomicroscopia 

eletrônica, identificaram partículas virais, a partir de plasmas de pré-doadores de 

sangue, com dosagem elevada da enzima alanina aminotransferase (ALT) e 

concentração de RNA acima de 4 x 107 genomas/ml.  

Os estudos sobre a hepatite C vêm crescendo desde a descoberta do 

vírus e, por meio destes conhecimentos, testes sorológicos foram padronizados para 

a detecção de anticorpos específicos anti-HCV (Choo et al, 1989). Estes testes 

permitiram constatar que o HCV era responsável por cerca de 90% dos casos de 

hepatites pós-transfusionais (Sherlock, 1994). 

O HCV está classificado na ordem dos Nidovirales, família Flaviviridae 

e gênero Hepacivirus, separadamente dos outros dois gêneros da mesma família, os 

Flavivirus e os Pestivirus (Rice et al, 1996). 

O HCV mede em torno de 50 a 60nm de diâmetro; apresenta um 

envoltório lipídico de aproximadamente 7nm de espessura que envolve o 

nucleocapsídeo de morfologia esférica. Quando visualizado pela microscopia 

eletrônica  apresenta  um tamanho em torno de 30 a 35nm (Kaito et al, 1994) 

(Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 1: Eletromicrografia do vírus da hepatite C. 
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O genoma do HCV é constituído de RNA de fita simples, de polaridade 

positiva e de aproximadamente 9.600 nucleotídeos. Apresenta regiões não 

codificadoras nas extremidades 5’ e 3’ e um único código aberto de leitura, que 

codifica uma poliproteína de aproximadamente 3.000 aminoácidos (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2: Representação esquemática do genoma do HCV. 

Fontes : Mc Gravey, (1998); Suzuki et al, (1999) 
 

Essa poliproteína quando clivada com auxílio de proteases virais e do 

hospedeiro, dará origem a um grande número de proteínas estruturais e não 

estruturais (Mc Garvey et al, 1998; Cohen, 1999; Lohmann et al, 1999).  
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A região não codificadora 5’ (5’NCR), formada por aproximadamente 

340 nucleotídeos (Van Doorn et al, 1994; Purcell 1997), é a porção do genoma mais 

conservada, sendo a escolhida para a amplificação pela Reação em Cadeia da 

Polimerase (PCR) e para a caracterização dos diversos genótipos do HCV (Mc 

Garvey et al, 1998). Esta região parece ter papel importante como sítio de entrada 

do RNA viral aos ribossomos. 

A região 3’ pode apresentar diferenças entre os isolados; pode ainda 

possuir cauda de poli-A ou poli-U, dependendo da cepa, porém é uma região 

conservada entre os genótipos. As funções da região 3’ ainda não estão bem 

definidas. Parece que esta região está relacionada com a síntese das fitas negativa 

e positiva do RNA, assim como com o processo de empacotamento das partículas 

virais (Van Doorn et al, 1994; Purcell 1997).  

As proteínas que fazem parte do HCV são as proteínas do 

nucleocapsídeo, do (core), as glicoproteínas do envelope (E1, E2) e a proteína p7, 

cuja função permanece desconhecida. A proteína c é conservada, com epítopos 

altamente imunogênicos e sua incorporação aos testes de diagnóstico permite a 

detecção de anticorpos em períodos mais precoce da infecção (Rice, 1996; Mc 

Garvey et al, 1998). As glicoproteínas do envelope são bastante variáveis, 

especialmente a porção amino-terminal da proteína E2, que apresenta dois domínios 

hipervariáveis, região hipervariável 1 (RHV1) e região hipervariável 2 (RHV2). A 

RHV1 é considerada a região mais variável do genoma do HCV, podendo 

apresentar alterações em um mesmo indivíduo infectado (Forns et al, 1999; Suzuki 

et al, 1999). 

As proteínas do envelope E1 e E2 são prematuramente liberadas da 

poliproteína pela ação de enzimas catalíticas do hospedeiro. Estas são proteínas 
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altamente variáveis, escapando freqüentemente do sistema imune, sendo, 

talvez,uma das causas do número elevado de portadores crônicos desta infecção 

(Mc Garvey, 1998). 

As proteínas não estruturais NS2, NS3, NS4 (A e B) e NS5 (A e B), 

como o próprio nome revela, não fazem parte da estrutura viral e parecem estar 

envolvidas na replicação e maturação do vírus (Houghton, 1996). 

A proteína NS2 é uma proteína supostamente envolvida no processo 

de replicação viral, sendo proposta sua identificação como uma metaloprotease, por 

ter sua atividade estimulada pelo cloreto de zinco (Suzuki et al, 1999). 

A proteína NS3 possui atividade de protease e nucleotidase, e algumas 

seqüências a caracterizam como uma helicase, podendo estar envolvida no 

processo de separação das fitas de RNA durante o processo de replicação viral e 

também no processo de modificação da estrutura secundária das proteínas, 

regulando o processo de tradução (Houghton, 1996; Mc garvey et al, 1998; Suzuki et 

al, 1999). 

A proteína NS4 codifica duas proteínas virais, designadas NS4A e 

NS4B. A NS4A é uma proteína pequena, de aproximadamente 8kD que funciona 

como um co-fator na atividade da protease NS3, enquanto a NS4B pode participar 

do processo de fosforilação da NS5 (Mc garvey et al, 1998; Suzuki et al, 1999). 

A proteína NS5A não apresenta uma atividade muito bem definida 

entretanto, sabe-se que é uma proteína fosforilada e que apresenta uma região 

determinante  na sensibilidade ao Interferon (ISDR) (De Mitri et al, 2000).  
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Tem sido demonstrado que a NS5A pode se ligar e inibir a proteína 

quinase, podendo levar à resistência antiviral dos pacientes em tratamento com 

interferon (Suzuki et al, 1999; Taylor et al, 1999). 

A NS5B é altamente conservada, possui atividade de RNA polimerase 

– RNA dependente, importante no processo de replicação do RNA viral. A proteína 

NS5B tem sido expressa em células de insetos e tem demonstrado ser capaz de 

sintetizar a fita de RNA complementar sem a participação de outras proteínas do 

vírus (Mc garvey et al, 1998; Suzuki et al, 1999). 

De acordo com a diversidade genética entre as várias cepas do HCV, 

seis genótipos, incluindo no mínimo 50 subtipos foram descritos e mostrados ter 

diferente distribuição geográfica (Van Doorn et al, 1994; Purcell, 1997) (Figura 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3:  Árvore filogenética representando os tipos de 1 a 6 do HCV e seus 

subtipos. 
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Os genótipos são caracterizados por cepas com similaridade genética 

entre 68% e 75% e os subtipos entre 83% e 85% (Shukla et al, 1995). Quasispecies 

são definidas como um espectro de cepas mutantes isoladas de um mesmo 

indivíduo (Holland et al, 1992). 

No sudeste da Ásia, foram propostos novos genótipos de 7 a 11, porém 

a análise filogenética mais detalhada sugere que os genótipos 7, 8, 9 e 11 podem 

ser classificados como genótipo 6a e o genótipo 10 poderia ser agrupado com o 

genótipo 3a (Purcell, 1997). 

A diversidade genotípica tem implicações em muitos aspectos da 

doença: epidemiologia, patogênese, diagnóstico, tratamento e profilaxia (Foccacia et 

al, 1997). 

2.2 ASPECTOS CLÍNICOS 

A infecção pelo HCV é clinicamente heterogênea, podendo apresentar 

desde uma infecção aguda assintomática, até hepatite crônica de gravidade variada, 

levando a casos de cirrose e hepatocarcinoma (Mendes et al, 1995). 

Apenas 15-20% dos pacientes se recuperam da infecção aguda pelo 

HCV, enquanto que cerca de 80-85% evoluem para a infecção crônica, sob 

diferentes apresentações histopatológicas (Alter et al, 1997; Hoofnagle, 1997; Seeff, 

1997; CDC, 1998). 

A infecção aguda pode ser grave, mas raramente é fulminante (NIH, 

2002). Cerca de 60 a 70% das pessoas infectadas não apresentam qualquer 

sintomatologia; 20 a 30% podem apresentar icterícia e entre 10 a 20% apresentam 

sintomas brandos e inespecíficos como falta de apetite, mal-estar e dor abdominal 

(Gonçales-Júnior et al, 1993; Hoofnagle, 1997; CDC, 1998). 
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O HCV é hoje considerado a causa mais significativa de doença 

hepática crônica de etiologia infecciosa. A cronicidade  pode levar a progressão do 

fígado para fibrose, cirrose e hepatocarcinoma (HCC). A cirrose pode ocorrer em  2 a 

4% das crianças e mulheres jovens após 20 anos da infecção inicial e em 20 a 30% 

das pessoas transfundidas com idade entre 20 a 40 anos (NIH, 2002). A progressão 

para o HCC ocorre em 13,4% dos pacientes cronicamente infectados (Degos et al, 

2000). 

Apesar do HCV não apresentar característica oncogênica direta, 

admite-se que fenômenos necro-inflamatórios observados ao longo da infecção 

persistente pelo HCV sejam fatores importantes no desenvolvimento do HCC 

(Foccacia et al, 1997).  

As manifestações extra-hepáticas desenvolvem em 1-2% das pessoas 

com hepatite C. Podendo apresentar síndromes de origem imunológica, como 

sintomas reumatóides, ceratoconjutivite, glomerulonefrite, linfomas, crioglobulinemia, 

alterações hematológicas (agranulocitose e anemia aplástica). Desordens 

psicológicas, incluindo depressão, tem sido associado ao HCV em 20-30% dos 

casos (NIH, 2003).  

Existe pouca evidência de que fatores virológicos, incluindo carga viral, 

genótipo viral, e diversidade de quasispécies, afetem significantemente o risco de 

progressão para as doenças do fígado. Porém, muitos fatores do hospedeiro 

aumentam este risco, incluindo idade avançada na época da infecção, sexo 

masculino, e um estado de imunossupressão como o associado com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV).  

Assim, na co-infecção HCV/HIV, a progressão da doença pelo HCV é 

usualmente mais agressiva e apresenta alto nível de viremia, como também há um 
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risco maior de associação do HCV com a cirrose hepática e/ou hepatocarcinoma 

(Darby et al, 1997). 

2.3 ASPECTOS LABORATORIAIS 

A avaliação de marcadores bioquímicos é de grande importância para 

auxiliar no diagnóstico das hepatites virais, principalmente a dosagem da enzima 

alanina aminotransferase (ALT). Na hepatite C aguda, os valores de ALT podem 

variar entre 400 e 800 U/L, normalizando-se em até 60 dias, ou persistindo por até 9 

meses, nos casos de infecção aguda prolongada (Gonçales, 2000).  

O diagnóstico específico da infecção pelo HCV pode ser realizado pelo 

método sorológico, ou seja, pela pesquisa dos anticorpos através do ensaio 

imunoenzimático (ELISA) e pelo método virológico que utiliza a Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) para a detecção e quantificação do genoma viral, além da sua 

caracterização genotípica (Gretch, 1997; Brown et al, 1998; CDC, 1998).  

Ao longo do tempo, testes imunoenzimáticos foram desenvolvidos com 

a finalidade de melhorar sua sensibilidade e especificidade.  

A partir de 1994, houve a introdução dos testes de 3a geração, nos 

quais foram incorporadas tanto a proteína NS5 como os peptídeos do 

nucleocapsídeo e as proteínas não estruturais foram reconfiguradas. Estes testes 

aumentaram os índices de sensibilidade, elevando-os para 97% em população de 

alta prevalência, além de diminuírem ainda mais o período da janela imunológica 

(Gretch et al, 1997; Brown et al, 1998). 

O diagnóstico virológico pela PCR, constitui a técnica mais sensível e 

específica, permitindo detectar e quantificar o material genético do vírus em 

amostras clínicas. Várias são as aplicações desta técnica, como por exemplo, 
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confirmação da infecção pelo HCV, validação dos testes sorológicos, monitoramento 

do tratamento, estudos das possíveis formas de transmissão do vírus, pesquisa do 

RNA viral no tecido hepático e a genotipagem (Couroucé, 1998). 

Após a exposição inicial, o HCV RNA pode ser detectado no sangue no 

período de 1 a 3 semanas. Os anticorpos são detectados em somente 50% a 70% 

dos pacientes no início dos sintomas, aumentando para 90% depois de 3 meses 

(NIH, 2002). Em um período de 4 a 12 semanas, os hepatócitos são lesados e 

ocorre um aumento nos níveis da ALT no soro.  

A sensibilidade da PCR está ligada a escolha dos “primers” e em 

relação ao HCV, os “primers são construídos para a região mais bem conservada 

que é a 5’NCR, conferindo maior sensibilidade à reação (Bukh et al, 1992; CDC, 

1998). 

Tendo em vista os baixos níveis de HCV RNA presentes nas amostras 

dos pacientes, dois tempos de amplificação (“Nested”- PCR) são usualmente feitos 

para aumentar a concentração da seqüência de RNA escolhida, permitindo a 

detecção de 10² - 10³ cópias/ml do genoma viral, em pacientes soronegativos para o 

HCV (Sampietro et al, 1995). 

2.4 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

A via parenteral é o principal meio de disseminação da infecção pelo 

HCV. Estudos realizados em 1991, identificaram que 90% dos pacientes infectados 

pelo HCV tiveram como principal fonte de transmissão, a transfusão sangüínea 

(Aach et al, 1991). No entanto, a partir de 1993, com a obrigatoriedade dos testes de 

triagem para o HCV, em bancos de sangue, o risco de contrair o vírus por esta via 

tornou-se baixo.  
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Apesar da transmissão do HCV ocorrer preferencialmente por via 

parenteral, existem outras vias de aquisição da infecção: o uso de droga injetável; 

transfusão de sangue e/ou hemoderivados; transplante de órgãos de doadores 

infectados; exposição ocupacional a sangue infectado; filhos de mães infectadas; 

sexo com parceiro(a) infectado(a); práticas sexuais e uso de cocaína intranasal (NIH, 

2002).  

A prevalência do HCV transmitido por via sexual que em 1999 era de 2 

– 12% (Wejstal, 1999), aumentou para 18% (Alter, 2002). Porém ainda é 

considerada baixa quando comparada com 68% em usuários de drogas injetáveis 

(Alter, 2002). 

A baixa concentração de partículas virais nas secreções genitais e de 

células receptoras nas mucosas genitais são as razões mais comumente 

encontradas para explicar a baixa prevalência. 

A transmissão mãe-filho é menos observada. Em alguns estudos, 

somente 5% das crianças nascidas de mães infectadas adquirem o vírus (NIH, 

2002). A transmissão através do leite materno não foi ainda confirmada (Liberto et al, 

2002).  

Outras prováveis formas de contágio incluem alguns procedimentos 

como: tatuagens, piercing, acupuntura, compartilhamento de lâminas de barbear e 

navalhas não descartáveis, aparelho elétrico de depilação em salões de beleza, 

tratamento dentário, em que o material não é devidamente esterilizado (Foccacia et 

al, 1997). De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) (2003), 

anualmente 2 a 4,5 milhões de infecções pelo HCV podem ser causadas pelo re-uso 

de seringas e agulhas sem esterilização. Além de todas essas formas de 
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contaminação, cerca de 9% dos casos de hepatite C são de causa desconhecida 

(Alter, 2002).  

A hepatite C é um problema sério de saúde pública, acometendo cerca 

de 3% da população mundial. Estima-se que haja cerca de 170.000.000 de pessoas 

infectadas no mundo. Ela é a causa de 8000 a 10000 mortes anualmente nos 

Estados Unidos (NIH, 2003). No Brasil, há poucos estudos capazes de estabelecer 

uma real prevalência da hepatite C, porém dados originários dos exames de triagem 

de doações de sangue na rede de hemocentros, apontam um percentual de 

positividade de 1,2% (BR/MS/FUNASA, 2003). 

Focaccia et al (1998), realizando estudo sobre as hepatites virais na 

população do município de São Paulo, observaram uma prevalência de 1,42% para 

a hepatite C.  

Saraceni et al (2000) acharam uma prevalência do anti-HCV de 1,2% 

em mulheres grávidas de um município de São Paulo. Câmara et al (1998) 

mostraram que de 608 soros suspeitos de hepatite em Brasília/DF, 67(11%) eram 

anti-HCV positivos.  

De acordo com os dados do BR/MS/FUNASA (2003), o estado do Rio 

Grande do Sul possui a maior taxa de detecção, 47,9 casos por 100.000 habitantes, 

seguido pelo Distrito Federal (39,9 por 100.000), por Santa Catarina (28,4 por 

100.000) e pelo Rio de Janeiro (24,2 por 100.000).  

Em Pernambuco, após análises nos livros de registros do Laboratório 

do Hospital Barão de Lucena, do Laboratório Municipal de Saúde Pública da 

Prefeitura do Recife, do Laboratório Central de Pernambuco e da Fundação 

HEMOPE, foram detectados uma variação de 6,06%-11,2% na freqüência da 
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soropositividade para o HCV, no período de janeiro de 1996 a julho de 2002 (Calado 

et al, 2002; Coêlho et al, 2002; Coêlho et al, 2003).  

Albuquerque (2003) encontrou uma prevalência de 8,4% (21/350) de 

positividade para o HCV em pacientes hemodialisados de uma unidade de diálise de 

Recife-PE. Torres et al (2003) analisando 291 amostras de pacientes anêmicos 

provenientes da Fundação HEMOPE, que já necessitaram de várias transfusões 

sangüíneas, observaram uma prevalência de 14,1%.   

O HCV apresenta uma grande variabilidade genética, porém estudos 

de epidemiologia molecular no Brasil ainda são pouco conhecidos (Oliveira et al, 

1999). 

Alguns genótipos do HCV (tipos 1, 2 e 3) são mundialmente 

distribuídos. O tipo 4 predomina no norte da África e Oriente Médio, o 5 no sul da 

Africa e o tipo 6 foi identificado no Vietnã e Hong-Kong (Dusheiko et al, 1994; Bukh 

et al, 1995).  

A infecção com um genótipo do HCV ou subtipos não protege contra 

re-infecções ou super-infecções com outras espécies do HCV (Bukh et al, 1995). 

Poucos países têm informações específicas sobre a distribuição de 

genótipos (Cha et al, 1992). Essa variabilidade genética pode alterar a gravidade 

das manifestações clínicas da doença e interferir na resposta ao tratamento 

(Slavicek et al, 2000). 

A distribuição geral dos genótipos do HCV no Brasil é semelhante a da 

Europa, com uma alta freqüência de genótipos 1 e 3 (Oliveira et al, 1999). 

O genótipo 1 é mais freqüente entre doadores de sangue,  hemofílicos 

e pacientes hemodialisados. Uma alta freqüência do genótipo 3 foi observada em 
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pacientes cirróticos, doadores de sangue do Sul do Brasil e usuários de drogas 

injetáveis (Oliveira et al, 1999). 

Cavalheiro (1999) ao definir os genótipos, por meio do método de 

sorotipagem, encontrou que os mais prevalentes na cidade de São Paulo foram: tipo 

1 (70%), 3 (22,3%), 2 (4,2%) e infecção mista por dois ou mais tipos corresponderam 

a 3,6% destas amostras. 

Martins et al (1998) ao analisarem 7500 amostras de doadores de 

sangue do estado do Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Goiás, observaram os 

seguintes genótipos: 1b (35,3%) e 3a (35,3%); 1b (41,9%) e 1a (35,5%); 1a (54,6%) 

e 3a (31,8%), respectivamente.  

Em Pernambuco, Filgueira (1999) encontrou os genótipos 1a (10,3%), 

1b (48,7%), 2 (5,1%) e 3 (35,9%) em 39 doadores de sangue. Torres et al (2003) ao 

analisarem 19 amostras de pacientes com anemia provenientes da Fundação 

HEMOPE, observaram uma maior freqüência do genótipo 1b (63%), seguida de 1a 

(21%) e 3a (16%). Albuquerque (2003) encontrou os genótipos 1a(42%), 1b (21%) e 

3a(37%), a partir das amostras positivas pela PCR dos pacientes hemodialisados de 

uma unidade de diálise de Recife-PE. 
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3 CO-INFECÇÃO HCV/HIV 

Nos Estados Unidos e na Europa, aproximadamente, 15% a 30% dos 

pacientes infectados pelo HIV também são co-infectados pelo HCV (Sherman et al, 

2002).  

A co-infecção é maior em pacientes que adquiriram o HIV através do 

uso de drogas injetáveis ou através de transfusão sangüínea do que em paciente 

que foram contaminados através da relação sexual (Thomas, 2002). Este fato deve-

se às formas semelhantes de contágio, em especial a transmissão através de 

sangue contaminado. 

Diferentemente do HIV, a transmissão sexual do HCV pode ocorrer, 

mas é bem menos freqüente; estudos sugerem que a presença do HIV é um co-fator 

importante no aumento da transmissão sexual do HCV (MS, 2003). 

Um estudo com parceiras de indivíduos portadores de hemofilia, os 

quais estavam co-infectados com o HCV/HIV mostrou que o HIV foi detectado em 

13%, enquanto que o HCV somente em 3% delas (Eyster et al, 1991).  

Em relação à transmissão vertical, a probabilidade de uma gestante co-

infectada pelo HCV e HIV transmitir o HCV ao feto é maior (5% a 35%) do que em 

gestantes não-infectadas (0% a 25%) e parece estar associada ao genótipo e carga 

viral elevada do HCV (MS, 2003).  

Estudos têm demonstrado que fatores de risco como: uso de drogas 

injetáveis ilícitas, transfusão sangüínea, sexo com parceiros infectados, são 

importantes na determinação da co-infecção (Amin et al, 2004, Motta el al, 2003, 

Monteiro et al 2003, Mendes-Corrêa et al, 2001). 
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Amin et al (2004) realizaram um estudo multicêntrico sobre a 

prevalência e os fatores de risco da co-infecção com HCV em 1649 indivíduos 

portadores do HIV. O estudo envolveu indivíduos do Canadá, Austrália, Itália, 

França, Portugal, Espanha e África do Sul. A prevalência encontrada foi 18.2% para 

o Canadá, 8,1% para Austrália, 48,6% para Itália, 21.7% para França, 11,9% para 

Portugal, 45,2% para Espanha e 1,9% para África do Sul a 48,6% da Itália. Os 

autores encontraram que 92,7% eram usuários de droga injetável e 52% fizeram 

transfusão sangüínea.  

No Brasil, na cidade de Vitória, Espírito Santo, Mota et al (2004) 

encontraram uma prevalência de 17,5% (141/803) da co-infecção HCV/HIV e o 

principal fator de risco foi o uso de droga injetável em 80,8% (76/94) dos indivíduos 

estudados. 

Uma alta prevalência (36,2% )da co-infecção foi encontrada em 84,8% 

dos usuários de droga injetável portadores do HIV da cidade de Santos, São Paulo 

(Segurado et al, 2004). Nos pacientes HIV positivos não usuários de droga a 

prevalência da co-infecção HCV/HIV foi menor, cerca de 20,9%. 

Monteiro et al (2003) também estudando a prevalência e os fatores de 

risco relacionados à co-infecção na cidade de Belém, Pará, encontraram uma 

prevalência de 16,0% (65/406) e que 87% do grupo de usuários de droga injetável e 

22,8% do grupo que referiu contato sexual com estes indivíduos mostraram-se 

positivos para o HCV, respectivamente. Segundo os autores, a transmissão 

parenteral e o contato sexual com estes indivíduos, apresentaram-se associados de 

forma significante à infecção.   

Em São Paulo, Mendes Corrêa et al (2001) encontraram uma 

prevalência de 17,7% (258/1.457) de co-infecção HCV/HIV e determinaram os 
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fatores de risco para transmissão do HCV na população estudada. Dos 258 

pacientes, 151 (58,5%) referiram uso de drogas endovenosas (UDE), 42 (16,3%) 

eram parceiros sexuais de pacientes infectados pelo HIV, 23 (8,9%) eram 

homossexuais masculinos, 12 (4,7%) tinham recebido transfusão sanguínea, 61 

(17,5%) referiram promiscuidade sexual, 14 (5,4%) negaram qualquer fator de risco, 

12 (4,7%) eram parceiros sexuais de UDE. Os autores concluíram que embora o uso 

de drogas endovenosas tenha sido o fator de risco mais importante na determinação 

da co-infecção, a transmissão sexual parece ter contribuído para a alta 

soroprevalência do VHC nesse grupo de pacientes. 

Quanto ao aspecto clínico, nos pacientes co-infectados,  a progressão 

da doença pelo HCV é usualmente mais agressiva e apresenta alto nível de viremia, 

como também, há um risco maior de associação do HCV com a cirrose hepática 

e/ou hepatocarcinoma (Darby et al, 1997). 

A hepatite C, nos co-infectados, evolui de forma rápida para cirrose em 

aproximadamente 10% dos casos em até oito anos, sendo que a falência hepática 

ocorre em 6% a 20% dos pacientes num período de 15 anos. Nos co-infectados 

usuários de drogas injetáveis ilícitas, 25% desenvolvem cirrose após 15 anos, em 

comparação a 6,5% em não infectados pelo HIV (MS, 2003). 

Alguns estudos mostram que o HCV pode ser um co-fator para a 

evolução da infecção HIV/AIDS, acelerando a queda das células CD4. Por outro 

lado, o HCV induz células CD4 a se proliferarem no tecido hepático, podendo levar a 

facilitação da replicação do HIV, especialmente nos pacientes com altos títulos de 

HCV (MS, 2003). Entretanto a afirmação de que o HCV interfere negativamente na 

evolução da doença pelo HIV tem sido objeto de controvérsias (Rockstron, 2004). 
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Quanto ao diagnóstico laboratorial, é fundamental que todos os 

pacientes infectados pelo HIV realizem testes sorológicos para a hepatite C.  

De modo geral, quanto ao diagnóstico sorológico da hepatite C em 

pacientes infectados pelo HIV não se observam dificuldades. Porém, eventualmente, 

pacientes com alto grau de imunodeficiência podem apresentar resultados falsos-

negativos. Devido a isto, pode-se solicitar exames que utilizem técnicas de biologia 

molecular, como a PCR, em pacientes infectados pelo HIV que apresentem quadro 

clínico e/ou laboratorial sugestivo de hepatite C, com sorologias repetidamente 

negativas e após descartar outros diagnósticos (Mendes-Correa & Santos, 2002). 

Quanto ao tratamento da hepatite C, a associação das drogas 

interferon e ribavirina, normalmente é bem tolerada pela população em geral e sua 

interrupção ocorre numa minoria dos casos. 

Entretanto, na co-infecção o uso concomitante da terapia anti-retroviral 

pode potencializar os efeitos colaterais, aumentando a necessidade de interrupção 

do tratamento que deve ser realizado por período de 12 meses, independente do 

genótipo infectante (Mendes-Correa & Santos, 2002).   

 O HCV possui uma grande variabilidade na seqüência genômica e as 

amostras isoladas em todo o mundo foram agrupadas em 6 genótipos, sendo no 

Brasil os mais freqüentes os genótipos 1, 2 e 3. Sabe-se que dentre esses, o 

genótipo 1 caracteriza-se pela maior resistência ao tratamento anti-viral (Oliveira et 

al, 1999). 

Cribier et al (1997) observaram que o genótipo 1 está associado ao 

aumento de viremia do HCV em pacientes co-infectados com o HIV. 
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Asten et al (2004) fizeram um estudo de genotipagem do  HCV em 

europeus usuários de droga injetável infectados pelo HIV. Os subtipos mais 

prevalentes foram 1a e 3, mas a percentagem do genótipo 4, subtipo 4d, também foi 

relativamente alta na maioria da população estudada. 

Na Alemanha, Rockstroh et al (2002) identificaram os genótipos de 23 

pacientes co-infectados e encontraram que: 47,8% tinham o genótipo 1a; 13,1% o 

genótipo 1b e 39,1% o genótipo 3a. 

Na Espanha, Rubio et al (2001) estudaram a distribuição dos diferentes 

genótipos do HCV em pacientes infectados pelo HIV. Dos 278 pacientes co-

infectados, 51,43% (143) tinham o genótipo 1; 29,13% (81) o genótipo 3; 19,06% 

(53) o genótipo 4 e 0,35% (01) o genótipo 2. 

Outro trabalho também realizado na Espanha, avaliou o papel de 

diferentes genótipos do HCV na ocorrência de elevação de transaminases em 

pacientes sob o uso da HAART. Os autores concluíram que a co-infecção pelo 

genótipo tipo 3 do HCV em indivíduos com o HIV é um fator de risco independente 

para a elevação das transaminases após início de HAART. Eles sugerem que a 

genotipagem para HCV antes do início da HAART pode ser útil nesses pacientes, no 

sentido de se melhor avaliar o risco de hepatotoxicidade e permitir uma escolha mais 

apropriada das drogas anti-retrovirais a serem iniciadas ( Vitória & Veloso, 2002).  

Em relação ao Brasil, até o momento não há estudos mostrando a 

distribuição dos genótipos em co-infectados HCV/HIV, no entanto, sabe-se que a 

distribuição dos genótipos do HCV é semelhante a da Europa, com uma alta 

freqüência de genótipos 1 e 3 (Oliveira et al, 1999). 
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Em São Paulo, 233 amostras de pacientes infectados pelo HCV foram 

analisadas e a prevalência dos principais subtipos do HCV  foi a seguinte: 1b- 

45,6%; 3a- 32,5%; 1a- 15,8%; outros subtipos- 6,1%. 

Considerando a elevada prevalência da co-infecção HCV/HIV e que a 

interação destes vírus é objeto de preocupação de profissionais e autoridades de 

saúde de todo o mundo, pretendemos conhecer a magnitude do problema no Estado 

de Pernambuco, representado parcialmente, a epidemiologia do Nordeste, o que 

proporcionará condições par a o enfrentamento local do problema. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 

− Determinar a prevalência da co-infecção HCV/HIV em pacientes HIV/AIDS 

atendidos no Serviço de doenças infecto-parasitárias do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

−  Estimar a freqüência da soropositividade do HCV pelo ELISA em pacientes 

soropositivos pelo HIV;  

− Estimar a freqüência do HCV RNA pela Técnica da RT/PCR; 

− Conhecer os genótipos circulantes a partir das amostras HCV-RNA 

positivas;  

− Avaliar os fatores de risco à infecção pelo HCV em pacientes soropositivos 

para o HIV. 
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5 CASUÍSITICA E MÉTODOS 

5.1 DESENHO DO ESTUDO 

Foi realizado um corte transversal que investiga a relação exposição-

doença em uma determinada população, em um dado momento do tempo. 

Esse tipo de estudo permite detectar a freqüência da doença e de 

fatores de risco, identifica grupos na população que estão mais afetados, além de 

informar a relação existente entre as variáveis. 

O tipo de estudo abordado apresenta algumas vantagens e 

desvantagens. As vantagens são: possibilita a identificação de casos na comunidade 

e detecta grupos de alto risco. A maioria das vezes, apresenta um custo reduzido, 

simplicidade e rapidez de realização, porém não foi o caso desse trabalho. Foram 

realizadas várias técnicas e sobretudo a PCR, que além de ser bastante dispendiosa 

também  necessita de tempo para a sua execução.  

As desvantagens são: em condições de baixa prevalência, a amostra 

deve ter o seu tamanho aumentado, o que dificulta a operacionalização do trabalho; 

possibilidade de erros de classificação e a ocorrência de viés de prevalência (Pereira 

et al, 1995). 

5.2 DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS 

5.2.1 Definição da variável dependente 

Neste estudo foi considerada como variável dependente a infecção 

pelo HCV, pela presença do HCV RNA pela PCR e/ou a soropositividade para os 

anticorpos específicos (anti-HCV) pelo ELISA 
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5.2.2 Variáveis independentes 

Sexo: masculino ou feminino 

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

a data da coleta, sendo categorizada como: <18 anos, 18 – 30 anos, >30 anos. 

Transfusão sangüínea e/ou  hemoderivados: se o paciente já recebeu 

sangue em algum momento de sua vida ou algum produto derivado do mesmo 

(plaquetas, fatores de coagulação,...) 

Número das transfusões: referente à quantidade de vezes em que o 

paciente necessitou da transfusão sangüínea e/ou de hemoderivados. Categorizada 

como: de 1 vez, de 2 – 5 vezes, > 5 vezes. 

Período da hemotransfusão: referente ao ano em que o paciente 

necessitou da transfusão sangüínea. Categorizada como: antes de 1993 e depois de 

1993. 

Tatuagem: se o paciente apresenta tatuagem em algum lugar do corpo. 

Uso de droga injetável: referente ao uso de drogas injetáveis ilícitas. 

Homossexualismo masculino: referente à prática sexual 

5.3 ASPECTOS ÉTICOS 

O referido trabalho protocolado sob. o n� 008/2003 foi aprovado em 

05/02/2003 de acordo com a resolução de n� 196/96 do Conselho Nacional de 

Saúde, pelo Comitê de Ética do Centro de Ciências da Saúde da Universidade 

Federal de Pernambuco – CEP/CCS/UFPE.  

Foi elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido para que 

cada paciente avaliasse a sua participação no estudo. O projeto foi apresentado 

sucintamente, para que o paciente entendesse o que seria realizado a partir do 
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momento em que desse a sua aprovação. Julgou-se de maneira clara para cada 

paciente da confidencialidade dos resultados, da utilização dos soros única e 

exclusivamente para os objetivos propostos, não causando nenhum prejuízo ao 

paciente. 

5.4 SERVIÇO DE DOENÇAS INFECTO-PARASITÁRIAS 

Foram estudados pacientes portadores do HIV que eram atendidos no 

Serviço de doenças infecto-parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. O Serviço 

tem em média 700 pacientes com o HIV e dispõe de quatro consultórios e quinze 

leitos de internação. Os atendimentos ambulatoriais são realizados por três médicos 

e equipe multidisciplinar nos períodos da manhã e tarde. 

5.5 POPULAÇÃO DE ESTUDO 

Foram abordados os pacientes portadores do HIV, de ambos os sexos, 

atendidos no Serviço de Doenças Infecto-parasitárias do Hospital das Clínicas da 

UFPE, no período de março a dezembro de 2003.  

A pesquisa era realizada uma vez por semana, na sala de coleta de 

sangue do Laboratório de Patologia Clínica do Hospital das Clínicas. Os pacientes 

que estavam marcados para o dia da coleta de sangue para realização dos exames 

de carga viral e contagem de CD4, eram abordados e os que aceitavam participar da 

pesquisa, assinavam um termo de consentimento livre e esclarecido e respondiam 

um questionário. 
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5.6 COLETA E PROCESSAMENTO DE DADOS 

A coleta dos dados foi realizada após a assinatura do termo de 

consentimento livre e esclarecido de todos os pacientes no período referido acima, 

por meio de um questionário.  

Este questionário continha alguns dados pessoais, como nome, idade, 

ocupação, ano de transfusões sangüíneas e ou hemoderivados, uso de drogas 

injetáveis, tatuagem, etc. Após a obtenção desses dados foi realizada a coleta do 

sangue.   

Os dados de cada paciente foram armazenados e analisados pelo 

programa EPI-INFO 6.0. 

5.7 COLETA E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS 

Foram colhidos por punção venosa 10 ml de sangue, utilizando-se 

tubos tipo “vacutainer” sem anti-coagulante. Após a coleta, as amostras de sangue 

eram transportadas em tempo hábil (máximo de 4 horas) para o setor de Virologia do 

Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami (LIKA) da Universidade Federal de 

Pernambuco, para separação, armazenamento dos soros e realização do ELISA e 

da PCR. 

As amostras foram centrifugadas a 1.500 x g por 15 min. e os soros de 

cada paciente foram separados em três microtubos de 1,0 ml cada. Os microtubos 

contendo o nome, registro do laboratório, data de coleta, sala e turno ficaram 

armazenados em diferentes congeladores. Duas alíquotas foram armazenadas em 

um congelador (20ºC) e a terceira a 70ºC. Uma alíquota foi utilizada para sorologia 

(ELISA), a segunda reservada para a PCR e genotipagem. A terceira ficou estocada 

para contraprova, repetição ou outros testes. 
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5.8 MÉTODOS 

5.8.1 Ensaio imunoenzimático - ELISA 

O ELISA foi realizado em todas as amostras de soro para a pesquisa 

do anticorpo anti-HCV. Foram utilizados “Kits” comerciais de 3ª geração (Hepatitis C 

anti-HCV da Wiener lab.) composto de microplacas de poliestireno, sensibilizadas 

com frações antigênicos das regiões do core, NS3, NS4 e NS5 do HCV. 

 A amostra foi diluída e os anticorpos anti-HCV, se presentes na 

amostra, ligaram-se aos antígenos imobilizados. A reação foi incubada com 

peroxidase conjugada com IgG anti-humano monoclonal e a enzima ligada foi 

detectada pela adição de uma solução contendo 3,3’,5,5’ – tetrametilbenzidina 

(TMB) e peróxido de hidrogênio. Uma coloração azul se desenvolveu nos poços que 

continham amostras positivas para o anti-HCV. A reação enzimática foi interrompida 

com ácido sulfúrico 0,5 N, resultando em coloração amarela que foi lida 

fotometricamente. A quantidade de conjugado ligado, ou seja, a coloração nos 

poços, está relacionada diretamente à concentração do anticorpo na amostra.  

A técnica foi realizada de acordo com as instruções do fabricante do 

“kit”. 

Foram consideradas positivas as amostras com valores de densidade 

ótica (D.O) superior ao valor do cutoff. As amostras que apresentaram uma D.O 

entre +/- 10% do valor do cutoff, foram consideradas inconclusivas e repetidas pelo 

mesmo “kit”.  

5.8.2 Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

A técnica da PCR foi realizada em todas as amostras, independente do 

resultado sorológico. O método empregado foi o “nested” PCR descrito por Garson 
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et.al (1990a; 1990b) com algumas modificações. Foram seguidas as normas de 

controle de qualidade propostas por Kwok & Higushi em 1989 para se evitar 

contaminações das salas e, consequentemente, dos materiais e dos soros 

manuseados. 

5.8.2.1 Extração do RNA 

A extração do RNA viral do soro foi realizada com a adição de 300µL 

de Trizol®LS Reagents, a 150µl de soro. Após agitação por 1 min em agitador tipo 

"vortex", foram adicionados 50µL de clorofórmio gelado.  

O material foi agitado por 1 min e, após um período de 10 min de 

repouso à temperatura ambiente, procedeu-se a centrifugação a 13.000 x g a 0oC 

por 5 min. Após essa fase, o sobrenadante foi retirado e adicionado a 300µL de 

isopropanol, homogeneizado-se por 10 Seg. Centrifugou-se a 13.000 x g por 12 min 

a 0oC e o sobrenadante foi todo retirado com o auxílio de bomba de água e 

posteriormente, 300µL de etanol gelado foram adicionado ao sedimento obtido. O 

material foi novamente centrifugado a 13.000 x g por 4 min a 0oC e após esta fase, o 

sobrenadante foi retirado e procedeu-se então à síntese do DNA complementar. 

5.8.2.2 Síntese do DNA complementar - cDNA 

A partir da obtenção do RNA viral, iniciou-se então o processo da 

transcrição reversa a 37oC por 1 hora, seguindo-se a inativação da enzima a 95oC 

por 10min,  utilizando-se dNTPs, inibidor de RNAses (RNAsin – Gibco BRL®), 

“primer” específico NCR2 (tabela 1) e a enzima transcriptase reversa ( M-MLV RT - 

Gibco BRL®). Este processo foi realizado em termociclador da Hybaid modelo 

Touchdow. 



 30

5.8.2.3 “Nested” PCR 

Após o processo da síntese do cDNA, realizou-se o primeiro PCR, 

utilizando-se o “primer” PTC1, específico para a região 5’NCR (tabela 1). Um pré 

aquecimento a 94oC/1min foi realizado logo após as amostras serem colocadas ao 

termociclador. A amplificação é processada por 25 ciclos de: 94oC/15seg; 

55oC/15seg; 72oC/15Seg com uma extensão final à 72oC/1min. A reação de “nested” 

PCR foi realizada utilizando-se dois “primers” internos - PTC3 e NCR4 (tabela 1) a 

partir do produto amplificado de aproximadamente 300 nucleotídeos derivada da 

primeira reação (primeiro PCR), e os mesmos 25 ciclos descritos acima. Ao final da 

reação foi obtida a amplificação de um segmento do genoma de aproximadamente 

200 pb. 

Tabela 1: Seqüência correspondente de cada um dos “primers” utilizados na 
reação de PCR. 

Variável Seqüência 

“Primers”  
NCR2 ATACTCGAGGTGCACGGTCTACGAGACCT 
PTC1 CGTTAGTATGAGTGTCGTGC 

PTC3 AGTGTCGTGCAGCCTCCAGG 

NCR4 CACTCTCGAGCACCCTATCAGGCAGT 

Nestas reações utilizou-se uma amostra de soro conhecidamente 

positiva pela técnica de PCR como controle da amplificação e, para cada quatro 

amostras analisadas, alíquotas de água foram intercaladas como controles negativos 

e controle de possíveis contaminações nas reações. 
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5.8.2.4 Identificação do material amplificado 

Para a identificação do fragmento genômico amplificado, foram 

realizadas corridas eletroforéticas, onde 10µl do produto do “nested” PCR foram 

misturados a 2µl do corante (1% de azul de bromofenol e 40% de glicerol). As 

amostras diluídas foram aplicadas em gel de agarose, em uma concentração de 

1,0% em tampão Tris Borato EDTA (TBE) diluído vinte vezes da solução estoque (10 

X concentrada), colocando-se 2,4µl de brometo de etídio (10mg/mL), para cada 

80mL de gel produzido. A corrida foi realizada por 30-45 min, sob a voltagem de 

100V. Como controle de eficiência da corrida eletroforética e para a avaliação do 

tamanho do fragmento amplificado, o padrão de peso molecular (100pb ladder DNA - 

Gibco®), foi aplicado junto com as amostras. Passado este tempo, o gel foi 

analisado em um transluminador e foi observada a existência ou não de bandas com 

um peso molecular entre 200 – 300pb indicativo de um resultado positivo para o 

HCV RNA. 

5.8.3 Sequenciamento – caracterização genotípica 

As amostras com resultado positivo pela PCR foram encaminhadas de 

maneira adequada para o Laboratório de Biologia Molecular da Universidade de 

Alagoas – Maceió/AL para a realização da caracterização genotípica. 

Os fragmentos genômicos do HCV amplificados pela técnica da PCR, 

foram seqüenciados, em equipamento ABI377 (PE Biosystems ® ), utilizando o “kit” 

“DNA sequencing kit Big Dye ™ Terminador” da Applied Biosystems ®. 

Inicialmente o DNA foi quantificado realizando corrida eletroforética em 

gel de agarose a 1,0% juntamente com um padrão de massa molecular (DNA Mass 
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Ladder - GibcoBRL®). Foi utilizado aproximadamente entre 1ng e 3ng do DNA 

amplificado. 

Nesse estudo, a região genômica seqüenciada foi a 5’NCR, utilizando-

se o primer PTC3 (tabela 1) (Garson et al, 1990a)  e as dNTPs marcadas com 

fluoresceína, em termociclador PE9700. 

O produto do seqüenciamento foi precipitado utilizando solução de 

isopropanol a 75% e, após agitação por 10 seg e incubação à temperatura ambiente  

por 15 min, centrifugou-se a 16.000 xg por 20 min em temperatura ambiente. Após a 

retirada do sobrenadante, o sedimento foi lavado duas vezes com etanol a 70%, 

centrifugando novamente a 16.000 xg por 15 min. O sedimento, muito bem seco, foi 

ressuspenso em tampão apropriado fornecido com o “kit” e aplicado em gel de 

poliacrilamida. A aplicação da amostra no gel deve ser precedida da separação das 

fitas de DNA pelo aquecimento a 95°C e posterior resfriamento em gelo. 

Ao final da corrida eletroforética, a reação foi interpretada pelo sinal 

fluorescente emitido pelos terminadores, captados e armazenados automaticamente 

por um microcomputador acoplado ao equipamento. A determinação do genótipo foi 

realizada pelo alinhamento das fitas de DNA seqüenciadas em comparação com as 

seqüências de cepas padrões, utilizando o programa Lasergene (DNASTAR, USA). 

5.9 PLANO DE DESCRIÇÃO E ANÁLISE 

O corte transversal permitiu estimar a prevalência da co-infecção 

HCV/HIV na população estudada e a associação entre a co-infecção e as outras 

variáveis. A análise foi realizada através do teste Qui-quadrado, do intervalo de 

confiança de 95% e da razão da prevalência (RR).  
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A regressão logística múltipla permitiu ajustar cada variável pelas 

demais. Inicialmente, o modelo foi saturado com a inclusão de todas as variáveis 

que havia apresentado associação estatisticamente significante com o desfecho. Em 

seguida, testou-se a significância estatística da retirada de cada uma delas 

utilizando como ponto de corte o p > 0.10. O programa utilizado para a análise 

multivariada foi o SPSS PC.  
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6 RESULTADOS 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

Foram estudados 343 pacientes atendidos no Serviço de Doenças 

Infecto-parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. As tabelas abaixo 

apresentam a distribuição dos pacientes envolvidos no estudo de acordo com sexo, 

faixa etária, transfusão sangüínea e/ou hemoderivados, número e período das 

transfusões, tatuagem, uso de drogas injetáveis ilícitas e homossexualismo 

masculino. 

A população estudada é composta de 65% do sexo masculino, com 

idade média de 38 ± 9,6 anos, idade mínima de 16 e máxima de 72 anos, 

distribuídos em faixas etárias, 43,4% tem idade entre 30 e 39 anos, 38,8% são 

maiores de 40 anos e 17,8% são menores de 30 anos. 

Tabela 2. Distribuição dos portadores do HIV segundo sexo e faixa etária. 
Hospital das Clínicas, 2004. 

Variável n % 

Sexo   
Masculino 223 65 
Feminino 120 35 

Faixa etária (em anos)   
Menores de 30 61 17,8 
De 30 a 39  149 43,4 
Maiores de 40 133 38,8 

   

Total 343 100,0 
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Dos 343 pacientes pesquisados, 86 (25,3%) receberam transfusão 

sangüínea, e destes, 82,6% receberam depois de 1993. Em relação ao número de 

transfusões, 53,5% receberam apenas uma transfusão, 39,5% de 2 a 5 transfusões 

e apenas 7% fizeram 6 transfusões e mais. 

Tabela 3. Distribuição dos portadores do HIV segundo condição de ter 
recebido transfusão, em que ano e o número de transfusões. Hospital das 
Clínicas, 2004. 

Variável n % 

Transfusão sangüínea   
Sim 86 25,3 
Não 257 74,3 

   
Total 343 100,0 
   
Ano da transfusão   
Antes de 1993 15 17,4 
Depois de 193 71 82,6 
   
Total 86 100,0 
   
Número de transfusões   
Uma 46 53,5 
2 a 5 34 39,5 
6 e mais 6 7,0 
   

Total 86 100,0 

 

Analisando a distribuição segundo os possíveis fatores de risco, 45 

(13,1%) pacientes tem tatuagem, apenas 4,7% faziam uso de drogas injetáveis 

ilícitas.  Dos 223 homens entrevistados 124 (55,6%) são homossexuais. 
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Tabela 4. Distribuição dos portadores do HIV segundo tatuagem. Hospital das 
Clínicas, 2004. 

Tem tatuagem n % 

Sim 45 13,1 
Não 298 86,9 
   

Total 343 100,0 

 

Tabela 5. Distribuição dos portadores do HIV segundo o uso de drogas 
injetáveis ilícitas. Hospital das Clínicas, 2004. 

Uso de drogas n % 

Sim 16 4,7 
Não 327 95,3 
   

Total 343 100,0 

 

Tabela 6. Distribuição dos portadores do HIV do sexo masculino segundo a 
condição de homossexualismo. Hospital das Clínicas, 2004. 

Homossexual n % 

Sim 124 55,6 
Não 99 44,4 
   

Total 223 100,0 
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6.2 CO-INFECÇÃO EM RELAÇÃO AOS FATORES DE RISCO 

Na população de portadores do HIV, a freqüência de positivos para o 

HCV utilizando o teste ELISA foi de 14 pacientes (4,1%) dentre os 343 pesquisados; 

e quando utilizada a técnica da PCR, a positividade para o HCV foi de 3,2% 

(11/343). 

Tabela 7. Distribuição dos portadores do HIV segundo presença do anti-HCV. 
Hospital das Clínicas, 2004. 

Anti-HCV n % 

Positivos 14 4,1 
Negativos 329 95,9 
   

Total 343 100,0 

 

Tabela 8. Distribuição dos portadores do HIV segundo presença do RNA-HCV. 
Hospital das Clínicas, 2004. 

RNA viral n % 

Positivos 11 3,2 
Negativos 332 96,8 
   

Total 343 100,0 

 

Relacionando o sexo como possível fator de risco, observa-se na 

tabela 8 que a prevalência entre as mulheres foi de 4,2% e entre os homens foi de 

4%, não havendo associação estatisticamente significativa (p = 0,953).    
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Tabela 9. Distribuição dos portadores do HIV segundo sexo e infecção do 
HCV. Hospital das Clínicas, 2004. 

 anti-HCV     

Sexo Positivo Negativo RP ICRP(95%) p-valor 
 n % n %    

Feminino 5 4,2 115 95,8 1,00 - - 
Masculino 9 4,0 214 96,0 0,97 0,33 – 2,83 0,953 

Total 14 4,1 329 95,9 - - - 

 

Não houve associação significativa da faixa etária com a positividade 

para o HCV. A maior prevalência ocorreu na faixa entre 30 a 39 anos (6%), e 3,8% 

nos maiores de 40 anos. Não houve casos na faixa menor de 30 anos. Tomando 

como referência a faixa maior de 40 anos, os pacientes com idade entre 30 e 39 

anos apresentaram razão de prevalência de 1,61, porém não significativo. Na faixa 

menor de 30 anos não pode ser calculada devido a não freqüência de casos nesta 

categoria, esta relação também não foi significativa. 

Tabela 10. Distribuição dos portadores do HIV segundo faixa etária e infecção 
do HCV. Hospital das Clínicas, 2004. 

 anti-HCV    

Faixa etária Positivo Negativo RP ICRP(95%) p-valor
(em anos) n % N %    

Maiores de 40 5 3,8 128 96,2 1,00 - - 

De 30 a 39 9 6,0 140 94,0 1,61 0,55 – 4,67 0,544 

Menores de 30 0 0,0 61 100,0 Ñ calculado 0,327 

Total 14 4,1 329 95,9 - - - 

χ2 = 4,09   P = 0,129 
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Correlacionando com o HCV, a realização de transfusão sangüínea se 

mostrou estatisticamente significante com um risco de 3,98 vezes maior de o 

indivíduo ter hepatite C tendo história de transfusão. 

Tabela 11. Distribuição dos portadores do HIV segundo condição de 
realização de transfusão sangüínea e/ou hemoderivados e infecção do HCV. 
Hospital das Clínicas, 2004. 

 anti-HCV    

Fez transfusão Positivo Negativo RP ICRP(95%) p-valor
 n % n %    

Não 06 2,3 251 97,7 1,00 - - 
Sim 08 9,3  78 90,7 3,98 1,42 – 11,1 0,009 

Total 14 4,1 329 95,9 - - - 

 

Observando o período da transfusão, temos que, em comparação aos 

pacientes que não fizeram transfusão, o risco de infecção por hepatite C foi maior 

nos pacientes que fizeram transfusão antes de 1993, onde a razão de prevalência foi 

de 5,71. Nos pacientes que fizeram transfusão sanguínea no período após 1993 o 

risco foi significativo e igual a 3,62. 

 
Tabela 12. Distribuição dos portadores do HIV segundo o período da 
realização da transfusão sanguínea e/ou hemoderivados e infecção do vírus 
da hepatite C. Hospital das Clínicas, 2004. 

 anti-HCV    

Fez transfusão Positivo Negativo RP ICRP(95%) p-valor
 n % n %    

Não fez 6 2,3 251 97,7 1,00 - - 
Antes de 1993 2 12,5 13 87,5 5,71 1,26 – 25,9 0,065 
Depois de 1993 6 8,3 65 91,7 3,62 1,20 – 10,8 0,025 

Total 14 4,1 329 95,9 - - - 

χ2 = 7,36   P = 0,025 
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Segundo o número de transfusões, observa-se que há um aumento do 

risco com o aumento do número de transfusões, porém não significativos nas 

categorias de uma e de 2 a 5 transfusões. Quando analisado 6 transfusões e mais o 

risco foi significativo, no entanto o intervalo de confiança foi muito largo dado o 

pequena população nesta categoria (tabela 13).  

Tabela 13. Distribuição dos portadores do HIV segundo o número de 
transfusões sangüíneas e/ou hemoderivados e infecção do HCV. Hospital das 
Clínicas, 2004. 

 anti-HCV    
Número  Positivo Negativo RP ICRP(95%) p-valor 
de transfusão n % n %    

Não fez 6 2,3 251 97,7 1,00 - - 
Uma  3 6,5 43 93,5 2,79 0,72 – 10,7 0,141 
De 2 a 5 3 8,8 31 91,2 3,78 0,99 – 14,4 0,074 
6 e mais 2 33,3 04 66,7 14,2 3,59 – 56,7 0,011 

Total 14 4,1 329 95,9 - - - 

χ2 = 17,7      p = 0,0004 

A condição de ter tatuagem não está estatisticamente associado com a 

infecção do HCV, porém observa-se que a prevalência nesta população foi de 8,9% 

sendo superior a prevalência dos que não tem tatuagem (RP = 2,65). 

Tabela 14. Distribuição dos portadores do HIV segundo tatuagem e infecção 
do HCV. Hospital das Clínicas, 2004. 

 anti-HCV    
Tatuagem Positivo Negativo RP ICRP(95%) p-valor 
 n % n %    

Não 10 3,4 288 96,6 1,00 - - 
Sim 04 8,9   41 91,1 2,65 0,87 – 8,09 0,096 

Total 14 4,1 329 95,9 - - - 
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O uso de drogas injetáveis não esteve associado significativamente 

com a infecção do virus da  hepatite C, porém a prevalência nesta população foi de 

12,5%, o que apresenta um risco de 3,41 vezes maior para os usuários de drogas 

injetáveis, no entanto com um intervalo de confiança bastante largo.  

Tabela 15. Distribuição dos portadores do HIV segundo uso de drogas 
injetáveis ilícitas e infecção do HCV. Hospital das Clínicas, 2004. 

 anti-HCV    
Uso de drogas 
injetáveis 

Positivo Negativo RP ICRP(95%) p-valor 

 n % n %    

Não 12 3,7 315 96,3 1,00 - - 
Sim 2 12,5 14 87,5 3,41 0,83 – 13,9 0,133 

Total 14 4,1 329 95,9 - - - 

 

Não houve associação significativa com a prática de relação 

homossexual, dado que a prevalência de ter infecção do HCV foi semelhante aos 

que não são homossexuais (4,2%).  

Tabela 16. Distribuição dos portadores do HIV segundo homossexualismo 
masculino e infecção do HCV. Hospital das Clínicas, 2004. 

 anti-HCV    
Relacionamento Positivo Negativo RP ICRP(95%) p-valor
homossexual n % n %    

Não 4 4,2 95 95,8 1,00 - - 
Sim 5 4,2 119 95,8 1,00 0,28 – 3,62 0,997 

Total 09 4,0 214 96,0 - - - 
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6.3 REGRESSÃO LOGÍSTICA 

Foi composto o modelo com as variáveis que na análise univariada 

tiveram probabilidade de significância abaixo de 20% (p < 0,200). A regressão 

logística foi do tipo backward, utilizando as variáveis: faixa etária, transfusão 

sangüínea e/ou hemoderivados, período e número de transfusões, tatuagem e uso 

de drogas injetáveis. 

MODELO - O modelo foi composto das variáveis: faixa etária, 

transfusão sangüínea e/ou hemoderivados, período e número de transfusões, 

tatuagem e uso de drogas injetáveis.  

Fatores OR IC 95% p-valor 

Transfusão sangüínea    
Não 1,00 - - 
Sim 4,28 1,44 – 12,73 0,0087 

* Saíram do modelo as variáveis faixa etária, período e número de transfusões, tatuagem e 

uso de drogas injetáveis.  

Após a regressão logística, apenas a variável  transfusão sangüínea 

permaneceu como fator de risco para hepatite C, com um risco de 4,28 vezes mais 

chance do paciente portador do HIV adquirir o HCV através da transfusão 

sangüínea. 
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7 SEQUENCIAMENTO 

Os resultados da genotipagem a partir das amostras positivas pela 

PCR mostraram que os genótipos 1 e o 3  são os mais prevalentes (gráfico 1).  

Gráfico 1. Distribuição dos genótipos do HCV 
das amostras positivas.

33%

22%

45%

 

1a 

3 1b 
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8 DISCUSSÃO 

Indivíduos portadores de infecção pelo HIV estão freqüentemente co-

infectados com outros vírus, incluindo o da hepatite C, uma vez que seus modos de 

transmissão se assemelham, razão pela qual se torna necessário o conhecimento 

dessas comorbidades, especialmente nos grupos populacionais cujos fatores de 

risco para essas infecções estão mais presentes.  

Um padrão evolutivo da epidemiologia dessas infecções tem sido 

evidenciado em vários países das Américas, incluindo o Brasil. Diferenças 

substanciais na distribuição de casos de acordo com os fatores de risco, têm sido 

notadas na presente década quando comparada à 1980. Inicialmente, a 

epidemiologia predominante era dos homossexuais masculinos ou dos bissexuais, 

hemofílicos ou quem realizava transfusão sangüínea. Entretanto, com o passar do 

tempo, houve um aumento significante da transmissão do HIV em usuários de 

drogas injetáveis, principalmente, a cocaína e a heroína e em heterossexuais com 

prática sexual desprotegida. Por outro lado, como a transmissão do HCV se dá, 

principalmente, através da via parenteral, os indivíduos portadores do HIV que são 

usuários de drogas apresentam um risco quatro vezes maior de se infectarem com o 

HCV (Szwarcwald, 1998). 

Os dados de Szwarcwald et al (2000) mostraram que no Brasil, na 

região Nordeste, apenas 8,4% dos pacientes adquirem o HIV através do uso das 

drogas injetáveis, diferentemente das regiões Sudeste e Sul que apontam 25,8% e 

30,7%, respectivamente. Quanto à  transmissão sexual, os dados também mostram 

uma diferença bastante significante, pois na região Nordeste, a prevalência é maior 

nos homossexuais/bissexuais chegando a 40,9% e 28,5% nos heterossexuais, já na 
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região Sudeste, a prevalência nos homossexuais/bissexuais é de 21,7% e 24,6% 

nos heterossexuais e na região Sul é de 29,8% e 19,4%, respectivamente. 

Vários trabalhos do Brasil e de outros lugares do mundo, mostram que 

a prevalência da co-infecção HCV/HIV varia de 15% a 30%, e que o fator de risco 

principal para a aquisição do HCV é o uso de drogas injetáveis ilícitas.  

No estudo de Caseiro et al (2004), em São Paulo, foi observada uma 

prevalência da co-infecção HCV/HIV de 21,8% (164/751), onde mais de 90% desta 

população eram usuários de drogas injetáveis ilícitas. Motta et al (2003) também 

estudando a prevalência e os fatores de risco relacionados à co-infecção, no Espírito 

Santo, encontraram que 17,5% (141/803) tinham a co-infecção HCV/HIV e que 

80,8% (76/94) dos co-infectados eram usuários de drogas injetáveis. 

A prevalência da co-infecção HCV/HIV encontrada neste trabalho foi 

baixa (4,1%) se comparada com trabalhos da literatura, possivelmente devido às 

diferenças dos fatores de risco para aquisição do HCV nas diferentes localidades. 

Na população estudada, o uso de drogas injetáveis não apresentou associação 

estatisticamente significante para  o HCV, talvez pelo baixo número de pacientes co-

infectados e usuários de droga injetável ilícita. Ressalta-se que, na região Nordeste, 

a maconha é a principal droga usada, diferentemente de outras regiões do Brasil e 

do mundo, onde as drogas injetáveis são mais predominantes; consequentemente a 

co-infecção HCV/HIV é maior em usuários deste tipo de drogas.  

No presente estudo, não foi verificada associação estatisticamente 

significante em relação a faixa etária e ao sexo. Nos co-infectados pelo HCV e HIV, 

a faixa etária mais acometida foi de 30 a 39 anos e um predomínio para o sexo 

masculino, corroborando, assim, com outros trabalhos da literatura. Caseiro et al 

(2004) mostraram que a média de idade dos pacientes co-infectados HCV/HIV foi de 
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34,2 anos e 68,3% das amostras positivas para o HCV eram do sexo masculino, 

como também, Motta et al (2004) verificaram que a média de idade foi de 37,4 anos 

e que a co-infecção HCV/HIV foi maior nos homens (73,7%). 

A realização de transfusão sangüínea e/ou hemoderivados constitui um 

fator de risco importante para a transmissão do HCV, como também, o período em 

que ocorreu a primeira transfusão também é relevante. É sabido que os testes para 

pesquisa do anti-HCV tornaram-se obrigatórios de acordo com o Ministério da 

Saúde, pela portaria de no1376 de 19 de Novembro de 1993, portanto pacientes que 

receberam transfusão sangüínea e/ou hemoderivados antes de 1993 apresentavam 

um risco de 6,5 vezes mais chances em adquirir o HCV do que os pacientes que 

receberam depois desse período (Carneiro et al, 2001).  

Trabalhos mostram que o número de transfusões também é um fator 

relevante para a aquisição do HCV. Segundo Hinrichsen et al (2002) a prevalência 

do HCV foi de, aproximadamente, 30% de positividade para os pacientes que 

realizaram múltiplas transfusões. 

Um estudo multicêntrico retrospectivo com amostras de soros de 

pacientes portadores do HIV coletados no ano de 1990, provenientes do Canadá, 

Austrália, Itália, França, Portugal, Espanha e África do Sul, mostrou uma prevalência 

de 16,1% da co-infecção HCV/HIV e destes 52% tinham realizado transfusão 

sangüínea (Amin et al, 2004). 

No Brasil, Mendes-Corrêa et al (2003) analisaram retrospectivamente 

amostras de soros de pacientes portadores do HIV coletados no ano de 1996, após 

a regulamentação da triagem em bancos de sangue. A prevalência da co-infecção 

encontrada  foi de 17,7%, embora esta prevalência se assemelhe ao estudo anterior, 

foi verificado que apenas 4,7% dos co-infectados tinham realizado transfusão 
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sangüínea, tendo sido apontado como principal fator de risco o fato de 58% dos co-

infectados serem usuários de drogas injetáveis, diferentemente do trabalho de Amin 

et al, no qual apenas 22,8% eram usuários de drogas injetáveis. 

Na população estudada a prevalência foi maior entre os co-infectados 

que realizaram transfusão sangüínea. Baseada na análise estatística dos dados, o 

risco foi de 4,28 vezes mais chance do paciente portador do HIV adquirir o HCV 

através desta via. Na análise univariada, três fatores foram apontados como fatores 

de risco: a realização da transfusão sangüínea, o período e o número de 

transfusões, porém na regressão logística, apenas os que realizaram transfusão 

sangüínea tiveram uma associação com a positividade para o HCV, enquanto os 

demais passaram a ser de confundimento. 

 Em relação ao uso da tatuagem, que alguns autores consideram fator 

de risco para a transmissão do HCV, no estudo não foi encontrada esta associação. 

Isto deve-se, talvez, ao pequeno número de tatuados na pesquisa, além do tipo de 

tatuagem que eles apresentavam, geralmente de pequena extensão. 

Pesquisas mostram que uma pessoa tatuada possui nove vezes mais 

possibilidades de estar contaminada com o HCV do que uma pessoa sem tatuagens. 

Aqueles que possuem várias tatuagens ou grandes áreas tatuadas têm maior risco 

de estar contaminados pelo HCV (Varaldo, 1999). 

Quanto ao fator de risco ligado à prática sexual, estudos mostram que 

em homossexual masculino, portador do HIV, pode haver maior transmissão do 

HCV, principalmente, quando a relação sexual ocorrer sem o uso de preservativo 

(Ghosn et al, 2004). Porém, na pesquisa, apesar da maioria dos homens ser 

homossexual, apenas 04 pacientes tiveram a co-infecção HCV/HIV, não sendo 

possível correlacionar este fator de risco à aquisição do HCV nesta categoria. 
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Quanto ao diagnóstico laboratorial da hepatite C, além dos métodos 

sorológicos que detectam anticorpos anti-HCV, é necessário também a realização de 

métodos moleculares. A PCR constitui o método eleito para detectar casos em que 

ainda não houve a soroconversão, mas há vírus circulante, como também é útil no 

monitoramento da resposta ao tratamento através da carga viral. 

Na pesquisa realizada, todos os pacientes soropositivos e 

soronegativos para o HCV foram também analisados pela PCR. Em três amostras 

soropositivas para o HCV, não foi possível detectar o RNA viral, pela técnica da PCR 

qualitativa. Segundo a literatura, 15 a 20% dos pacientes se curam da hepatite C, 

portanto estes três pacientes podem ter sido curados, mas apresentam anticorpos 

anti-HCV. Outra possibilidade é o fato dos mesmos terem uma baixa carga viral, que 

não foi possível ser detectada pelo método da PCR qualitativa, cujo limite de 

detecção do RNA HCV é a partir de 600 cópias/ml (50 UI/ml). Há, porém, técnicas de 

PCR mais sofisticadas que se caracterizam pela alta sensibilidade, chegando a 

detectar a partir de 6 UI/ml, mas são  extremamente onerosas (LAES & HAES, 

2004). 

Um aspecto interessante foi demonstrar que nos pacientes 

soronegativos para o anti-HCV, não houve nenhum portador do HCV identificado 

pela PCR, assim mesmo nos imunossuprimidos graves, onde a resposta de 

anticorpos pode estar alterada, o principal exame de triagem é a sorologia para o 

anti-HCV. Salienta-se porém,  que no caso do diagnóstico da hepatite C, a resposta 

imunológica ao HCV pode ser detectada em torno de 1 a 3 meses,  sendo a PCR  

um importante  método confirmatório para o diagnóstico. 
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Outro método molecular bastante importante é a genotipagem, a qual 

tem significativa importância clínica, tanto do ponto de vista do prognóstico como do 

tratamento, pois há dados indicando um pior prognóstico da doença, quando o 

genótipo 1 está presente. Assim, a genotipagem está indicada como um dos 

elementos utilizados para avaliação do prognóstico e planejamento terapêutico de 

pacientes infectados pelo HCV (Poynard et al, 1998 & Mc Hutchison et al, 1998). 

A freqüência dos genótipos do HCV encontrada nos pacientes co-

infectados pelo HIV foi semelhante a vários estudos da Europa, com uma alta 

freqüência dos genótipos 1 e 3. 

Rockstroh et al (2002) realizaram um estudo na Alemanha identificando 

os genótipos de 23 pacientes co-infectados e encontraram que: 47,8% tinham o 

genótipo 1a; 13,1% o genótipo 1b e 39,1% o genótipo 3a. 

Na Espanha, Rubio et al (2001) estudaram a distribuição de diferentes 

genótipos do HCV, também, em pacientes co-infectados. Dos 278 pacientes, 51,43% 

(143) tinham o genótipo 1; 29,13% (81) o genótipo 3; 19,06% (53) o genótipo 4 e 

0,35% (01) o genótipo 2. 

No Brasil, até o presente momento, não há dados sobre a distribuição 

da freqüência dos genótipos do HCV nos co-infectados HCV/HIV.  

Os dados do presente trabalho são inéditos no Nordeste e mostram 

baixa prevalência da co-infecção, comparativamente a outras regiões do Brasil e do 

mundo, entretanto estes dados não diminuem a sua importância, pois é fundamental 

a abordagem do problema em todos os níveis. Por outro lado, o estudo confirma a 

importância da hemotransfusão na aquisição da doença em nosso meio, e também, 

a importância do teste anti-HCV como triagem no diagnóstico da doença e sua 

confirmação pela técnica da PCR. 
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9 CONCLUSÕES 

A prevalência de 4,1% da co-infecção HCV/HIV  foi baixa em relação a 

outros estudos;  

A realização da transfusão sangüínea e/ou hemoderivados mostrou-se 

o principal fator de risco para a co-infecção; 

O genótipo 1 do HCV foi o mais prevalente; 
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10 SUGESTÃO 

Realizar futuros estudos soroepidemiológicos da co-infecção HCV/HIV 

em outros centros de referência do Estado de Pernambuco e do Nordeste, como 

também, avançar no tratamento da hepatite C nos co-infectados pelo HIV, pois sabe-

se do risco potencial do mau prognóstico quando o HCV não é devidamente tratado. 



 52

11 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aach, R.D. et al.. Hepatitis C virus infection in post-transfusion hepatitis: analysis with 
first and second generation assays. N Engl J Med, Boston, v. 325, p. 1325-1329, 
1991. 

Alter, H.J. et al. Hepatitis C in asymptomatic blood donors. Hepatology, Philadelphia, 
v. 26, p. 29-33, 1997. 

Alter, M.. Prevention of spread of Hepatitis C. Hepatology, Philadelphia, v. 36, n. 05, 
p. S93-S98, 2002. 

Asten L. et al. Spread of hepatitis C virus among European injection drug users 
infected with HIV: a phylogenetic analysis. J. Infect. Dis. 2004 Jan 15; 189(2): 292-
302 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Coordenação Nacional 
de DST e AIDS. Programa Nacional de Hepatites Virais. 

Recomendações para tratamento da co-infecção entre HIV e Hepatites Virais/ 
Ministério da Saúde, Secretaria de Políticas de Saúde, Coordenação Nacional de 
DST e AIDS- Brasília: Ministério da Saúde, 2003 

Brasil. Ministério da Saúde: Fundação Nacional de Saúde. Hepatites.  

Disponível em:< http://www.funasa.gov.br/guia_epi/htm/doenças/hepatite/situação_ 

doença.htm> acesso em: 13  mar. 2003. 

Brown, D.; Manolakopoulos, S.; Dusheiko, G.. Diagnosis of acute and chronic 
hepatitis C. In: Zuckerman, A.J.; Thomas, H.C.. Viral Hepatitis, 2ed. London: Chirchill 
Livingstone, 1998, p: 319-38. 

Bukh, J.; Purcell, R.H.; Miller, R.H.. Importance of primer selection for the detection 
of hepatitis C virus RNA with the polymerase chain reaction assay. Proc Natl Acad 
Sci USA, Washington,, v. 89, p. 187-191, 1992. 

Bukh, J.; MIller, R.H.; Purcell, R.H.. Genetic heterogeneity of hepatitis C virus: 
quasispecies and genotypes. Semin Liver Dis, New York, v. 15, p. 41-63, 1995.  

Busch, M.P. et al. Impact of specimen handling and storage on detection of hepatitis 
C virus RNA. Transfusion, Bethesda, v. 32, p. 420-425, 1992.  

http://www.funasa.gov.br/guia_epi/htm/


 53

Calado, I.A. et al. Freqüência da soropositividade anti-HCV em amostras enviadas 
ao Lacen/PE no período de Julho de 2000 a Julho de 2002. Livro de resumos do I 
Encontro da Saúde Pública de Pernambuco Recife/PE, v. 01, p. 137, 2002. 

Camara, G.N.N.L. et al. Diagnosis of hepatitis A, B and C in Distrito Federal-DF, from 
July to December, 1997. Virus Reviews & Research, v. 03, Suppl 1, p. 108, 1998. 

Cavalheiro, N.P.. Análise dos sorotipos do VHC identificados em pacientes da cidade 
de São Paulo, através de método imunoenzimático. 1999. 97f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, 1999.  

Choo,Qui-Lim et al. Isolation of a cDNA Clone Derived from a Blood-Borne Non-A, 
Non-B Viral Hepatitis Genome. Science, Washington, v. 244, p. 359-362, Apr. 1989. 

Coêlho, M.R.C.D. et al. Seroprevalence  study of hepatitis C, in the great Recife, PE.  
Virus Reviews & Research, São Paulo/SP, v. 07, p. 109-110, 2002. 

Cohen, J.. The scientific challenge of hepatitis C. Science, Washington, v. 285, p. 26-
30, 1999. 

Couroucé, A.M. Development of screening and confirmation tests for antibodies to 
hepatitis C virus. In: HELSINKI, H.W.. Curr Stud Blood Transf.  Basel: Karger, 1998. 
Cap. 62, p. 64-75. 

Darby SC, Ewart DW, Giangrande PL, et al. Mortality from liver cancer and liver 
disease in hemophiliac men and boys in UK given blood products contaminated with 
hepatitis C.UK Hemophilia Center Director’s Organization. Lancet 1997, 350: 1425-
1431. 

Degos, F. et al. Hepatitis C virus related cirrhosis: time to occurrence of 
hepatocellular carcinoma and death. Gut, London, v. 47, p. 131-136, 2000. 

Dusheiko, G. et al. Hepatitis C virus genotypes : an investigation of type-specific 
differences in geographic origin and disease. Hepatology, Philadelphia, v. 19, p. 13-
18, 1994. 

Eyster ME, Alter HJ, Aledort LM, Quan S, Hatzakis A, Goedert JJ. Heterosexual co-
transmission of hepatitis C virus (HCV) and human immunodeficiency  virus (HIV) 
(PMID: 1656825) Ann Intern Med. 1991; 115:764-8. 

Fernández JL, Del Pino N, Lef L, Valtuille R, Berridi J, Rendo P, Viola B. Serum 
Hepatitis C virus RNA in Anti-HCV Negative Hemodialysis Patients. Dialysis & 
Transplantation, v.25, n.1, p.14-18, January, 1996. 

Filgueira, N.A. Crioglobulinemia em doadores de sangue portadores de anti-HCV 
positivo. 1999. 101f.  Dissertação (Mestrado em Medicina Clínica) Faculdade de 
Medicina, Universidade Federal de Pernambuco, 1999. 



 54

Focaccia, R.; Souza, F.V de.; Conceição, OJ.G. da; Santos, E. B.. In: Veronesi, R. 
Tratado de Infectologia. v. 06; p.51-62; 1997. 

Focaccia, R. et al. Estimated prevalence of viral hepatitis in general population of the 
municipality of São Paulo, measured by a serologic survey of a stratified, randomized 
and residence-based population. BJDI, v. 02, p. 269-284, 1998. 

FÓRUM CIENTÍFICO-HIV/AIDS- Semana 99, 2002 Por: Marco Antônio de Ávila 
Vitória & Valdiléa Veloso. Uso de Genotipagem para Hepatite C pode ser útil na 
escolha de Esquema Anti-retroviral Inicial em pacientes co-infectados HCV/HIV 
Disponível em: <http://www.vivacazuza.org.br/semana99.htm> acesso em: 15  jun. 
2004. 

Ghosn J, Pierre-Francois S, Thibault V, et al. Acute hepatitis C in HIV-infected men 
who have Sex with men.HIV Med.2004 Jul; 5(4): 303-6. 

Gonçales-Júnior, F.L. et al. Hepatites pós-transfusionais na cidade de Campinas, 
SP, Brasil. Incidência, agentes etiológicos e aspectos clínico-epidemiológicos da 
hepatite por vírus C. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo São Paulo/SP,  v. 35, p.53-62, 
1993. 

Gonçales, N.S.L. et al. Diagnosis of hepatitis C virus in Brazilian blood donors using 
a Reverse Transcriptase Nested Polymerase Chain Reaction: comparison with 
Enzyme Immunoassay and Recombinant Protein Immunoblot Assay. Rev Inst. Med. 
trop. S. Paulo São Paulo/SP, v. 42, n. 05, p. 1-10, 2000.  

Gray RH, Wawer MJ, Brookmeyer R, Sewankambo NK, Serwadda D, Wabwire-
Mangen F, et al. Probability of HIV-1 transmission per coital act in monogamous, 
heterosexual, HIV-1 discordant couples in Rakai, Uganda. (PMID: 11323041) Lancet. 
2001; 357:1149-53. 

Gretch, D.R.. Diagnostic tests for hepatitis C. Hepatology, Philadelphia, v. 26, p. 43-
47, 1997. 

J Amin et al. HIV and hepatitis C coinfection within the CAESAR study. HIV Medicine 
(2004), 5, 174-179. 

Kaito, M. et al. Hepatitis C virus particles detected by immunoelectron microscopic 
study. J. Gen. Virol., London, v. 75, p.1755-60, 1994. 

Laes & Haes. Bayer revoluciona o diagnóstico da Hepatite C. Ano 25 no 149 
Junho/Julho 2004. 

Lohmann, V. et al. Replication of subgenomic hepatitis c virus RNAs in a hepatoma 
cell line. Science, Washington, v. 285, p. 110-113, 1999. 



 55

Liberto, M.I.M.; Pereira, B.C.E.; Cabral, M.C.. Hepatites Virais. In: Santos, N.S. de O; 
Romanos, M.T.V.; Wigg, M.D. Introdução à Virologia Humana. Rio de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 2002. Cap. 11, p. 135-155.  

Lok, A.S.F. et al. Antibody response to core, envelope and non-structural hepatitis C 
virus antigens: comparison of immunocompetent and immunosuppressed patients. 
Hepatology, Philadelphia, v. 18, p. 497-502, 1993.  

Mendel, Douglas and Bennett's. In: Practice of Infectious Disease. 4 ed. Section N. 
Hepatitis: 26998-26999, 1995. 

Mendes, C.C.DE; Yoshida, C.S.T.; Méxs. P.P.F.; Sáfadi, A.P.L.; Pittella, A.M; 
Pernambuco, C.D.; Torres, P.R.; Lisboa, R.J.N. Boletim do serviço de hepatologia da 
Santa Casa do Rio de Janeiro, V.23; N.1, Março de 1995. 

Mendes-Corrêia, M.C.J, Barone, A.A, Guastini, C. Hepatitis C virus Seroprevalence 
and Risk Factors among Patients with HIV Infection, Rev. Inst. Med. Trop. S. Paulo, 
V.43 N.1, São Paulo, 2001 

Mendes-Corrêia, M.C.J, Santos, E.D.B. I Consenso da Sociedade Paulista de 
Infectologia para Manuseio e Terapia da Hepatite C, 2002 Disponível em: 
<http://www.praticahospitalar.com.br > acesso em: 05 jun. 2004. 

Monteiro, M.R.C.C., et al. Prevalência e Fatores de Risco para Hepatite C entre 
portadores do HIV na cidade de Belém, Pará- Amazônia Brasileira. Revista da 
Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, V.36: Suppl 1, 053TL, 2003. 

Motta, T.Q.R., et al. Prevalência e Fatores de Risco para a infecção com o Vírus da 
Hepatite C em pacientes infectados com o HIV em Vitória, Espírito Santo.  Revista 
da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, V.37: Suppl 1, P-069, 2004. 

National Institutes of Health (NIH). Consensus Development Conference Statement: 
Management of Hepatitis C. Gastroenterology, Philadelphia,   v. 123, p. 2082-2099, 
Dec. 2002. 

Neau, Didier et al.  Genótipo do HCV pode influenciar a resposta anti-HCV em 
doentes co-infectados com o HIV. J Infect Dis 2002; 186:302-311.  

Pereira M.G. Estrutura, vantagens e limitações dos principais métodos. 
Epidemiologia: teoria e prática. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995 Cap 13, 
p.289-306. 

Perrilo, R.P. The role of liver biopy in hepatitis C Hepatology 26: 575-615, 1997. 

Pessoa M.G, Lourenço R, Sette Jr H. Boletim Informativo Emílio Ribas, Centro de 
Estudos Emílio Ribas, São Paulo, Ano III, n.12, Març/Abr. 1999. 



 56

Purcell, R.. The hepatitis C virus: Overview. Hepatology, Philadelphia, v. 26, p. 11-
14, 1997. 

Rice, C.M. Flaviviridae: the viruses and their replication. In: Fields B.N.; Knipe, D.M.; 
Howley, P.M. Virology. 3. ed. Philadelphia: Lippincott – Raven Publishers, 1996. p. 
931-59.   

Rockstroh, Jurgen Kurt et al. Pilot study of interferon alpha high-dose induction 
therapy in combination with ribavirin for chronic hepatitis C in HIV-co-infected 
patients. AIDS, Volume 16(15). Oct.18, 2002.2083-2085 

Rodriguez-Rosado R, Garcia-Samaniego J, Soriano V. Hepatotoxicity after 
introduction of highly active antiretroviral therapy. AIDS 1999, 12: 1256.1256. 

Santos, D.M., Avanço Viral. XIII Congresso Brasileiro de Infectologia Ano XIV          
no 161Jul.Ago/2003. 

Segurado A C, Braga P, Etzel A, Cardoso MR Hepatitis C virus coinfection in a 
cohort of HIV-infected individuals from Santos, Brazil: seroprevalence and associated 
factors. AIDS Patient Care STDS. 2004 Mar; 18(3): 135-43 

Sherlok,S. Chronic Hepatitis C. Disease-a-Mont, St. Louis, Vol. XL, Number 3 March. 
1994. 

Sherman KE, Rouster SD, Chung RT, Rajicic N. Hepatitis C virus prevalence among 
patients infected with human immunodeficiency virus: a cross-sectional analysis of 
the US adult AIDS Clinical Trials Group. Clin Infect Dis 2002, 34:381-837. 

Stuart R. HIV and hepatites virais. Universidade Johns Hopkins, divisão de doenças 
infecciosas e serviço de AIDS, 2000, Baltimore; MD, USA 
<http/:www.medstudents.com.br> 

Suzuki, R., et al. Processing and functions of hepatitis C virus proteins. Intervirology, 
Basel, v. 42, p. 145-152, 1999. 

Szwarcwald, C.L; Bastos, F.I. & Castilho, E.A.- The dynamics of the AIDS epidemic 
in Brazil: a space-time analysis in the period 1987-1995. Braz. J. Infect. Dis., 2: 175-
186, 1998 

Szwarcwald, C. L., et al. A disseminação da epidemia da AIDS no Brasil, no período 
de 1987-1996: Uma análise espacial. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. 
16(Sup.1): 7-19, 2000 

Taylor, D.R. et al. Inhibition of the interferon-inducible protein kinase PKR by HCV E2 
protein. Science, Washignton, v. 285, p. 107-109, 1999. 



 57

Thomas D.L. Hepatitis C and human immunodeficiency virus infection Hepatogy 
2002; 36 (suppl.1): S201-S209 

Varaldo, Carlos. Convivendo com a Hepatite C 2a Edição Disponível em: <http:// 
www.hepato.com/port_transmissao.htm>  Acesso em: 20 jun. 2004 

V, Ricardo, V. Roberto. In: Tratado de Infectologia. 2a Edição, Ed: Atheneu, 2002. 

Yoffe, B. Co-infecção pelo HCV aumenta a morbidade e mortalidade em pacientes 
com HIV. Baulor College of Medicine. Clinical Infectious Diseases, 2001. 

 

 

 

 

http://www.hepato.com/port_transmissao.htm


 

12 ANEXOS 



 

ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO 

No.  
 

Data da entrevista: ___ / ____ / ____ 
 

Nome:  
 

Endereço:  
 

Registro do Prontuário:  Data de nascimento: ___ / ____ / ____ 
 

Idade anos:    
 
Estado civil: Solteiro  Casado  Divorciado  Viúvo  
 
Sexo Masculino  Feminino  
 

Qual sua ocupação?  
 
Você já recebeu transfusão sanguínea? Sim  Não 

 
Que ano foi realizada a transfusão Antes de 1993  Depois de 1993 

 
Quantas vezes? 1  2 a 5  Mais de 5 

 
Você já fez alguma tatuagem? Sim  Não 

 
É usuário de drogas injetáveis Sim  Não 

 
(Só para o sexo masculino) Experiência homossexual? Sim  Não 

 

Resultado do ELISA   Resultado da PCR  
 
 
 

Data: ___ / ____ / ____ Assinatura:  



 

ANEXO 2 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome da pesquisa: Prevalência da co-infecção HIV/HCV em pacientes portadores do HIV 
atendidos no serviço de doenças infecto-parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE. 

Pesquisador responsável: Flávia Helena Pontes de Carvalho (CRBM: 0856) 

Eu, paciente abaixo assinado portador do HIV, atendido no serviço de doença 
infecto-parasitárias do Hospital das Clínicas da UFPE, concordo em participar 
voluntariamente desta pesquisa sobre a análise da co-infecção pelo vírus da hepatite C em 
pacientes portadores do HIV. Sei que a razão deste estudo é saber se eu tenho hepatite C. 

Admito ter sido esclarecido sobre as perguntas feitas e do procedimento onde será 
retirada uma amostra de 10 ml de sangue de uma veia, para saber se tenho ou não o vírus 
da hepatite C. 

Estou ciente de que serão utilizados materiais descartáveis na coleta de 
sangue, tornando zero o risco de contaminação. O sangue será coletado por uma equipe 
bem treinada, mas também estou ciente de que o local em que a veia for mexida, poderá 
ficar um pouquinho roxo ou dolorido. 

Sei que essa pesquisa irá me ajudar, pois saberei se eu tenho ou não a hepatite C. 
Fui informado que, quando da apresentação dos resultados da pesquisa não serão 
vinculados 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 isso traga qualquer prejuízo para mim. 

O conhecimento da prevalência da associação HIV/HCV poderá contribuir para 
estabelecer esquemas terapêuticos adequados, já que a hepatotoxicidade associada ao 
emprego dos anti-retrovirais poderá potencializar a hepatite C crônica. 

Visto que nada tenho contra a pesquisa, concordo em participar da mesma e assinar 
o presente termo de consentimento. 

Qualquer dúvida, entrar em contato com o pesquisador responsável pelo telefone 
(81) 21268586 

Recife, _____ de __________ de _____
 
 

Assinatura do paciente  Pesquisador 
 
 

Testemunha  Testemunha 
 



 

ANEXO 3 – OFÍCIO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

DA UFPE 
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