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RESUMO 

Marcadores Sorológicos para hepatite B e C em indivíduos HIV-positivos 

acompanhados no Hospital Universitário Oswaldo Cruz. 

 

A ocorrência de co-infecção pelo HIV e hepatites B e C tem sido relatada desde a era- 

HAART (do inglês Highly Active Antinetrovial Therapy), quando a mortalidade nas pessoas 

infectadas pelo HIV começou diminuir. Como conseqüência do fato de terem as mesmas rotas 

de transmissão, a co-infecção do HBV ou HCV em pessoas infectadas pelo HIV tem 

aumentado e tornou-se um problema de saúde pública. No Brasil, a prevalência média da co-

infecção HIV e hepatites, encontrada pelo Ministério da Saúde é em torno de 40%, com a 

maioria em grupos de usuários de drogas. Freqüências variáveis de co-infecção têm sido 

relatadas, dependendo da população e da região estudada. O objetivo principal deste estudo 

foi identificar a freqüência de marcadores sorológicos para hepatite B e C em pacientes 

infectados pelo HIV, acompanhados em um hospital escola e os possíveis fatores associados à 

presença de tais marcadores. Quatrocentos e vinte e nove pacientes foram estudados, de 

ambos os sexos e com idade variando entre 18 a 77 anos. Os participantes respondiam um 

questionário específico, com características sócio-demográficas e tinham uma amostra de 

sangue testada para os marcadores HBsAg, Anti-HBc total e Anti-HCV, utilizando a técnica 

MEIA-Axym-Abbott. A freqüência encontrada de marcadores foi 10,3% para o HBsAg, 

38,7% para o Anti-HBc total e 10,7% para o Anti-HCV. Dentre os pacientes, 1,4% possuíam 

tanto HBsAg quanto Anti-HCV positivos. Não houve associação significante estatisticamente 

entre as variáveis parceiro homossexual, uso de drogas endovenosas, ingesta de álcool, 

tatuagem ou piercing, cirurgia, procedimentos invasivos e hemotransfusão e a infecção pelo 

HBV, expressa pela positividade do HBsAg. A única variável que mostrou associação com 

infecção pelo HBV foi uso de drogas inalatórias. Nenhuma destas variáveis, incluindo, 

parceiro homossexual, uso de drogas endovenosas, uso de drogas inalatórias, ingesta de 

álcool, tatuagem ou piercing, cirurgia, procedimentos invasivos e hemotransfusão tiveram 

associação significativa estatisticamente com a presença do Anti-HCV. Este estudo encontrou 

freqüências comparáveis com outros relatados no Brasil, mas com freqüências de co-

infeccção menores que aqueles das regiões Sul e Sudeste. Entretanto, nenhuma associação 

específica com comportamentos de risco foi encontrada neste estudo, mostrando importante 

diferença quando comparado com estudos realizados em outras regiões do Brasil. 

 

Palavras-chave: HIV, HBV, HCV, hepatite, co-infecção, marcadores sorológicos, HIV/ 

HBV, HIV/ HCV. 
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ABSTRACT 

Serologic markers of hepatitis B and C among patients infected by the Human 

Immunodeficiency Virus followed at Oswaldo Cruz University Hospital. 

 

The occurrence of co-infection with HIV and hepatitis B and C has been reported, since the 

HAART-era, when the HIV-infected people mortality has been decreasing. As a consequence 

of the fact of having the same route of transmission, the co-infection of HBV or HCV in 

people infected with HIV has increased and became an important public health problem. In 

Brazil, the medium prevalence of co-infection HIV and hepatitis found by the Health National 

Department is around 40%, with the majority of them in the drug abusers groups. Different 

frequencies of co-infection have been reported, depending on the population and the region 

studied. The main objective of this study was to assess the frequency of serologic markers for 

hepatitis B and hepatitis C in HIV-infected patients followed at a school hospital and possible 

associated factors. Four hundred and twenty nine patients were studied, from both genders 

and ageing from 18 to 77 years old. The participants answered a specific questionnaire, with 

socio-demographic characteristics and had a blood sample tested for the serologic markers 

HBsAg, total Anti-HBc and Anti-HCV, using MEIA-Axym-Abbott thechnique. The 

frequency of hepatitis B markers was 10.3% for HBsAg, 38.7% for total Anti-HBc e 10.7% 

for anti-HCV. Among the patients, 1.4% had at the same time HBsAg and Anti-HCV 

positive. There was no significant association between the HBV infection, expressed by the 

HBsAg positive and the variables: having homosexual partner, use of intravenous drugs, 

alcohol intake, tattoo drawings or piercing, invasive procedures, surgery and receiving of 

blood products transfusion. The only variable that showed association with HBV infection 

was inalatory drugs abuse. No one of these variables, i.e, homosexual partner, use of 

intravenous drugs, inalatory drugs, alcohol intake, tattoo drawings, invasive procedures, 

surgery and receiving of blood products transfusion had significant association with the Anti-

HCV marker. This study found frequencies comparable with others reported in Brazil, but 

smaller then the numbers found in the South and Southeast regions. However, no specific 

correlation to these risk behavior was found in this study, showing a different profile of the 

studied population, comparing with others studies done in others regions of Brazil. 

 

Key words: HIV, HBV, HCV, hepatitis, co-infection, serologic makers, HIV/HBV, 

HIV/HCV,  
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1.1 A infecção pelo HIV/AIDS 

 

1.1.1 Histórico 

 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS ou SIDA) começou a ser estudada 

no mundo inteiro, desde os primeiros casos descritos em 1981, nos Estados Unidos (EUA). 

Nesta época, começou a divulgação, pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), 

localizado em Atlanta, EUA, de cinco casos de pneumonias gravíssimas, posteriormente 

identificadas como causadas pelo Pneumocistis carinii1, em homossexuais masculinos 

previamente saudáveis, procedentes de Los Angeles (CDC, 1981; GUERRA, VERAS, 

RIBEIRO, 1996). Cerca de um mês após os primeiros relatos, 26 casos de sarcoma de Kaposi 

foram diagnosticados, nos estados da Califórnia e Nova York, também na população de 

homossexuais masculinos (CDC, 1981; PETERMAN; DROTMAN; CURRAN, 1985).  

No Brasil, os primeiros casos de AIDS foram diagnosticados em 1982, em São Paulo e 

Rio de Janeiro (BRASIL, 1988). Sabe-se hoje, porém, que desde o final da década de 70, o 

Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) já estava disseminado por todo o mundo, de forma 

acentuada na África Central e que o vírus já estava provavelmente no Brasil antes de 1980 

(RUBINI, 1990). Em julho de 1983, Mesquita e colaboradores, descreveram o primeiro relato 

de caso de AIDS no Brasil. Tratava-se de um paciente bissexual masculino, procedente de 

São Paulo, com quadro de sarcoma de Kaposi disseminado (MESQUITA et al, 1983). No ano 

seguinte, Correia e colaboradores, publicaram o primeiro caso no Rio de Janeiro, ressaltando 

que havia possibilidade de sua ocorrência ter sido anterior ao caso publicado em São Paulo, 

pois a sintomatologia do seu paciente antecedia a sintomatologia daquele publicado por 

Mesquita (CORREIA et al, 1984). Posteriormente, em 1986, Vergara e colaboradores 

                                                 
1Atualmente denominado Pneumocystis jiroveci 
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publicaram o primeiro caso do complexo sindrômico relacionado à AIDS, em um paciente 

hemofílico, ocorrido em 1979, no Rio de Janeiro, reforçando a possibilidade do HIV ter 

chegado ao Brasil na década de 70 (VERGARA et al, 1986). 

Sucessivamente, estudos realizados como séries de necropsias no Brasil representaram 

importantes contribuições para o conhecimento da história natural da doença no país, 

permitindo a definição do perfil anátomo-patológico da AIDS, além da descrição de múltiplas 

infecções oportunistas, como toxoplasmose cerebral, tuberculose disseminada, dentre outras 

(VERGARA et al, 1986). Em 1987, foi realizado na Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) 

Rio de Janeiro, o primeiro isolamento do HIV na América Latina (GALVÃO, 1987). 

A partir de 1985, instalava-se uma nova fase na história da AIDS, chamada de 

“mobilização global”. Ocorreu a primeira Conferência Internacional sobre AIDS, promovida 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e desde então, sucessivas conferências, buscando 

políticas e estratégias de diagnóstico, controle e tratamento da doença (LIMA; OLIVEIRA, 

1987).  

Posteriormente, a partir da década de 90, surgiram as primeiras drogas anti-retrovirais, 

sendo a zidovudina (AZT), a primeira droga testada clinicamente. Sucessivamente, surgiram 

os inibidores análogos e não-análogos da transcriptase reversa, enzima de grande importância 

na fisiopatogenia do HIV e, finalmente, os inibidores de protease. Desde 1994, nos EUA, 

Canadá e outros países desenvolvidos, já se observavam reduções na morbidade e mortalidade 

dos pacientes infectados pelo HIV. Em 1996, esse processo foi acelerado com a introdução de 

regimes combinados de drogas de diferentes classes terapêuticas. Era o início da “era- 

HAART”(do inglês: Highly Active Antiretroviral Therapy), onde a terapia anti-retroviral 

potente possibilitou o maior controle da doença (CHAISSON, 1998). 

 Em 1996, o Ministério da Saúde do Brasil instituiu o Comitê Assessor para Terapia 

Anti-retroviral em Adultos e Adolescentes para determinar de forma técnica, os aspectos 
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relacionados ao tratamento de pacientes infectados pelo HIV, dentro da regulamentação da 

Lei 9313/96, que responsabiliza o Governo pela disponibilização de medicamentos para tais 

pacientes. A partir da criação do referido comitê, associado ao conhecimento da dinâmica 

viral e celular, surgiu a elaboração de consensos, que são documentos contendo 

recomendações para terapia anti-retroviral, contendo definições de condutas clínicas e 

terapêuticas consideradas seguras e eficazes, baseadas em resultados de estudos clínicos para 

facilitar a condução de pacientes HIV-positivos (BRASIL, 2004).  

 

1.1.2. O HIV: estrutura e características 

 

O HIV é um retrovírus citopático e não-oncogênico, da família Retroviridae e gênero 

Lentivirus (VERONESI; FOCACCIA, 1996). 

A partícula viral do HIV mede de 18 a 300 nanômetros (nm) de diâmetro. Ela é 

envolvida por um envelope, composto por complexos de lipoproteínas, dentre as quais 

destacam-se a gp-120, situada na porção externa do envelope e gp-41, que funciona como 

transportadora transmembrana. Ambas têm participação em permitir a penetração do vírus na 

célula infectada. A capacidade do HIV em penetrar em tipos particulares de células, 

conhecida como tropismo celular do vírus, é determinada pela expressão de receptores 

específicos do vírus na superfície dessas células (JANEWAY et al, 2002). 

O HIV possui genoma do tipo RNA e por ser um retrovírus, necessita, para 

multiplicar-se, de uma enzima chamada transcriptase reversa. Esta, por sua vez, permite a 

conversão do RNA-viral em DNA, que pode, então, integrar-se ao genoma da célula 

hospedeira. Tal integração é realizada com o auxílio da enzima integrase e leva a célula 

infectada a produzir réplicas do HIV, sendo esta a base da sua fisiopatogenia (WALKER, 

2004). 
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Existem atualmente, dois subtipos de HIV conhecidos: o HIV-1 e HIV-2, que estão 

intimamente relacionados. O HIV-2 é endêmico na África Ocidental e também se disseminou 

na Índia. O HIV-1, por sua vez, é o responsável pela maioria dos casos em todo o mundo, por 

ser o mais virulento (JANEWAY et al, 2002). 

 

1.1.3. Epidemiologia da infecção pelo HIV/AIDS 

 

Segundo a UNAIDS (do inglês: Joint United Nations Programme on HIV/AIDS), 

existem atualmente no mundo, cerca de 39,4 milhões de pessoas vivendo com HIV e na 

epidemia global de AIDS, cerca de 3,1 milhões de pessoas morreram pela doença. Calcula-se 

que no ano de 2004, em torno de 4,9 milhões de pessoas adquiriram o HIV (WHO, 2004).  

Dentre as diversas regiões do mundo afetadas pelo HIV, a África permanece sendo a 

de maior prevalência, com cerca de 25,4 milhões de pessoas vivendo com o vírus, o que 

corresponde a dois terços (64%) de toda a população mundial infectada (WHO, 2004). Em 

relação à América Latina, os dados demonstram até 2004, cerca de 1,7 milhões de indivíduos 

afetados, sendo 240 mil casos novos, com uma prevalência entre adultos de 0,6%. Quanto ao 

número de óbitos pela doença, tem-se um total de 95 mil casos registrados em 2004, número 

este maior que o registrado no ano de 2002, que foi de 74 mil (UNAIDS, 2004).  

A epidemia de AIDS encontra-se ainda em patamares elevados no Brasil, tendo 

atingido em 2003, uma média de 18,4 casos por 100 mil habitantes, de acordo com Boletim 

Epidemiológico do Ministério da Saúde de 2004. Desde 1980 até o final de 2003, a região 

Nordeste registrava 26.854 casos, perdendo apenas para as regiões Sul e Sudeste. No estado 

de Pernambuco, este número chegava a 7.284 casos, para o mesmo período. (BRASIL, 2004). 

Em relação a Pernambuco, no período de 1980 a 2004, foi o estado do Nordeste com maior 

número de casos de AIDS notificados, vindo seguido pela Bahia e o Ceará (BRASIL, 2004). 
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Recife, por sua vez, está entre os municípios brasileiros com maior número de casos de AIDS 

notificados neste mesmo período, ocupando o 12o lugar em relação aos demais, com um total 

de 3632 casos (BRASIL, 2004). 

É importante destacar que em um país onde o sistema de vigilância epidemiológica é 

rotineiramente passivo, o problema da subnotificação ainda é um fato comum. Vários fatores 

contribuem para a subnotificação, como o desconhecimento de muitos profissionais de saúde 

sobre quais doenças devem ser notificadas, quando notificar, para onde encaminhar as 

informações. No caso da AIDS, especificamente, existe ainda a questão do sigilo do 

diagnóstico, solicitado muitas vezes pelo paciente ou seus familiares, mesmo para fins de 

declarações de óbitos (OLIVEIRA et al, 2004). No Brasil, encontrou-se taxas de 

subnotificação de casos de AIDS variando de 15 a 46% (BUCHALLA, 1993; BRITO et al, 

1998; FERREIRA; PORTELA, 1998), o que evidencia que estes números devem ser na 

realidade ainda maiores. 

Desde 1990, a epidemia da infecção pelo HIV e da AIDS no Brasil vem sofrendo 

modificações significativas no seu perfil epidemiológico, verificando-se uma tendência à 

“feminilização”, “interiorização” e “pauperização” da epidemia (CASTILHO; CHEQUER, 

SZWARCWALD, 1999; FONSECA et al, 2000; PARKER; CAMARGO, 2000). Além disso, 

por ser um país de grandes variantes regionais, não há um modelo epidemiológico único em 

todo o território brasileiro, mas verifica-se a existência de uma epidemia complexa, 

caracterizando um grande mosaico de subepidemias regionais, motivadas pelas desigualdades 

socioeconômicas (BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 2001).  

Caracterizou-se a “feminilização” da epidemia, porque os valores da razão de sexo 

passaram de 24 homens para cada 1 mulher, em 1985, para 6 para 1, em 1990, chegando a 2 

para 1, desde 1997, com as menores razões ocorrendo nos municípios brasileiros com menos 

de 50 mil habitantes (SZWARCWALD; CASTILHO, 2000). Recentemente, em 2004, a razão 
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entre os sexos chegou a 1,5 homens para cada mulher, evidenciando-se, entre os homens, uma 

tendência à estabilização, com um aumento significativo do número de casos entre as 

mulheres. Neste mesmo ano, 2004, mantiveram-se estabilizados os casos de transmissão 

homo ou bissexual, em cerca de 26,4%, com um crescimento da transmissão heterossexual, 

que atingiu 42,1%, dos casos (BRASIL, 2004). Tal ocorrência repercutiu no aumento do 

número de casos observados entre as mulheres, cujas taxas de incidência nos municípios 

apresentou crescimento de cerca de 20% ao ano, enquanto a proporção de casos masculinos 

notificados caiu de 90,1% , entre 1980 a 1988 para 66,6%, em 1999 a 2000, com redução de 

25% (BRITO; CASTILHO; SZWARCWALD, 2001). 

O grau de escolaridade tem sido bastante utilizado, apesar de suas limitações, como 

indicador socioeconômico do indivíduo e seu impacto sobre a saúde, já que é um indicador 

estável ao longo da vida, pois sofre poucas mudanças conjunturais entre populações e grupos 

(FONSECA; SZWARCWALD; BASTOS, 2002). O fenômeno de “pauperização” caracteriza-

se pelo aumento do número de casos de AIDS em indivíduos com baixa escolaridade, 

conseqüentemente, de classes sociais menos favorecidas. Até 1982, quase a totalidade dos 

casos de AIDS, notificados entre adultos e adolescentes, correspondiam a indivíduos com 

nível superior ou médio. Já em 1985, o percentual deste grupo chegava a 76% e 24% eram 

analfabetos ou tinham até 4 anos de ensino fundamental. Nos anos subseqüentes, houve um 

aumento progressivo do número de casos registrados entre indivíduos com menor grau de 

escolaridade, chegando a 74% de analfabetos ou com ensino fundamental em 2000, com 

apenas 26% com mais de 11 anos de escolaridade ou curso superior (FONSECA; BASTOS; 

DERRICO, 2000). No ano de 2004, a epidemia brasileira também atingiu de maneira 

importante os indivíduos de menor escolaridade, sendo o número de casos, de 1980 a 2004, 

quase duas vezes maior dentre os indivíduos com apenas ensino fundamental (103.793 casos), 

em relação àqueles com nível médio e superior de instrução (55.176 casos) (BRASIL, 2004). 
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A constatação de que o número de casos aumentou nos estratos de menor escolaridade remete 

à condição de pior cobertura dos sistemas de vigilância e de assistência médica entre os 

menos favorecidos economicamente (RODRIGUES-JÚNIOR; CASTILHO, 2004). 

Na década de 80, a epidemia de AIDS no Brasil atingia principalmente as regiões 

metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Atualmente, a região Sudeste persiste como 

o primeiro lugar em número de casos notificados no período de 1980 a 2004, sendo o 

município de São Paulo o de maior prevalência, porém com incidência estável, de 24,6 por 

100 mil habitantes, menor do que a observada em 1998, que era 29,4 (BRASIL, 2004). Nas 

demais regiões, o crescimento da epidemia ainda é pronunciado, com o Nordeste situando-se 

em terceiro lugar, de acordo com os dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da 

Saúde publicado em 2004 (BRASIL, 2004). Tendo alcançado dimensão nacional, a epidemia 

não se restringe mais aos grandes centros urbanos atingindo mais da metade dos quase cinco 

mil municípios brasileiros, com disseminação espacial maior nos últimos anos, entre os 

municípios pequenos, de menor porte, com baixa renda per-capita, que dispõem de menos 

recursos, caracterizando o chamado processo de “interiorização” da epidemia 

(SZWARCWALD et al, 2000).  

 

1.1.4. Definição de AIDS x Infecção pelo HIV 

 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida é a manifestação clínica mais grave da 

doença causada da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (MELO; SOUZA, 2004). 

A maioria dos pacientes infectados pelo HIV, caso não sejam tratados, eventualmente 

desenvolverão AIDS, após um período variável de quiescência aparente da doença, conhecido 

como latência clínica ou fase assintomática (JANEWAY et al, 2002). Nesta fase, o indivíduo 

infectado é designado como sendo “soropositivo” ou “portador” da infecção pelo HIV e não 

se pode dizer que tenha AIDS. 
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Na fase assintomática de infecção pelo HIV, o diagnóstico é dado principalmente 

através de exames sorológicos que detectam anticorpos Anti-HIV. Estes, por sua vez, só serão 

detectáveis após um período de cerca de 6 a 12 semanas após o indivíduo ser infectado. Na 

fase mais precoce, antes de 12 semanas, os testes sorológicos podem ser negativos, sendo 

chamada de “fase de janela imunológica”. Nesta fase, o diagnóstico da infecção pelo HIV é 

possível apenas por exames de detecção de antígeno ou por PCR (RACHID; SCHECHTER, 

2005). 

No período de latência, apesar de silencioso clinicamente, existe multiplicação 

persistente do vírus e declínio gradual do número e função dos linfócitos T tipo CD4 (do 

inglês: Cluster of Differentiation). Ultrapassada a fase de latência, a síndrome (“AIDS-

doença”), pode ocorrer em qualquer momento entre 2 a 15 anos ou mais após a infecção 

primária, e é quando as “infecções oportunistas” começam a surgir. As “infecções 

oportunistas” são assim denominadas porque são causadas por microorganismos, que às vezes 

estão latentes e que seriam controlados facilmente por um organismo com sistema imune em 

perfeito funcionamento (JANEWAY et al, 2002). 

A definição de AIDS, criada pelo CDC e ainda hoje utilizada, define como tendo 

“AIDS-doença”, indivíduos com contagem de linfócitos T CD4 abaixo de 200 células por 

mm3 e/ou aparecimento de sintomas constitucionais ou doenças oportunistas típicas da AIDS 

(CDC, 2003) (Anexo A). 

No Brasil, notifica-se como tendo “AIDS-doença”, indivíduos com evidência 

laboratorial de infecção pelo HIV que: possuam contagem de linfócitos T CD4 menor que 

350; ou apresentem qualquer doença definidora de AIDS, segundo os critérios do CDC 

modificado (Anexo A); ou possuam 10 ou mais pontos nos critérios de Caracas/ Rio de 

Janeiro. Os Critérios de Caracas (Anexo B), por sua vez, consistem num sistema de pontuação 

para definir se o paciente HIV-positivo já desenvolveu AIDS. É um sistema simples e útil, 
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principalmente em locais onde existe dificuldade de acesso a exames, como contagem de CD4 

ou se estes demorarem a ficar pronto (MELO; SOUZA, 2004). 

1.2. Hepatites Virais 

 

As hepatites virais são doenças infecciosas causadas por vírus hepatotrópicos bem 

definidos e designados por letras do alfabeto, os quais causam reações inflamatórias no 

fígado, podendo ser de evolução aguda ou crônica (ARRAES; SAMPAIO, 2004). Tais 

infecções atingem milhões de indivíduos em todo o mundo e representam um grande 

problema de saúde pública (LOPES et al, 2005). 

A importância das hepatites não é decorrente apenas do grande número de casos, mas 

também das complicações que podem determinar. Nos casos crônicos, têm-se destacado, 

como situações de alta morbidade e mortalidade, com conseqüências graves, a cirrose e o 

carcinoma hepatocelular (CHC). A cirrose hepática, na sua forma descompensada, pode levar 

a várias complicações, principalmente decorrentes da hipertensão portal, tais como a 

hemorragia digestiva alta, secundária às varizes esofágicas, a ascite, a peritonite bacteriana 

espontânea, além da encefalopatia hepática, todas podendo ser de difícil controle e com alto 

potencial de gravidade e mortalidade (HERRINE, 2005). Ressalta-se ainda que o carcinoma 

hepatocelular, pode ser diagnosticado no decorrer de uma doença hepática crônica com 

cirrose e tem sido estimado como causador de 500 mil a 1 milhão de mortes por ano, nos 

EUA (BEFELER; DI-BISCEGLIE, 2002). A cirrose relacionada à hepatite B ou C é 

provavelmente o maior fator de risco para a malignidade nos casos de CHC diagnosticados 

(BEFELER et al, 2004). 

Determinar a real prevalência das hepatites e estabelecer seu controle continua sendo 

um desafio no Brasil. Por conta da heterogeneidade sócio-econômica do país, da distribuição 

irregular dos serviços de saúde e da incorporação desigual da tecnologia para diagnóstico e 
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tratamento das enfermidades, torna-se bastante difícil realizar avaliações do processo endemo-

epidêmico das hepatites virais (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). O Ministério da Saúde, criou 

recentemente o Programa Nacional para a Prevenção e o Controle das Hepatites (PNHV), que 

tem contribuído para aprimorar ações de saúde relacionadas às hepatites e propõe importantes 

projetos de avaliação epidemiológica, em andamento, tais como o Inquérito Domiciliar 

Nacional, o qual pretende esclarecer dados de prevalência local, de acordo com as diferentes 

regiões do país, cujos resultados oficiais ainda não estavam disponíveis até a realização deste 

trabalho (BRASIL, 2002). Entretanto, apesar de existirem técnicas laboratoriais cada vez mais 

sensíveis para a detecção das hepatites, cerca de 5 a 20% das formas agudas ainda 

permanecem sem definição etiológica, no Brasil (BRUGUERA; SANCHES, 2000). 

 

1.2.1. A Hepatite B 

 

1.2.1.1. Estrutura do Vírus da Hepatite B e seus marcadores sorológicos 

 

O vírus da hepatite B (HBV) pertence à família Hepdnaviridae, tendo como 

características peculiares da família o tropismo pelas células hepáticas, ser dotado de um 

genoma com uma molécula de DNA de fita parcialmente dupla e possuir partículas virais 

envelopadas, com nucleocapsídeo de forma icosaédrica (GOMES, 2003). O HBV pode ser 

encontrado no soro de pacientes infectados sob duas formas: a partícula completa, chamada 

partícula de Dane, medindo 42nm de diâmetro e nucleocapsídeo de 27 nm, a qual é indicativa 

de replicação viral; e partículas esféricas de 22nm de diâmetro, constituídas apenas pelo 

envelope viral (KANN; GERLICH, 1999).  

A descoberta de diversas proteínas virais presentes na estrutura do HBV, sua dosagem 

e correta interpretação, permitiu o diagnóstico da infecção pelo vírus e a determinação das 
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várias fases de replicação ou clareamento viral. A detecção dos marcadores sorológicos e sua 

correta interpretação é de extremo valor diagnóstico, prognóstico e preditivo (ARRAES et al, 

2003). Desde 1982, foram definidos tais marcadores e suas siglas são até hoje utilizadas 

(KANN; GERLICH, 1999). 

O primeiro antígeno a ser descoberto, está presente no envelope viral, chama-se 

antígeno de superfície, tendo como sigla “HBsAg”. Seu anticorpo correspondente é o 

anticorpo contra o antígeno de superfície, que tem como sigla “Anti-HBs”. A porção central 

da partícula de Dane chama-se “core” e o seu antígeno está presente no interior dos 

hepatócitos, sendo seu anticorpo correspondente o anticorpo contra o core, designado com a 

sigla “Anti-HBc”. No caso de infecção aguda, estará presente no soro o anticorpo contra o 

core da classe IgM (Anti-HBc-IgM), sendo o Anti-HBc-total revelador que já ocorreu contato 

com o vírus. Outro antígeno associado ao envelope viral, encontrado no soro de indivíduos 

infectados é o antígeno “e” (HBeAg). A presença do HBeAg indica fase replicativa do HBV e 

seu anticorpo correspondente é o Anti-HBe (DEINHARDT, 1982; ARRAES, 2003; PINHO, 

2003a). 

O quadro a seguir explica didaticamente como interpretar os marcadores do HBV: 
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Quadro 1. Interpretação de marcadores sorológicos da hepatite B: 

Abreviatura Definição Surgimento Desaparecimento Significado 
Clínico 

HBsAg Antígeno de 
superfície do 
HBV 

Cerca de 6 semanas 
após infecção (prévio 
aos sintomas e ao 
aumento das 
transaminases). 

Desaparece em 
torno do 3o mês 
Permanência por 
mais de 6 meses 
indica infecção 
crônica. 

Indica 
infectividade. 
 

HBeAg Antígeno do 
envelope do HBV 

Aparece pouco antes 
dos sintomas. 

Desaparece em 
torno do 3o mês 
Permanência por 
mais de 6 meses 
indica infecção 
crônica. 

Indica replicação 
viral e maior 
infectividade. 

HBcAg Antígeno do 
“core” do HBV 

Detectável no tecido 
hepático, mas não no 
soro 

 Presente durante 
infecção aguda 
ou crônica. 

Anti-HBc Anticorpo contra 
o “core” do HBV 

Primeiro anticorpo 
detectável. 
Aparece logo  
após o HBsAg 
 

Até o 3oou 4o mês 
está presente como 
IgM e depois passa 
a ser IgG 

Pode permanecer 
detectável por 
toda a vida, 
indicando que 
houve contato 
com HBV. 

Anti-HBe Anticorpo contra 
o antígeno do 
envelope 

Detectável em 
poucas semanas após 
desaparecer o 
HBeAg 

 Indica declínio 
da infectividade, 
encerramento da 
fase replicativa e 
geralmente 
resolução da 
infecção. 

Anti-HBs Anticorpo contra 
o antígeno de 
superfície 

Pode surgir de 1 a 3 
meses após infecção 
aguda ou vacinação. 

 Anticorpo 
neutralizante. 
Sua presença, em 
geral, indica cura 
ou imunidade. 
Pode estar 
presente em 
vacinados 

(Fonte: Modificado a partir de VERONESI; FOCACCIA, 1996) 

 

Existem algumas situações peculiares, que merecem ser enfatizadas: 

 HBsAg e Anti-HBc positivos persistentes: indica estado de portador do vírus; 

aguda ou cronicamente infectado (SHERLOCK, DOOLEY, 1997);  

 O Anti-HBs positivo não indica necessariamente cura da infecção pelo HBV. 

Níveis detectáveis deste marcador não significam necessariamente imunidade 

protetora e ausência do vírus. Podem estar presentes concomitantemente o Anti-
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HBs e o HBsAg, significando a presença do anticorpo, sendo este dirigido contra 

epitopos de cepas de HBV diferentes daquela responsável pela infecção atual do 

paciente (CHAU et al, 1991); 

 A vacinação contra o HBV tem por objetivo estimular o aparecimento do Anti-

HBs. Entretanto, níveis não detectáveis de Anti-HBs, dependentes da resposta 

individual, podem ser protetores contra HBV (ZUCKERMAN, 1996);  

 "Janela imunológica" é o período onde já não se detecta HBsAg e o Anti-HBs 

ainda não aumentou a níveis detectáveis, porém a caracterização da infecção 

pelo HBV pode ser feita através da detecção de Anti-HBc-IgM (DIENSTAG, 

1983). 

 

O HBV é classificado em 8 genótipos, representados por letras do alfabeto (A, B, C, 

D, E, F G, H). Seu significado clínico ainda não foi bem elucidado. Sabe-se, porém que as 

variedades genotípicas dependem da região geográfica e da etnia das diversas populações. Os 

genótipos B e C são predominantes na Ásia, enquanto o A e o D predominam na América, 

Europa e África (STUYVER et al, 2000). Alguns estudos demonstraram que o HBV de 

genótipo B está associado a uma soroconversão mais rápida do antígeno “e” (HBeAg) e 

doença hepática menos grave, quando comparado com o genótipo C (CHU; HUSSAIN; LOK, 

2003). 

 

1.2.1.2. Aspectos Epidemiológicos da Hepatite B 

 

A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é um grave problema de saúde pública 

mundial. A OMS estima que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo já tiveram contato com 

o HBV e que em torno de 325 milhões de pessoas são portadores crônicos do vírus, ou seja, 
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têm o risco de desenvolver cirrose ou CHC (WHO, 2000). Considerando que muitos 

indivíduos são assintomáticos e há grande percentual de subnotificação da doença, 

principalmente entre os pacientes com infecção subclínica ou que têm dificuldade de acesso 

aos serviços de saúde, certamente este número ainda é subestimado. Em regiões de alta 

prevalência do HBV (África, Ásia, outras regiões do Pacífico), 8 a 10 % da população se 

infectam durante a infância e o hepatocarcinoma secundário à infecção crônica pelo HBV é a 

primeira entre as três principais causas de morte por câncer em homens (WHO, 2000). Vale 

salientar que os portadores crônicos do HBV funcionam como reservatórios do vírus, 

perpetuando a manutenção da hepatite ao longo dos anos (FERREIRA, 2000; WHO, 2000). 

No Brasil, o Ministério da Saúde estima que pelo menos 15% da população já tenha 

tido contato com o HBV e que 1% da população brasileira apresente doença hepática crônica 

relacionada ao vírus (BRASIL, 2002). Os estudos epidemiológicos sobre hepatite B no Brasil 

são poucos e em geral tratam de populações específicas, demonstrando resultados variáveis, 

nas diferentes regiões geográficas. Em um estudo realizado por Rosini e colaboradores, no 

estado de Santa Catarina, região Sul do país, avaliou-se sorologicamente um grupo de 

263.795 doadores que freqüentavam bancos de sangue da região e encontraram diferentes 

prevalências entre as diversas regiões dentro do mesmo estado. Ao longo de três anos, a 

prevalência do HBsAg diminuiu de 0,98%, em 1999, para 0,84%, em 2000, chegando a 

0,64% em 2001. Quanto ao Anti-HBc, a prevalência em 1999 era de 8,83%, passando para 

7,09% em 2000 e chegando a 5,35% em 2001 (ROSINI et al, 2003). Em outro estudo, 

realizado por Tavares-Neto e colaboradores, no estado do Acre, região Norte brasileira, ao 

analisar o estado sorológico de 390 indivíduos da cidade de Rio Branco, encontrou-se uma 

prevalência de 3,3% de HBsAg e 34,3% de Anti-HBc (TAVARES-NETO et al, 2004). Já em 

Ribeirão Preto, estado de São Paulo, região Sudeste do Brasil, Monteiro e colaboradores, 

encontraram, em uma amostra de 404 usuários de um Centro de Testagem e Aconselhamento, 
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uma prevalência de 14,6% de Anti-HBc e 1,1% de HBsAg, ocorrendo altos índices entre 

usuários de drogas endovenosas (55,6%) e entre os que eram HIV-positivos (42,9%), 

confirmando maior infecção nestes grupos específicos (MONTEIRO et al, 2001). 

De acordo com o CDC, a prevalência para o HBV é considerada alta quando a 

freqüência do HBsAg é superior a 7% ou se há evidências de contato com o vírus, ou seja 

Anti-HBc total em número superior a 60% da população. São considerados de endemicidade 

intermediária locais onde a freqüência do Anti-HBc está entre 20 e 60% e o HBsAg entre 2 e 

7%. E por fim, as áreas com freqüência de HBsAg menor que 2% são definidas como de 

baixa prevalência, tendo então baixo risco de transmissão perinatal (CDC, 1991). 

O vírus da hepatite B é transmitido principalmente através de exposição percutânea ou 

de mucosas a fluidos corpóreos ou sangue contaminado de indivíduos infectados pelo HBV. 

Tem, portanto, a mesma rota de transmissão que o HIV, sendo, porém, 50 a 100 vezes mais 

infectante que o HIV e 10 vezes mais infectante que o HCV (WHO, 2000; FERREIRA; 

SILVEIRA, 2004). As principais formas de contágio do HBV são: relações sexuais 

desprotegidas; transfusões de sangue ou derivados; uso de drogas endovenosas, com 

compartilhamento de agulhas e seringas; transplante de órgãos e tecidos; acidentes 

percutâneos com agulhas contaminadas, entre profissionais de saúde; procedimentos odonto-

médico-cirúrgicos, quando não respeitadas as normas de biossegurança; e transmissão 

perinatal (WHO, 2000; CDC, 2003; KIFFER; VIANA; CHEINQUER, 2003). Outros fluidos 

corporais, como lágrima, urina, suor, fezes, leite materno, líquor, líquido sinovial, podem 

apresentar presença do antígeno de superfície (HBsAg), mas não apresentam o vírion intacto, 

sendo esta a razão pela qual não estão envolvidos na transmissão (FOCACCIA, 1998).  
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1.2.2. A hepatite C 

 

1.2.2.1. O vírus da hepatite C 

 

O vírus da hepatite C (HCV), foi identificado em 1989 por Choo e colaboradores, pela 

primeira vez, a partir de um pool de plasma de chimpanzés infectados experimentalmente 

com soro de pacientes com hepatite não-A, não-B crônica (CHOO et al, 1989). 

O HCV é um vírus pequeno, que mede 40 a 60 nm de diâmetro, envelopado e pertence 

à família Flaviviridae e ao gênero Hepacivirus. Possui uma fita simples de RNA, com cerca 

de 9400 nucleotídeos. Uma característica importante no seu genoma é a presença de uma 

região não-codificante, nas extremidades 5’ e 3’ do genoma, que se acredita desempenhar 

valioso papel no processo de replicação viral e possui uma região única, com código “aberto” 

de leitura, que codifica uma poliproteína com cerca de 3000 aminoácidos (UMLAUFT et al, 

1996). 

Por conta das mutações ocorridas durante a fase replicativa do vírus, ao longo da 

evolução, surgiram vários genótipos distintos. Diversas classificações foram propostas por 

diferentes grupos para determinar os genótipos do HCV e uma uniformização de tais 

classificações foi proposta por Simmonds e colaboradores. Conhecem-se, atualmente, 6 

genótipos principais e mais de 50 subtipos de HCV, com diferente distribuição geográfica 

(PURCELL, 1997). O genótipo 1 é o mais prevalente, em todo o mundo. Nos EUA, os 

genótipos 1a e 1b, são os mais comuns, estando presentes em 75% dos casos (NDDIC, 2003; 

LOPES; FIGUEIRA; SETTE-JÚNIOR, 2004). Existem diferenças na resposta terapêutica, de 

acordo com o tipo de genótipo envolvido. Pacientes infectados com genótipo 2 e 3, em geral, 

apresentam melhor possibilidade de resposta ao tratamento com interferon-alfa, enquanto o 

genótipo 1b tem sido considerado como o de pior resposta terapêutica e o que apresenta maior 
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carga viral ao longo do tempo (PURCELL, 1997; PINHO, 2003b). As melhores respostas ao 

tratamento do HCV têm sido encontradas mais em mulheres do que em homens e em pessoas 

com genótipos 2 ou 3 comparados com o genótipo 1 ou 4 e pessoas com baixa carga viral 

sérica (SORIANO, 2005). 

 

1.2.2.2. Transmissão do HCV e seus fatores de risco 

 

A via parenteral é responsável por um a dois terços dos casos de infecção e consiste na 

forma mais comumente reconhecida e melhor caracterizada de transmissão do HCV 

(ESTEBAN; GENESCA; ALTER, 1992). O uso de drogas endovenosas e a transfusão de 

sangue e hemoderivados, sem os devidos cuidados de biossegurança, têm sido apontados 

como os modos predominantes de transmissão em algumas regiões (MANSELL; 

LOCARNINI, 1995). Grupos dependentes de produtos sanguíneos, como hemofílicos, 

hemodialisados, politransfundidos, transplantados representam subpopulações mais expostas 

aos fatores de risco para infecção pelo HCV, principalmente aqueles que realizaram 

transfusões antes de 1991. Nesta época, começou-se a realizar triagens sorológicas em 

doadores de banco de sangue nos EUA, procedimento este que aprimorou-se apenas em 1992 

e foi introduzido no Brasil, apenas em 1993 (QUER; ESTEBAN, 1998). Outras rotas 

potenciais de transmissão, não menos importantes, incluem tatuagem, piercing, acidentes com 

agulhas infectadas, principalmente entre profissionais de saúde, acupunctura, além de 

tratamentos dentários, cirúrgicos ou procedimentos invasivos, onde o instrumental não é 

devidamente esterilizado (FOCCACIA, 1998; NDDIC, 2003). A transmissão vertical não é 

muito comum e alguns estudos demonstram que apenas 5% dos recém-nascidos de mães 

infectadas com HCV são contaminados (NDDIC, 2002). A transmissão do HCV através do 

aleitamento materno também não está confirmada (LIBERATO; PEREIRA; CABRAL, 
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2002). A transmissão sexual entre parceiros monogâmicos parece ser incomum, abaixo de 1% 

de parceiros por ano, e uma das explicações para isto é a baixa concentração de partículas 

virais nas secreções genitais. Pacientes co-infectados pelo HIV parecem ter maior risco de 

transmissão sexual do HCV (SOTO et al, 1994). 

 

1.2.2.3. Aspectos Epidemiológicos da hepatite C 

 

A hepatite C representa atualmente um grave problema de saúde pública mundial. 

Segundo a OMS, estima-se que existem 170 milhões de pessoas infectadas pelo HCV no 

mundo, o que corresponde a 3% da população mundial, e que ocorrem cerca de 3 a 4 milhões 

de novos casos por ano (WHO, 2000). 

Nos EUA, em torno de 4 milhões de indivíduos têm anticorpo contra o HCV (Anti-

HCV) presente no soro, o que corresponde a 1,8% da população do país já ter tido contato 

com o HCV (NDDIC, 2004). Segundo o National Disease Information Clearinghouse 

(NDDIC), tal infecção é responsável por 60 a 70% dos casos de cirrose e doença hepática em 

estágio final e hepatocarcinoma, estimando-se cerca de 10 a 12 mil mortes por ano, nos EUA, 

relacionadas ao HCV (NDDIC, 2004). O CDC de Atlanta publicou em um estudo recente 

envolvendo mais de 15 mil americanos, uma prevalência de Anti-HCV em 1,6% da 

população, correspondendo a 3,8 milhões de pessoas infectadas e dentre os usuários de drogas 

injetáveis, esta prevalência chegou a 57,3% (ARMSTRONG; SIMARD; WASLEY, 2004). 

No Brasil, não se conhece precisamente a prevalência do HCV, mas há relatos de 

estudos epidemiológicos, que sugerem que de 1 a 2% da população brasileira esteja infectada 

pelo HCV (SBH, 2003). Segundo a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), exames 

realizados em vários hemocentros brasileiros apontam uma prevalência de 1,2% de 

positividade para o HCV (FUNASA, 2003). Vários estudos de prevalência têm sido 
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realizados em diferentes regiões brasileiras, analisando diversos grupos específicos, com 

distintas formas de exposição, como usuários de drogas injetáveis, politransfundidos, 

portadores de doenças hematológicas, hemodialisados, presidiários, dentre outros. 

Recentemente, Albuquerque (2003) realizou um estudo em 250 pacientes freqüentadores de 

um centro de diálise no grande Recife, tendo encontrado uma prevalência de 8,4% (21/250) 

de resultados positivos para o Anti-HCV (ALBUQUERQUE, 2003). 

 No estado do Paraná, alguns estudos foram realizados em diferentes grupos de 

indivíduos expostos, encontrando-se prevalências de Anti-HCV próximos, mas distintas. 

Pontello e colaboradores, analisando 500 doadores de sangue, encontraram uma prevalência 

de 1,2% de Anti-HCV positivos (PONTELLO et al, 1993). Já em um outro estudo, na mesma 

região, porém realizado com uma amostra de 1006 gestantes, encontrou-se uma prevalência 

de 0,8% de Anti-HCV (REICHE et al, 2000). Em São Paulo, Foccacia e colaboradores, 

analisando 1059 indivíduos da população do município de São Paulo, encontraram uma 

prevalência de 1,42% para o Anti-HCV (FOCACCIA et al, 1995). 

Foi realizado um inquérito pela Sociedade Brasileira de Hepatologia para analisar a 

epidemiologia do HCV no Brasil, determinando-se a prevalência de Anti-HCV em diversos 

grupos como portadores de doenças hematológicas, pré-doadores de sangue, hemodialisados, 

dentre outros. Encontraram-se os seguintes resultados: dentre os 1.173.406 indivíduos 

estudados, a prevalência de Anti-HCV encontrada foi de 1,23%. Os dados foram distribuídos 

por regiões, tendo sido encontrada, na região Nordeste, uma prevalência de 1,19%. Ao serem 

analisados grupos expostos específicos, encontrou-se, dentre os hemofílicos, de um total de 

1049 amostras, uma prevalência de 51,57% de Anti-HCV positivos; e dentre os 

hemodialisados, de uma amostra de 2078 indivíduos, uma prevalência de 38,4% de Anti-HCV 

positivos (SBH, 2003). 

 



INTRODUÇÃO 45

1.3. Co-infecção HIV e Hepatites 

 

Apesar do crescimento constante da epidemia, muito se tem aprendido sobre o 

controle da doença e conseqüentemente, a melhoria da qualidade de vida das pessoas vivendo 

com o HIV e com a AIDS. Fatos marcantes como o desenvolvimento de medicamentos anti-

retrovirais e profilaxia das doenças oportunistas, tornou-se “divisor de águas” na história da 

AIDS. Especialmente, a garantia, pelo Ministério da Saúde, do acesso universal e gratuito ao 

tratamento anti-retroviral no Sistema Único de Saúde, desde 1996. O uso de tais medicações 

potentes no controle da infecção pelo HIV, possibilitou um aumento inquestionável da 

sobrevida dos pacientes infectados pelo vírus (BRASIL, 2004).  

Assim, pode-se atualmente detectar co-infecções por outros vírus em pacientes HIV-

positivos, sobre as quais pouco se sabia anteriormente, na época em que a evolução da AIDS 

era rápida e fatal, sem perspectiva de controle. A partir de 1998, em muitos centros da 

Europa, EUA e Brasil, as causas de óbito em indivíduos infectados pelo HIV deixaram de ser 

as infecções oportunistas e passaram a ser as mesmas relatadas em indivíduos da mesma faixa 

etária, não infectados pelo vírus (RACHID; SCHECHTER, 2005). 

Na “era-HAART”, as infecções hepáticas crônicas tornaram-se mais “visíveis” e têm 

sido apontadas como principais causas de hospitalização e mortalidade em pacientes HIV-

positivos em todo o mundo (PUOTI; BRUNO et al, 2002). Estima-se, segundo o Ministério 

da Saúde do Brasil, que até 40% dos pacientes com HIV estejam co-infectados pelo HBV ou 

HCV (BRASIL, 2003). Alguns estudos têm demonstrado que as doenças hepáticas e suas 

conseqüências representam 30 a 55% das causas de morte em pacientes HIV-positivos (BICA 

et al, 2001; BONACINI; BZOWEJ, 2002). 

 O HBV e o HCV são causas muito freqüentes de doença hepática crônica em pacientes 

HIV-positivos e isto se deve principalmente ao fato de terem rotas de transmissão e fatores 
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epidemiológicos semelhantes (LOPES; BARONE; CORREA, 2003). Ambos podem ser 

transmitidos por transfusão de sangue ou hemoderivados, compartilhamento de seringas e 

agulhas contaminadas, principalmente com o uso de drogas endovenosas e por relações 

sexuais desprotegidas, sendo esta última via menos comum para o HCV em comparação com 

o HBV (ROSINI et al, 2003). Desta forma, de acordo com os fatores de risco envolvidos, 

haverá maior ou menor possibilidade de adquirir o HBV ou HCV.  

 Aproximadamente 400 milhões de pessoas no mundo têm infecção crônica pelo HBV e 

acima de um milhão morrem anualmente de doença hepática relacionada ao HBV 

(STERLING, 2003). A infecção ativa pelo HBV é muito mais comum e ocorre em 10 a 15% 

entre os pacientes infectados pelo HIV (DIMITRAKOPOULOS et al, 2000; PILIERO; 

FARAGON, 2002). 

Ainda não é bem conhecido o impacto que o HBV representa sobre a progressão da 

doença pelo HIV. Alguns estudos tentaram demonstrar alterações, com piora na progressão da 

infecção pelo HIV em co-infectados pelo HBV, porém não há consenso, pois muitos desses 

estudos foram negativos. Por outro lado, há evidências de que o HIV modifica a história 

natural da infecção pelo vírus B (PUOTI et al, 2002). Em geral, pacientes co-infectados com 

o HIV, tendem a ter altos níveis de carga viral do HBV, baixas taxas de soroconversão 

espontânea da fase replicativa (HBeAg para anti-HBeAg) e têm doença hepática mais grave, 

com progressão mais rápida (DI et al, 2002; PETERS, 2002). Além disso, o risco anual de 

desenvolvimento de cirrose em infectados pelo HBV é mais alto naqueles co-infectados pelo 

HIV, especialmente os que têm baixa contagem de linfócitos T CD4 (STERLIG, 2003). 

Nos EUA, existem em torno de 240 mil pessoas co-infectadas com HIV e HCV 

(SULKOWSKI et al, 2000). Esta quantidade compreende cerca de 30% dos 800 mil 

infectados pelo HIV e 6% dos 4 milhões de infectados pelo HCV (KRAMER et al, 2005). A 

presença do HIV modifica a história natural da infecção pelo HCV, com clara evidência de 
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altas cargas virais do HCV e aceleração na progressão da doença hepática nas pessoas co-

infectadas (BENHAMOU et al, 1999). Dentre os indivíduos infectados pelo HCV, sabe-se 

que 8 a 24% desenvolvem cirrose nos primeiros 10 a 20 anos após a infecção pelo HCV 

(COLOMBO, 1999). Uma vez ocorrendo cirrose, surgimento de carcinoma hepatocelular 

ocorre numa taxa anual de 1 a 4% (EL-SERAG et al, 2001). Semelhantemente à co-infecção 

pelo HBV, existem resultados contraditórios nos efeitos do HCV na progressão da doença 

pelo HIV (POL; VALLET-PRITCHARD; FONTAINE, 2002). Alguns estudos, antes da “era-

HAART”, demonstraram não haver impacto do HCV na progressão da doença pelo HIV, 

enquanto outros sugerem haver aceleração na progressão da doença pelo HIV (LINCOLN; 

PETOUMENOS; DORE, 2003). Um estudo de coorte longitudinal recente demonstrou que 

linfócitos CD4 inibidos recuperam-se após início da HAART em pessoas co-infectadas com 

HIV e HCV, mas existem evidências limitadas quanto ao efeito na progressão clínica desses 

pacientes (GREUB et al, 2000). 

Vale ressaltar que pacientes com doenças virais crônicas, tais como HIV, HCV e HBV 

estão mais propensos a desenvolver hepatotoxicidade causada por drogas. Isto ocorre, 

particularmente, com o uso de algumas das medicações incluídas na HAART, possivelmente 

por conta de mecanismos de defesa deficientes dos hepatócitos, dentre outras causas, ainda 

pouco compreendidas (BONACINI, 2004). Entre pacientes infectados apenas pelo HIV, a 

proporção de aumento de 5 a 10 vezes no valor sérico de transaminases em relação ao valor 

basal é em torno de 1 a 5%, enquanto chega a 5 a 15% em pacientes co-infectados pelo HCV, 

em uso de terapia anti-retroviral (COOPER, 2005). Estudos de farmacocinética, envolvendo 

inibidores de protease (nelfinavir, amprenavir e ritonavir) em pacientes com doença hepática 

avançada, demonstraram que o clearance das drogas é inversamente correlacionado ao grau 

de disfunção hepática (BARREIRO et al, 2004). Em muitos casos, pode ocorrer apenas 

elevação assintomática de transaminases, que é auto-limitada. Em outros casos, o efeito tóxico 
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é dose-dependente, como o que acontece com o uso de ritonavir, que em doses altas (600mg, 

2 vezes ao dia), pode provocar elevação de enzimas hepáticas, sendo bem menos freqüente 

esta complicação, ao ser usada a mesma droga em baixas dosagens (100 a 200mg, 2 vezes ao 

dia), para efeito booster (SULKOWSKI et al, 2002). Outras medicações envolvidas na 

HAART, também vêm sendo avaliadas, como a nevirapina e o efavirenz, os quais 

demonstraram em estudos prospectivos, uma ocorrência de 2 a 4% de aumento de 

transaminases em pacientes anteriormente “virgens” de terapia anti-retroviral (VAN LETH et 

al, 2004). 

Além da prevalência da co-infecção com o HBV e o HCV nos pacientes soropositivos 

para o HIV variarem de acordo com fatores epidemiológicos e vias de transmissão, também 

há diferenças importantes nesta prevalência de acordo com área geográfica envolvida. No 

Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, tem sido demonstrado que 70 a 90% dos 

pacientes com HIV têm marcadores sorológicos positivos para HBV, sendo 10 a 15% 

portadores de infecção crônica (BRASIL, 2003). Nos EUA, o CDC, considera a hepatite B 

uma infecção oportunista e seus percentuais de co-infectados são ainda maiores que os do 

Brasil, chegando de 90 a 95% o número de pacientes HIV–positivos com evidência sorológica 

de infecção pelo HBV (PETERS, 2002). Diversos estudos no mundo inteiro demonstram 

prevalências variáveis de co-infecções pelo HBV e HCV nas distintas regiões, sendo tais 

valores determinados pelos fatores epidemiológicos envolvidos (Quadro 2). 
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Quadro 2. Prevalência de marcadores para o HBV e HCV em pacientes  

HIV-positivos entre diferentes autores e países: 

Autores/ Ano Local do 
estudo 

Total de 
pacientes  

HIV-positivos 
estudados 

Prevalência 
do  

Anti-HCV 

Prevalência 
do  

HBsAg 

Prevalência 
do  

Anti-HBc 

Hayashi; 
Flynn; 
McCurdy et al, 
1991. 

Sacramento- CA 
(EUA). 

101 pacientes 14 (13,9%) -- -- 

Wright; 
Hollander; 
Held et al, 
1994. 

San Francisco-CA 
(EUA) 

224 pacientes 26 (11,7%) -- -- 

Ockenga; 
Tillmann; 
Trautwein, 
1997. 

Hannover, 
Alemanha. 

232 pacientes 60 (23,0%) 22 (9,0%) 137 (59,1%) 

Saillor; Dabis; 
Dupon et al, 
1996. 

Aquitaine, França. 1.935 pacientes 823 (42,5%) 133 (6,9%) 507 (56,4%) 

Lincoln; 
Petoumenos; 
Dore, 2003 
. 

Sydney, Austrália. 2.086 pacientes 223 (10,7%) 100 (4,8%) -- 

Smickle; 
Helslop; 
Vickers et al, 
2003. 

Kingston, 
Jamaica. 

129 pacientes 0 (0%) 19 (15,0%) 48 (37,0%) 

 

Comparando-se os achados dos trabalhos anteriormente citados, pode-se evidenciar 

diferentes resultados de acordo com as diversas regiões geográficas. Além disso, há estudos 

de prevalência com diferentes metodologias e tamanhos de amostras distintos, dificultando a 

comparação dos resultados. Em geral, a maioria dos trabalhos publicados na área evidenciou 

variações de prevalência, com maior número de co-infectados para HCV em subpopulações 

como usuários de drogas injetáveis e pacientes com histórias de múltiplas hemotransfusões e 

maior número de co-infectados pelo HBV, dentre aqueles com relatos de provável 

contaminação através de relações homossexuais. 

Quanto à freqüência de co-infecção pelo HBV e HCV em pacientes infectados pelo 

HIV no Brasil, poucos são os estudos que estabelecem tal prevalência. Semelhantemente aos 

 



INTRODUÇÃO 50

resultados internacionais, encontra-se, dentro do próprio país, grande variação numérica, de 

acordo com as formas de transmissão envolvidas e com as diferentes regiões geográficas, 

conforme demonstrado a seguir no quadro 3. 

 

Quadro 3. Prevalência de marcadores para o HBV e HCV em pacientes HIV-positivos 

encontrada por diferentes autores brasileiros. 

Autores/Ano Local do 
estudo 

Total de 
pacientes HIV-

positivos 
estudados 

Prevalência 
do Anti-HCV 

Prevalência do 
HBsAg 

Prevalência 
do Anti-

HBc 

Mendes-
Correa; 
Barone; 
Cavalheiro et 
al, 2000. 

São Paulo-SP 1.693 pacientes _ 96 (5,7%) 654 (38,6%) 

Mendes-
Correa; 
Barone; 
Cavalheiro et 
al, 2000. 

São Paulo-SP 1.457 pacientes 258 (17,7%) _ _ 

Pavan; Aoki; 
Monteiro et al, 
2003. 

Campinas-SP 232 pacientes 119 (53,8%) 12 (5,3%) 100 (44,0%) 

Souza; Passos; 
Machado et al, 
2004. 

Ribeirão 
Preto- SP. 

401 pacientes _ 34 (8,5%) 159 (39,7%) 

Morimoto; 
Caterino-
Araújo; 
Morimoto et al, 
2003. 

Londrina-PR 758 pacientes 159 (21,0%) _ 288 (38,1%) 

Treitinger; 
Spada; Silva et 
al, 1999. 

Florianópolis-
SC 

99 pacientes 50 (53,8%) 19 (19,2%) 63 (63,6%) 

 

 

Conforme o quadro acima, a prevalência das co-infecções pelos HBV e HCV em 

pacientes infectados pelo HIV é extremamente variável nas distintas regiões do Brasil. Além 

disto, a maioria dos estudos que analisaram tais prevalências são provenientes das regiões Sul 

e Sudeste. Há uma enorme escassez de estudos brasileiros e principalmente na região 
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Nordeste do país, pois não há sistematização em banco de dados locais, dificultando até 

mesmo a determinação da exata prevalência dos diversos tipos de hepatites na região.  

Recentemente, foi realizado um estudo na Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), o primeiro da região sobre o assunto, analisando 343 pacientes infectados pelo HIV 

acompanhados no Hospital das Clínicas (HC), pelo Departamento de Doenças Infecciosas e 

Parasitárias (DIP), tendo sido encontrada uma prevalência local de 4,1% (14/343) de co-

infecção pelo HCV (CARVALHO, 2004). Marcadores sorológicos para o HBV não foram 

estudados neste trabalho. 

Tendo em vista a escassez de dados locais a cerca da prevalência de co-infecções pelos 

vírus da hepatite B e C em indivíduos HIV-positivos e suas graves conseqüências, foi 

realizada esta pesquisa, com a cooperação do Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias 

do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), visando conhecer melhor a presença dos 

marcadores da co-infecção em tal população. Avaliaram-se as freqüências dos marcadores  

HBsAg, Anti-HBc e Anti-HCV e analisaram-se os fatores associados nos respectivos grupos 

de co-infectados encontrados na população estudada. 
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2.1. Objetivo Geral 

  

 Verificar a freqüência dos marcadores sorológicos para os vírus da hepatite B 

(HBV) e da hepatite C (HCV) em pacientes HIV-positivos, acompanhados no 

Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC) e identificar os fatores associados à 

presença destes marcadores.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Nos pacientes HIV-positivos acompanhados no HUOC: 

 

 Determinar a freqüência de soropositividade dos marcadores HBsAg e Anti-HBc; 

 Determinar a freqüência de soropositividade do marcador Anti-HCV; 

 Identificar possíveis fatores associados à presença de co-infecção pelo HBV, 

expressa pela soropositividade ao marcador HBsAg; 

 Identificar possíveis fatores associados à presença de co-infecção pelo HCV, 

expressa pela soropositividade ao marcador Anti-HCV. 
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3.1. Casuística 

 

3.1.1. População do Estudo 

 

Foram selecionados, na forma de censo, todos os pacientes HIV-positivos 

acompanhados no Hospital Universitário Oswaldo Cruz (HUOC), no ambulatório de Doenças 

Infecciosas e Parasitárias (DIP-adulto), que aceitaram participar e que não possuíam nenhum 

critério de exclusão. 

O HUOC é um hospital construído em 1884, inicialmente com intuito de atender a 

pacientes portadores de varíola e malária, oferecendo os chamados leitos de “isolamento”. 

Posteriormente, tornou-se um Hospital Universitário, com pavilhões para as demais 

especialidades clínicas (Cardiologia, Cirurgia, Clínica Médica, Pneumologia, Oncologia), 

permanecendo, contudo, como referência do estado de Pernambuco para diversas doenças 

infecciosas, além de HIV/ AIDS. 

 O setor destinado ao atendimento de tais doenças infecciosas, antes chamado de 

Isolamento Adulto, atualmente chama-se DIP-adulto. No referido setor, estão contidos 14 

leitos de enfermaria (com projeto de ampliação em andamento), além de uma Unidade de 

Terapia Intensiva de DIP, salas de consultório, onde funcionam o ambulatório de DIP e o 

chamado hospital-dia, destinado a suporte dos pacientes com HIVAIDS. 

O setor de DIP adulto possui cerca de 600 pacientes HIV-positivos cadastrados (dados 

obtidos pouco antes da realização deste estudo).  

 

3.1.2. Desenho do Estudo  

 

Foi realizado um estudo do tipo corte transversal, analisado como um caso-controle.  
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3.1.3. Critérios de inclusão  

 

Foram incluídos no estudo os pacientes que preenchiam aos seguintes critérios: 

 adultos, na faixa etária a partir dos 18 anos; 

 com diagnóstico confirmado de infecção pelo HIV, documentada por sorologia 

positiva, com ou sem AIDS- doença; 

 que estavam em acompanhamento no serviço e comparecendo regularmente às 

consultas, de acordo com os registros da farmácia; 

 

 

3.1.4. Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do estudo os pacientes que: 

 não compareciam regularmente às consultas; 

 não tinham condições clínicas de fornecer as informações; 

 não tinham exame confirmatório com resultado de sorologia positiva para HIV; 

 com idade abaixo de 18 anos. 

 

3.1.5. Definição de Variáveis 

 

 Variáveis Dependentes 

 

 Presença do marcador antígeno de superfície do HBV (HBsAg). Resultado da 

sorologia realizada pelo método Enzimaimunoensaio em Micropartículas 

(MEIA). Variável categórica dicotômica: 1) positivo e 2) negativo; 
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 Presença do marcador Anti-HBc total (anticorpo do core do HBV). Resultado 

da sorologia realizada pelo método MEIA. Variável categórica dicotômica:  

1) positivo 2) negativo. 

 Presença do marcador Anti-HCV (anticorpo do HCV). Resultado da sorologia, 

realizada pelo método MEIA. Variável categórica dicotômica: 1) positivo e  

2) negativo. 

 

 Variáveis Independentes 

 

 Idade: variável numérica, contínua, definida como tempo decorrido entre a data de 

nascimento e a data da coleta dos dados, categorizada como: 1) menor de 20 anos; 

2) de 20 a 40 anos; 3) maior de 40 anos; 

 Sexo: variável dicotômica, categorizada em: 1) feminino e 2) masculino; 

 Situação marital: definida como situação conjugal no momento da coleta dos 

dados. Categorizada como: 1) solteiro 2) casado ou união consensual, 3) separado 

ou divorciado e 5) viúvo; 

 Escolaridade: variável categórica, correspondendo ao grau mais elevado de 

escolaridade concluído até a data da coleta, distribuída nas seguintes categorias:  

1) nenhuma; 2) 1o grau 3) 2o grau; 4) superior; 

 Local de Moradia: variável categórica, correspondendo a local de moradia do 

paciente no momento da coleta dos dados. Categorizada como 1) Recife; 2) Região 

Metropolitana do Recife∗ (exceto Recife); 3) Interior. 

                                                 
∗Atualmente, considera-se Região Metropolitana do Recife (RMR) 13 municípios: Araçoiaba, Abreu e Lima, 
Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Itapissuma, Itamaracá, Jaboatão dos Guararapes, 
Moreno, Olinda, Paulista e São Lourenço da Mata. 
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 Presença atual ou passada de sintomas da AIDS. Variável correspondente ao 

estágio da doença pelo HIV do paciente, de acordo com critérios do CDC 

modificado (anexo A) ou de Caracas (anexo B): variável nominal dicotômica, 

categorizada como: 1) sim e 2) não; 

 Uso de drogas anti-retrovirais. Variável correspondente ao uso de medicações para 

tratamento do HIV pelo paciente no momento da coleta de dados. Variável 

nominal, dicotômica: 1) sim e 2) não; 

 Antecedentes de transfusão de sangue ou hemoderivados. Variável que expressa se 

o paciente já recebeu sangue ou hemoderivados em algum momento da sua vida, 

até o momento da coleta. Variável nominal dicotômica, categorizada como: 1) sim 

e 2) não;  

 Período do primeiro episódio de hemotransfusão. Variável referente ao ano em que 

pela primeira vez em sua vida o paciente foi submetido a hemotransfusão. Variável 

categórica, subdividida em: 1) até 1993 e 2) depois de 1993.  

Obs: Testes para pesquisa de marcadores de hepatites virais em bancos de sangue 

tornaram-se obrigatórios, de acordo com o Ministério da Saúde, a partir da portaria 

de no 1376 de 19 de novembro de 1993; 

 Preferência Sexual. Variável referente à opção sexual referida pelo paciente no 

momento da entrevista. Variável categorizada como: 1) homossexual, 2) bissexual 

e 3) heterossexual 4) Não quis responder; 

 Antecedente de uso de drogas injetáveis. Variável que expressa se o paciente já 

usou algum tipo de droga injetável, pelo menos uma vez, em algum momento de 

sua vida, até a data da coleta de dados.Variável nominal dicotômica, categorizada 

como: 1) sim e 2) não; 
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 Antecedente de uso de drogas inalatórias. Variável nominal que expressa se o 

paciente já usou algum tipo de droga inalatória, pelo menos uma vez, em algum 

momento de sua vida, até a data da coleta de dados. Variável nominal dicotômica, 

categorizada como: 1) sim e 2) não; 

 Hábito de ingesta de álcool. Variável que expressa se o paciente tem ou já teve o 

hábito de ingerir álcool e ficar embriagado, todos os dias ou ao menos nos finais de 

semana, referido pelo paciente na entrevista. Variável nominal dicotômica, 

categorizada como: 1) sim e 2) não; 

 Uso de piercing ou tatuagem. Variável referente ao fato do paciente usar ou já ter 

usado piercing ou tatuagem em qualquer lugar do corpo, em algum momento da 

sua vida, até data da coleta de dados. Variável nominal dicotômica, categorizada 

como: 1) sim e 2) não; 

 Antecedente de procedimento cirúrgico ou cirúrgico-dentário. Variável referente 

ao fato do paciente já ter realizado algum tipo de cirurgia em algum momento de 

sua vida até o momento da entrevista. Variável nominal dicotômica, categorizada 

como: 1) sim e 2) não; 

 Tempo decorrido do procedimento cirúrgico: 1) menos de 6 meses; 2) mais de 6 

meses; 

 Antecedente de realização de procedimentos invasivos. Variável referente ao fato 

do paciente ter realizado, em algum momento da sua vida, procedimentos 

invasivos, incluindo endoscopia digestiva alta (EDA), colonoscopia, cateterismo, 

etc. Variável nominal, dicotômica, categorizada como: 1) sim e 2) não; 

 Tempo decorrido do procedimento invasivo: 1) menos de 6 meses; 2) mais de 6 

meses. 
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3.2. Métodos Laboratoriais 

 

3.2.1. Enzimaimunoensaio em Micropartículas (MEIA) 

 

 A técnica de MEIA é uma variação do princípio de Imunoensaio Enzimático (EIA). Os 

EIAs estão disponíveis para identificar diversos antígenos e anticorpos relacionados à 

infecção pelas hepatites virais.  

Para detecção dos anticorpos Anti-HCV, foram utilizados “kits” comerciais de 3a geração, 

do fabricante Abbott®, do tipo Axsym HCV versão 3.0. Este, por sua vez, é designado para 

detectar, qualitativamente, anticorpos presentes no soro ou plasma humanos, contra proteínas 

estruturais e não-estruturais do genoma do HCV. Os antígenos HCV c-200, HCr-43, c100-3 e 

NS5 são os contidos nos kits utilizados e possuem seqüências de proteínas estruturais, não-

estruturais e aminoácidos do HCV, supostamente das regiões do core NS3, NS4 e NS5 do seu 

genoma. Na reação final do Axsym, um anticorpo ligado a uma enzima ativa sob um substrato 

produz um produto final fluorescente e a fluorescência produzida pela reação enzimática é 

medida, sendo proporcional à quantidade de anticorpos presentes ligados. A presença ou 

ausência do Anti-HCV é determinada pela comparação da taxa de formação do produto 

fluorescente para um valor de limite de corte (cutoff), calculado a partir de um calibrador 

index Axym HCV versão 3.0 prévio. Se a taxa de formação do produto fluorescente numa 

amostra for igual ou maior ao valor de cutoff, a amostra é considerada reativa positiva para o 

Anti-HCV. As amostras que apresentaram um resultado muito próximo ao valor do cutoff 

foram consideradas inconclusivas e repetidas pelo mesmo “kit”, utilizando-se uma nova 

alíquota da mesma amostra. 

 Para detecção dos anticorpos Anti-HBc, foram utilizados “kits” comerciais Axsym-

Core, do fabricante Abbott® , também baseado na tecnologia MEIA, anteriormente descrita. A 

amostra, o diluente de amostra e as micropartículas recobertas de antígeno core contra o HBV 
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(rHBcAg) são combinados numa célula de reação. Quando o Anti-HBc está presente na 

amostra, ele se liga às micropartículas recobertas de rHBcAg, formando um complexo 

antígeno-anticorpo na mistura. Uma porção da mistura é transferida para uma matriz de fibra 

de vidro, fosfatase alcalina é adicionada à matriz e se liga aos sítios antigênicos rHBcAg nas 

micropartículas que não estiverem ligadas com Anti-HBc da amostra. Posteriormente, é 

realizada uma lavagem, para remover os materiais não ligados às micropartículas e é 

adicionado um substrato, o 4-metilumbeliferil fosfato, que após remoção do grupo fosfato, 

resulta em um produto fluorescente. Esse produto fluorescente é medido pelo sistema óptico 

MEIA e seu resultado obtido pela comparação do índice de formação do produto fluorescente 

com índice de corte (cutoff), pré-determinado por uma calibração index Axsym-core. 

Resultados de amostras com índice igual ou maior que o cutoff são considerados reativos. 

 Para detecção do marcador HBsAg, foram utilizados “kits” comerciais de 3a geração, 

do  fabricante Abbott®, do tipo Axsym HBsAg (V2), o qual também utiliza a técnica de 

MEIA para detecção qualitativa do antígeno HBsAg. Do mesmo modo que na reação anterior, 

são utilizadas micropartículas revestidas, desta vez com o anticorpo Anti-HBs, para permitir a 

formação do complexo antígeno-anticorpo. O restante da reação segue o mesmo 

procedimento descrito anteriormente. 

 

3.3. Recrutamento de pacientes, coleta de dados e amostras 

 

 No período de julho a setembro de 2004, os pacientes que aguardavam consulta na 

sala de espera do ambulatório foram abordados pela pesquisadora. Após esclarecimentos e 

explicações dos objetivos da pesquisa, os pacientes que concordaram em participar do estudo 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. A seguir, em sala reservada, eram 

aplicados os questionários, com informações clínicas e sócio-demográficas (Apêndice A).  
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Os participantes eram então encaminhados à sala de coleta de sangue, onde foram 

colhidos, 5 mL de sangue, utilizando tubos tipo “vacutainer” com anticoagulante, 

aproveitando-se a punção venosa para a coleta de exames de rotina. Depois de colhidas, as 

amostras de sangue foram levadas para o Laboratório de Biologia Molecular de Vírus do 

Instituto de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências Médicas (ICB/FCM), para 

separação e armazenamento. As amostras de sangue total foram centrifugadas a 2200 rpm, por 

10 minutos e os soros de cada paciente separados em duas alíquotas, de 1 mL cada, colocadas 

em tubos com capacidade para 1,5 mL devidamente identificados e numerados para cada um.  

 Tais alíquotas foram estocadas em estantes apropriadas, também identificadas e 

estocadas a -80oC. Posteriormente, foram encaminhadas ao Laboratório Municipal de Saúde 

Pública do Recife, onde foram realizados os testes do tipo MEIA, para detecção dos 

marcadores HBsAg, Anti-HBc total e Anti-HCV. 

 

3.4. Bancos de dados e procedimentos estatísticos 

 

 Os dados dos questionários e os resultados dos testes laboratoriais foram codificados 

em um banco de dados, construído utilizando o programa Excel, versão 2003. Após 

conferência e limpeza dos dados, estes foram analisados no programa SPSS, versão 11.0. 

As associações entre variáveis categóricas foram verificadas utilizando-se o qui-

quadrado de Pearson ou teste exato de Fisher, quando apropriado. O valor de “p” menor que 

0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 
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3.5. Aspectos Éticos 

 

O referido trabalho, protocolado sob o n° 29.4.006 foi aprovado em 16 de junho de 

2004, de acordo com a resolução de n° 196/96 do Conselho Nacional de Saúde, pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Oswaldo Cruz – CEP/HUOC.  

Foi elaborado um termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B) para que 

cada paciente autorizasse por escrito a sua participação no estudo. 
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Dos pacientes cadastrados no serviço, 442 preencheram os critérios de inclusão e 

concordaram em participar do estudo. A coleta de sangue não foi realizada em 3 pacientes e 3 

outros pacientes desistiram de participar da pesquisa. Ocorreu também hemólise em 4 

amostras e havia material insuficiente em 3 delas. Ao final do estudo, o censo foi composto de 

429 pacientes. 

 

4.1. Variáveis Independentes 

 

 A tabela a seguir (tabela 1) apresenta a distribuição dos pacientes envolvidos no 

estudo, de acordo com a faixa etária, sexo, escolaridade, estado marital e local de moradia. 

 

Tabela 1 –  Variáveis Sócio-demográficas de 429 pacientes HIV-positivos acompanhados em um 

Serviço de Referência em Recife, no período de julho a setembro de 2004. 
 

Variável n % 
Sexo   
Masculino 285 60,1 
Feminino 171 39,9 
   
Faixa etária   
< 20 anos 2 0,5 
20 a 40 anos 243 56,6 
> 40 anos 184 42,9 
   
Local de moradia   
Recife 178 41,5 
R.M.R* 192 44,8 
Interior 59 13,8 
   
Situação marital   
Solteiro 216 50,3 
Casado/ União estável 142 33,1 
Separado/ Divorciado 36 8,4 
Viúvo 35 8,2 
   
Escolaridade   
Nenhuma 15 3,5 
1ograu  232 54,1 
2ograu  148 34,5 
Superior 34 7,9 
Total 429 100 

* Região Metropolitana do Recife, que compreende 13 municípios, circunvizinhos a Recife, já definidos anteriormente, no item definição de 
variáveis. 
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Neste estudo, observa-se a idade variando de 18 a 77 anos, com uma média de 39,3 

anos e uma moda de 37 anos. 

Verificou-se uma predominância de pacientes do sexo masculino 285 (60,1%) e com 

faixa etária de 20 a 40 anos. 

De acordo com a tabela 1, observa-se que a maioria dos pacientes estudados 192 

(44,8%) reside na Região Metropolitana do Recife (RMR), a qual englobam 13 municípios 

circunvizinhos do Recife, já mencionados anteriormente. O percentual de pacientes do interior 

de Pernambuco atendidos neste serviço de referência representa apenas 13,8% (59/429). 

 Em relação à situação marital, a maioria dos pacientes, entre os avaliados neste estudo, 

foram solteiros 216 (50,3%), vindo em segundo lugar por ordem de freqüência, os casados ou 

com uniões estáveis 142 (33,1%). 

Quanto à escolaridade, observa-se, dentre o grupo analisado, uma grande variação no 

grau de escolaridade, havendo uma maioria de 54,1% (232/429) com 1ograu de instrução e 

uma minoria, representada por apenas 7,9% (34/429), de pacientes com nível superior de 

instrução. No entanto, 34,5% (148/429) dos indivíduos avaliados têm 2ograu, o que denota 

uma variedade importante na condição social da população estudada. 

 Quanto ao estágio de doença pelo HIV dos pacientes participantes deste estudo, houve 

uma distribuição proporcional, no que diz respeito à presença atual ou antecedente de critérios 

definidores de AIDS-doença. Encontrou-se uma freqüência muito próxima entre pacientes 

soropositivos sem AIDS 47,6% (204/429) e aqueles que tinham ou já tiveram alguma doença 

definidora de AIDS 52,4% (225/429) (tabela 2). 

Em relação ao tratamento anti-retroviral, a maioria 80,4% (345/429) dos pacientes 

relatavam estar fazendo uso de tais medicações no momento do estudo (tabela 2). Entretanto, 

de acordo com os questionários, grande parte da população estudada, não sabia informar os 

nomes das medicações utilizadas. 
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De acordo com a tabela 3, observa-se que 24,2% relatavam ter recebido transfusão de 

sangue ou hemoderivados em algum momento de sua vida, antes de participarem deste 

estudo. Destes, apenas 9,3% o fizeram antes de 1993, época em que se começou a realizar 

melhor controle sorológico de doadores em bancos de sangue. 

 

Tabela 2 – Distribuição de pacientes HIV-positivos acompanhados em um serviço de referência em 

Recife, no período de julho a setembro de 2004, segundo a presença atual ou antecedente 

de critérios definidores de AIDS-doença e o uso de terapia anti-retroviral (TARV). 
 

AIDS n % 

Sim 225 52,4 

Não 204 47,6 

   

Uso de TARV   

Sim 345 80,4 

Não 84 19,6 

Total 429 100 

  
 

 

Tabela 3 – Distribuição de pacientes HIV-positivos acompanhados em um serviço de referência em 

Recife, no período de julho a setembro de 2004, segundo antecedente de hemotransfusão 

(HTF) e período de sua realização. 
 

Hemotransfusão n % 
Sim 104 24,2 
     Período da HTF   
     Antes de 1993 40 38,4 
     Depois de 1993 60 57,6 

Não sabe 04 3,84 
   

Total de transfundidos 104 100 
   
Não 319 74,4 
Não sabe 06 1,4 

   
Total 429 100 
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Quanto ao hábito de ingerir álcool com freqüência, dos pacientes questionados, 61,1% 

(262/429) afirmaram que bebiam com freqüência no momento ou em alguma época da sua 

vida, antes da realização deste estudo (tabela 4). 

Verifica-se, na tabela 4, que uma pequena proporção, apenas 1,6% (7/429) dos 

pacientes, afirmavam já terem usado, em algum momento de sua vida, drogas endovenosas 

(EV). 

 Observou-se, em relação ao comportamento sexual, que 70,6% (303/429) dos 

voluntários declararam em sua entrevista, serem heterossexuais e apenas 26,7% (114/429) 

declararam-se homo ou bissexuais (tabela 4). 

 Quanto à realização de tatuagem ou piercing, 10,0% (43/429) dos pacientes afirmaram 

já terem se envolvido com tais procedimentos (tabela 4). 

Foram identificados, dentre os pacientes estudados, que 68,8% (295/429) já haviam 

sido submetidos, em algum momento de sua vida, a algum tipo de procedimento cirúrgico. 

Destes, 90,5% (267/295), tinham ocorrido há mais de 6 meses antes da entrevista (tabela 5). 

Ao serem questionados quanto à realização de procedimentos invasivos, incluindo 

endoscopia, colonoscopia, cateterismo ou qualquer exame invasivo, 54,1% (232/429) 

negaram já terem realizado algum destes procedimentos. Dentre os que afirmaram já ter 

realizado tais procedimentos, referiam ter sido 83,8% (165/197) há mais de 6 meses (tabela 

5). 
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Tabela 4 – Distribuição de pacientes HIV-positivos acompanhados em um serviço de referência em 

Recife, no período de julho a setembro de 2004, segundo fatores comportamentais. 
 

Hábitos n % 
Preferência Sexual   
Homossexual 80 18,6 
Bissexual 34 7,9 
Heterossexual 303 70,6 
Não respondeu 12 2,8 
   
Uso de drogas EV   
Sim 07 1,6 
Não 422 98,4 
   
Uso de drogas inalatórias   
Sim 25 5,8 
Não 404 94,2 
   
Hábito de ingesta de álcool   
Sim 262 61,1 
Não 167 38,9 
   
Tatuagem ou piercing   
Sim 43 10 
Não 386 90 
Total 429 100 

 
 

Tabela 5 – Distribuição de pacientes HIV-positivos acompanhados em um serviço de referência em 

Recife, no período de julho a setembro de 2004, segundo antecedente de procedimento 

cirúrgico ou exames invasivos e o período de sua realização. 
 

Procedimentos n % 
Cirurgia   
Sim 295 68,8 
Período da cirurgia   
Mais de 6 meses 267 90,5 
Menos de 6 meses 27 9,1 
Não sabe 1 0,3 
Total 295 100 
Não 134 31,2 
   

Total 429 100 
   
Procedimento invasivo*   
Sim 197 45,9 
Período do procedimento   
Mais de 6 meses 165 83,8 
Menos de 6 meses 31 15,7 
Não sabe 1   0,5 
   

Total 197 100 
   
Não 232 54,1 
   

Total 429 100 
*Incluindo endoscopia, colonoscopia, cateterismo ou qualquer procedimento ou exame invasivo realizado pelo paciente até o momento da 
realização da entrevista. 
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4.2. Variáveis Dependentes 

 

 Foram detectados 10,7% (46/429) de pacientes com resultado positivo para o 

marcador Anti-HCV. Então, a freqüência da hepatite C nos pacientes HIV-positivos estudados 

foi de 10,7%, baseada na detecção do Anti-HCV (gráfico 1).  

 Quanto ao HBV, foram detectados 10,3% (44/429) de pacientes com resultado 

positivo para o HBsAg. Conseqüentemente, a prevalência de infecção ativa pelo HBV foi de 

10,3% , baseada na detecção do HBsAg. O marcador Anti-HBc, por sua vez, foi positivo em 

38,7% (166/429) dos pacientes estudados, demonstrando contato com o HBV, apesar de não 

haver infecção ativa em todo este grupo. Destes, 87,3% (145/166) eram positivos apenas para 

Anti-HBc, mas negativos para o antígeno, HBsAg. Dentre estes que possuíam apenas o Anti-

HBc como único marcador positivo para o HBV, 90,3% (131/145) não tinham Anti-HCV 

associado enquanto 9,7% (14/145) apresentavam positividade para Anti-HCV. Dentre o total 

dos pacientes estudados 1,4% (6/429) eram positivos tanto para HBsAg como para Anti-HCV 

concomitantemente, sugerindo infecção ativa tanto pelo HBV quanto pelo HCV. 

10,3%

10,7%

1,4%

81,6%

HBsAg+ (44/429)

Anti-HCV+ (46/429)

HBsAg+ e Anti-HCV+ (6/429)

HBsAg- e Anti-HCV-
(350/429)

 
Gráfico 1 – Positividade de marcadores para HBV e HCV em 429 pacientes 

HIV-positivos, acompanhados em um serviço de referência em 

Recife, no período de julho a setembro de 2004. 
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4.3. Verificação de Associação entre as variáveis independentes e o HBsAg 

 

 Analisando-se a associação entre presença do HBV e o gênero, encontrou-se que 

dentre os homens, 89,1% (230/258) não possuíam HBsAg positivo (tabela 6). E das mulheres 

estudadas, 90,6% (155/171) foram negativas para o HBsAg. Dentre os indivíduos com 

resultado positivo para HBsAg, 63,6% (28/44) eram do sexo masculino e 36,3% (16/44) eram 

do feminino (tabela 6). Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre 

gênero e presença do HBsAg (p=0,617). 

 Correlacionando-se HBsAg com a faixa etária, não foi encontrada positividade para o 

HBsAg em nenhum dos indivíduos abaixo dos 20 anos. Dentre aqueles com idade entre 20 e 

40 anos, 12,4% (30/242) eram positivos para HBsAg e na faixa acima de 40 anos, apenas 

7,6% (14/185) tinham o vírus (tabela 6). Entretanto, também não foi evidenciada associação 

estatisticamente significante entre faixa etária e presença do HBsAg (p=0,243). 

 Em relação à hemotransfusão, dos pacientes que relataram já terem feito 

hemotransfusão em alguma época de sua vida, 12,5% (13/104) tiveram resultado de HBsAg 

positivo e 87,5% (91/104) tinham o marcador negativo (tabela 7). Ainda de acordo com a 

tabela 7, um percentual de 29,5% (13/44) dos pacientes com o HBsAg positivo tinham 

antecedente de hemotransfusão. Dentre aqueles que fizeram hemotransfusão antes de 1993, 

época a partir da qual se oficializou nacionalmente o controle sorológico de doadores em 

bancos de sangue, 15% (6/40) tiveram HBsAg positivo (tabela 7). Contudo, também não foi 

encontrada associação estatisticamente significante entre antecedente de transfusão e presença 

do HBsAg (p=0,580) ou entre este e o período no qual foi realizada a transfusão (p=0,627). 
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Tabela 6 – Associação entre fatores sócio-demográficos e a presença do HBV, expressa pela 

positividade para HBsAg, em pacientes HIV-positivos acompanhados em um serviço de 

referência em Recife, período de julho a setembro de 2004. 

 

HBsAg  
Sim Não 

Total p 

Sexo n % n % n %  
        
Masculino 28 10,9 230 89,1 258  100 0,617 
Feminino 16 9,4 155 90,6 171  100  
        
Faixa etária        
        
< 20 anos 0 0 2 100,0 2 100 0,243 
20 a 40 anos 30 12,4 212 87,6 243  100  
> 40 anos 14 7,6 171 92,4 184 100  
        
Total 44 10,3 385 89,7 429 100  

 

 

Tabela 7 – Associação entre co-infecção pelo HBV, expressa pela presença do HBsAg, e antecedente 

de hemotransfusão, em pacientes HIV-positivos acompanhados em um serviço de 

referência em Recife, no período de julho a setembro de 2004. 

 

HBsAg  
Sim Não 

Total p 

Hemotransfusão n % n % n %  
        
Sim  13 12,5 91 87,5 104 100 0,580 
        
Período da HTF        
Antes de 1993 06 15,0 34 85,0 40 100 0,627 
Depois de 1993 07 11,7 53 88,3 60 100  
Não sabe 0 0 04 100 04 100  

        
Não 30 9,4 289 90,6 319 100  
Não sabe 01 16,7 5 83,3 06 100  
        
Total 44 10,3 385 89,7 429 100  
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  Dos pacientes com soropositividade para o HBsAg, 61,4% (27/44) afirmaram ser 

heterossexuais e apenas 27,3% (12/44) referiam ser homossexuais (tabela 8). Dentre o grupo 

de pacientes que afirmaram ser homossexuais, 15,0% (12/80) tiveram HBsAg positivo e 

dentre os bissexuais, 11,8% (4/34) foram HBsAg positivos e dos heterossexuais, 8,9% 

(27/303) eram soropositivos para HBsAg (tabela 8). Contudo, não houve associação 

estatisticamente significante entre preferência sexual e presença do HBsAg (p=0,443). 

 Em relação ao uso de drogas endovenosas, dos pacientes com HBsAg positivo, 95,5% 

(42/44) referiam nunca terem utilizado drogas injetáveis, em nenhum momento de sua vida 

até o dia da entrevista (tabela 8). Do grupo de pacientes que afirmavam já terem usado algum 

tipo de droga endovenosa, 28,6% (2/7) eram HBsAg positivos e do grupo que negou já ter 

usado droga endovenosa, 10,0% (42/422) tinham o marcador positivo. Ao ser testada a 

associação entre as variáveis, também não houve associação estatisticamente significante 

entre uso de drogas injetáveis e presença do HBsAg (p=0,155). 

 Já em relação a uso de drogas inalatórias, dos pacientes com HBsAg positivo, 86,7% 

(38/44) referiam nunca terem utilizado drogas inalatórias (tabela 8). Dentre o grupo de 

pacientes que afirmaram utilizar drogas inalatórias, 24,0% (6/25) tiveram HBsAg positivo e 

no grupo dos que não usavam drogas inalatórias, 9,4% (38/404) tinham o marcador positivo. 

Neste caso, ao ser testada a associação entre as variáveis, houve associação estatisticamente 

significante entre uso de drogas inalatórias e presença do HBsAg (p=0,033). 
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Tabela 8 – Associação entre fatores comportamentais e a presença do HBV, expressa pela 

positividade para HBsAg, em pacientes HIV-positivos acompanhados em um serviço 

de referência em Recife, período de julho a setembro de 2004. 
 

HBsAg  

Sim Não 

Total p 

Preferência Sexual n % n % n %  
        

Homossexual 12 15,0 68 85,0 80 100 0,443 

Bissexual 04 11,8 30 88,2 34 100  

Heterossexual 27 8,9 276 91,1 303 100  

Não respondeu 01 8,3 11 91,7 12 100  

     

Uso de drogas EV     

Sim 02 28,6 05 71,4 07 100 0,155 

Não 42 10,0 380 90,0 422 100  

Uso de drogas inalatórias     

Sim 06 24,0 19 76,0 25 100 0,033 

Não 38 9,4 366 90,6 404 100  

Hábito de ingesta de álcool     

Sim 29 11,1 233  88,9 262 100 0,487 

Não 15 9,0 152 91,0 167 100  

Tatuagem ou piercing     

Sim 06 14,0 37 86,0 43 100 0,424 

Não 38 9,8 348 90,2 386 100  
        

Total 44 10,3 385 89,7 429 100  

 
 

 Quanto ao hábito de ingerir álcool, dos pacientes com HBsAg positivo, 65,9% (29/44) 

relatavam ingerir álcool com freqüência, enquanto 34,1% (15/44), negavam ter este hábito 

(tabela 8). Dentre aqueles que referiam beber, 11,1% (29/262) foram positivos para HBsAg, 

enquanto dos que não referiam beber, 9,0% (15/167) tinham o marcador. Ao se testar a 

associação entre as variáveis álcool e a presença do HBsAg, não foi encontrada associação 

estatisticamente significante entre as mesmas (p=0,487). 
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 Dentre os pacientes com HBsAg-positivo, 86,4% (38/44) relatavam nunca terem 

realizado tatuagem ou piercing (tabela 8). De acordo com a tabela 8, dos pacientes que 

possuíam piercing ou tatuagem, 14,0% (6/43) eram HBsAg-positivos, enquanto dos que não 

possuíam este fator, 9,8% (38/386) tinham o marcador positivo. Quando se testou a 

associação entre as variáveis, não houve associação estatisticamente significante entre 

tatuagem e piercing e presença do HBsAg (p=0,424). 

 Ao serem analisados os pacientes com HBsAg, 63,6% (28/44) afirmaram já terem sido 

submetidos a algum procedimento cirúrgico e 36,4% (16/44) negaram (tabela 9). Dos 

pacientes que relataram já terem realizado cirurgia, 9,5% (28/295) foram HBsAg-positivos, 

enquanto dentre aqueles que nunca haviam feito cirurgia, 11,9% (16/134) possuíam o 

marcador positivo (tabela 9). Ao ser testada a associação entre as variáveis, não houve 

associação estatisticamente significante entre presença do HBsAg e cirurgia (p=0,493). 

 Quanto à realização de procedimento invasivo, dos soropositivos para HBsAg, 50,0% 

(22/44) afirmavam já haver realizado algum procedimento (tabela 9). Encontrou-se um 

percentual de soropositividade para o HBsAg de 11,2% (22/197), dentre os que já realizaram 

procedimentos invasivos e 9,5% (22/232), dentre aqueles que nunca o realizaram, não 

havendo associação estatisticamente significante entre as variáveis (p=0,633).  
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Tabela 9 – Associação entre a co-infecção pelo HBV, expressa pela presença do HBsAg e 

antecedente de procedimentos cirúrgicos e invasivos em pacientes HIV-positivos 

acompanhados em um serviço de referência em Recife, período de julho a setembro de 

2004. 

 

 HBsAg Total p 

 Sim Não   

Cirurgias n % n % n %  
        

Sim 28 9,5 267  90,5 295  100  0,493 

Não 16 11,9 118 88,1 134 100  
        

Procedimento invasivo*     

Sim 22 11,2 175  88,8 197  100  0,633 

Não 22 9,5 210 90,5 232 100  

     

Total 44 10,3 385 89,7 429 100  

*Incluindo endoscopia, colonoscopia, cateterismo ou qualquer procedimento ou exame invasivo realizado pelo paciente até o momento da 

realização da entrevista. 

  

 

4.4. Verificação de associação entre as variáveis independentes e o Anti-HCV 

 

 Dos pacientes com Anti-HCV-positivo, 65,2% (30/46) eram do sexo masculino e 

34,8% (16/46) do feminino (tabela 10). Dentre os homens, 11,6% (30/258) foram Anti-HCV-

positivos, enquanto do grupo das mulheres, 9,4% (16/171) tinham positividade para o Anti-

HCV. Ao se verificar a associação entre sexo e HCV, não houve associação estatisticamente 

significante entre as variáveis (p=0,457). 

 Em relação à faixa etária, dos pacientes Anti-HCV-positivos, 2,2% (1/46) eram 

menores de 20 anos, 47,8% (22/46) tinham de 20 a 40 anos e 50,0% (23/46) eram maiores de 

40 anos. De acordo com a tabela 10, dos pacientes na faixa dos 20 a 40 anos, 9,1% (22/243) 

eram Anti-HCV-positivos e dos maiores de 40 anos, 12,5% (23/184) possuíam o Anti-HCV 
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(tabela 10). Entretanto, não foi encontrada associação estatisticamente significante entre idade 

e presença do Anti-HCV (p=0,106). 

 Dos pacientes que tinham positividade para o Anti-HCV, 23,9% (11/46) tinham 

antecedente de hemotransfusão e 73,9% (34/46) nunca haviam recebido hemotransfusão 

(tabela 11). Dentre aqueles que afirmaram já terem recebido transfusão, 10,6% (11/104) 

tiveram resultado positivo do Anti-HCV, enquanto que dos que referiram nunca o terem feito, 

10,7% (34/319) tinham positividade para o referido marcador (tabela 11). Desta forma, não 

houve associação estatisticamente significante entre hemotranfusão e positividade para o 

Anti-HCV (p=0,894). 

 Quanto ao período de realização da hemotransfusão, dentre os soropositivos para Anti-

HCV, que realizaram hemotransfusão, 54,5% (6/11) o fizeram após 1993. Por outro lado, 

36,4% (4/ 11) foram transfundidos antes de 1993, período no qual ainda não era realizada nos 

bancos de sangue a testagem sorológica de doadores (tabela 11). Dos que realizaram 

transfusão antes de 1993, 10,0% (4/40) foram positivos para Anti-HCV e dos que o fizeram 

após 1993, também foram 10,0% (6/60) os positivos para o referido marcador (tabela 11). 

Conseqüentemente, não foi encontrada associação estatisticamente significante entre a 

presença do Anti-HCV e o período de realização da transfusão (p=0,824). 
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Tabela 10 – Associação entre fatores sócio-demográficos e a presença do HCV, expressa pela 

positividade para Anti-HCV, em pacientes HIV-positivos acompanhados em um 

serviço de referência em Recife, período de julho a setembro de 2004. 

 

 Anti-HCV Total p 

 Sim Não   

Sexo n % n % n %  
        

Masculino 30  11,6 228  88,4 258 100 0,457 

Feminino 16 9,4 155 90,6 171 100  

     

Faixa etária     

< 20 anos 1  50,0 1  50,0 2 100 0,106 

20 a 40 anos 22 9,1 221 90,9 243 100  

> 40 anos 23 12,5 161 87,5 184 100  

Total 46  10,7 383 89,3 429 100  

 

Tabela 11 – Associação entre co-infecção pelo HCV, expressa pela presença do Anti-HCV, e 

antecedente de hemotransfusão, em pacientes HIV-positivos acompanhados em um 

serviço de referência em Recife, no período de julho a setembro de 2004. 

 

 Anti-HCV Total p 

 Sim Não   

Hemotransfusão n % n % n %  
        

Sim 11  10,6 93 89,4 104 100 0,894 

      

Período da HTF     

      Antes de 1993 4  10,0 36 90,0 40 100 0,824 

      Depois de 1993 6 10,0 54 90,0 60 100  

      Não sabe 1 25,0 3 75,0 4 100  

        

Não 34 10,7 285 89,3 319  100   

Não sabe 1 16,7 5 83,3 6 100  

       

Total 46 10,7 383 89,3 429 100  
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 Em relação à preferência sexual, conforme visualiza-se na tabela 12, um percentual de 

67,4% (31/46) dos pacientes com soropositividade para o Anti-HCV afirmaram ser 

heterossexuais e apenas 19,6% (9/46) referiam ser homossexuais. Dentre os que afirmaram 

ser homossexuais, 11,3% (9/80) tiveram resultado do Anti-HCV-positivo, enquanto dentre os 

bissexuais, este percentual foi de 14,7% (5/34) e 10,2% (31/303) para o grupo dos 

heterossexuais (tabela 12). Entretanto, não houve associação estatisticamente significante 

entre preferência sexual e positividade para o Anti-HCV (p=0,865). 

 Quanto ao uso de drogas endovenosas, apenas 4,3% (2/46) dos pacientes com Anti-

HCV-positivo referiam já terem usado tais drogas em algum momento de sua vida antes da 

realização do questionário. De acordo com a tabela 12, dentre o grupo que referiu já ter usado 

drogas injetáveis, 28,6% (2/7) foram Anti-HCV-positivos e dentre aqueles que referiam nunca 

ter usado estas drogas, o percentual de positivos para Anti-HCV foi 10,4% (44/422). Apesar 

disto, não foi demonstrada associação estatisticamente significante entre uso de drogas 

injetáveis e positividade para o Anti-HCV no grupo de pacientes estudados (p=0,167). 

 Em relação ao uso de drogas inalatórias, dos pacientes positivo para Anti-HCV, 

apenas 6,5% (3/46) relataram usar este tipo de droga. Dos usuários de drogas inalatórias, 

12,0% (3/25) tiveram resultado positivo do Anti-HCV e dentre aqueles que negaram usar 

estas drogas, 10,6% (43/404) foram positivos para o marcador (tabela 12). 

 Correlacionando-se a ingesta freqüente de álcool com positividade para o Anti-HCV, 

também não foi encontrada associação estatisticamente significante (p=1,00). Apesar disto, 

dentre os pacientes avaliados que apresentaram-se soropositivos para o marcador do Anti-

HCV, 60,9% (28/46) relatavam ingerir álcool habitualmente (tabela 12). E dentre os que 

referiam usar álcool, 10,8% (28/262) foram positivos para o marcador do HCV, sendo este 

percentual igual a 10,8% (18/167), dentre o grupo que referiu não beber (tabela 12). 
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 Ao verificar-se a associação entre a presença do Anti-HCV e a realização de tatuagem 

ou piercing, não houve associação estatisticamente significante entre tais procedimentos e a 

presença do Anti-HCV (p=0,439). Além do mais, dentre os soropositivos para Anti-HCV, 

apenas 13,0% (6/46) já tinham realizado algum destes procedimentos (tabela 12). Do grupo 

que relatou já ter se submetido a estes procedimentos, 14,0% (6/43) foi Anti-HCV-positivo e 

dentre aqueles que não o fizeram, 10,4% (40/386) tinham o marcador positivo. 

 

Tabela 12 – Associação entre fatores comportamentais e a presença do HCV, expressa pela 

positividade para o Anti-HCV, em pacientes HIV-positivos acompanhados em um 

serviço de referência em Recife, período de julho a setembro de 2004 

 

 
 

Anti-HCV Total p 

 Sim Não   
Preferência Sexual n % n % n %  
        
Homossexual 9  11,3 71 88,8 80  100 0,865 
Bissexual 5 14,7 29 85,3 34 100  
Heterossexual 31 10,2 272 89,8 303 100  
Não respondeu 1 8,3 11 91,7 12 100  
     
Uso de drogas EV     
Sim 2 28,6 5 71,4 7  100  0,167 
Não 44 10,4 378 89,6 422 100  
       
Uso de drogas inalatórias     
Sim 3 12,0 22 88,0 25   100  0,742 
Não 43 10,6 361 89,4 404 100  
     
Hábito de ingesta de álcool     
Sim 28  10,7 234 89,3 262  100  1,00 
Não 18 10,8 149 89,2 167 100  
     
Tatuagem ou piercing     
Sim 6 14,0 37 86,0 43  100  0,439 
Não 40 10,4 346 89,6 386 100  
        
Total 46 10,7 383 89,3 429  100  

 

 

Dentre os pacientes soropositivos para Anti-HCV, 69,6% (32/46) relatavam já terem 

sido submetidos a algum procedimento cirúrgico em algum momento da sua vida, enquanto 

que 30,4% (14/46) nunca o haviam feito (tabela 13). Dentre os pacientes que já haviam sido 
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submetidos a cirurgias, 10,8% (32/295) foram Anti-HCV-positivos, enquanto que dos que 

nunca foram operados, 10,4% (14/134) tinham positividade para o marcador (tabela 13). Ao 

se verificar associação entre as variáveis, não foi encontrada absolutamente nenhuma 

associação estatisticamente significante entre presença de Anti-HCV e antecedente de 

cirurgias (p=1,00).  

 Em relação aos procedimentos invasivos, dos pacientes com marcador Anti-HCV-

positivo, 39,1% (18/46) afirmaram já terem sido submetidos a algum procedimento, enquanto. 

60,9% (28/46) negaram (tabela 13). Analisando-se aqueles que relataram ter sido submetido a 

algum procedimento, em 9,1% (18/197) deste foram detectados o Anti-HCV, enquanto do 

grupo de pacientes que nunca o fizeram, o percentual de positivos foi 12,1% (28/232). Ao se 

verificar a associação entre as variáveis, não foi encontrada associação estatisticamente 

significante entre a presença do Anti-HCV e antecedente de procedimento invasivo 

(p=0,351). 

 

Tabela 13 – Associação entre presença co-infecção pelo HCV, expressa pela presença do Anti-HCV, 

e antecedente de procedimentos cirúrgicos e invasivos em pacientes HIV-positivos 

acompanhados em um serviço de referência em Recife, período de julho a setembro de 

2004. 

 

HCV  
Sim Não 

Total p 

Cirurgias n  % n % n %  
        
Sim 32 10,8 263 89,2 295 100 1,00 
Não 14  10,4 120 89,6 134 100  
        
Procedimento invasivo*     
Sim 18 9,1 179 90,9 197 100 0,351 
Não 28  12,1 204 87,9 232 100  
       
Total 46 10,7 383 89,3 429 100  

*Incluindo endoscopia, colonoscopia, cateterismo ou qualquer procedimento ou exame invasivo realizado pelo paciente até o momento da 
realização da entrevista. 
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4.5. Limitações Metodológicas do Estudo 

 

Neste trabalho estudou-se a presença da co-infecção das hepatites B e C em pacientes 

HIV-positivos, através da identificação dos marcadores HBsAg, Anti-HBc e Anti-HCV. Para 

isto, foi investigada a situação destas infecções em um centro de referência da cidade do 

Recife, num dado momento do tempo. Para tal, foi utilizado um estudo do tipo corte 

transversal, que é um estudo que permite estabelecer associações de freqüência entre 

exposição-doença e fatores associados em um dado momento do tempo e identificar os grupos 

mais afetados, estabelecendo relações entre as variáveis analisadas (KLEIN; BLOCH, 2003).  

Os estudos do tipo corte transversal possuem vantagens e limitações importantes a 

serem levadas em consideração. Destacam-se como vantagens o fato de serem relativamente 

simples e de baixo custo. Além disso, não há necessidade de realizar seguimento das pessoas 

da população em estudo, sendo de grande utilidade para identificar casos e detectar grupos de 

maior risco para desenvolver determinada doença ou agravo estudado (PEREIRA, 1995). 

Entretanto, uma das limitações deste tipo de estudo é o fato de que em condições de 

baixas prevalências, a amostra deve ter seu tamanho aumentado, podendo ocorrer o chamado 

viés de prevalência. Este, por sua vez é um tipo de viés de seleção, que ocorre quando estão 

sendo analisadas doenças de evolução longa, sem serem incluídos aqueles indivíduos 

falecidos com um curto período de duração de doença, estando amostra composta apenas dos 

sobreviventes (EBRAHIM; SULLIVAN, 1996). Foram excluídos apenas aqueles que não 

preencheram os critérios de inclusão ou possuíam critérios de exclusão. 

 Devido ao fato de algumas variáveis deste trabalho terem sido informadas pelos 

próprios pacientes participantes do estudo, o estudo está sujeito ao chamado viés de 

informação. Também chamado de viés de aferição ou de observação, refere-se às distorções 

nas estimativas de efeitos obtidos em estudos, decorrentes de erros na mensuração ou aferição 
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da exposição e/ ou desfecho de interesse para casos (WERNECK; ALMEIDA, 2003). Este 

viés pode ocorrer por conta de uso de instrumentos de coleta de má-qualidade (questionários), 

procedimentos de entrevista não-padronizados, registro de dados incompletos, dentre outros. 

Outro tipo de viés, considerado como subtipo do viés de informação é o viés de prevaricação 

ou falsa-resposta. Ele ocorre quando os indivíduos participantes negam ou não respondem a 

verdade ao serem questionados com perguntas “embaraçosas”, por medo de serem 

denunciados ou discriminados, como por exemplo, com relação ao uso de drogas ilícitas, 

preferência sexual, etc (PEREIRA, 1995). Para evitar a ocorrência de tais vieses, o 

questionário foi elaborado com linguagem clara e acessível e os pacientes foram entrevistados 

em sala privativa, abordados de forma respeitosa e tinham a opção de não responder a 

determinadas perguntas, caso assim o desejasse. 
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Diante da escassez de dados sobre a co-infecção HIV e hepatites no Brasil, 

essencialmente na região Nordeste, este estudo foi realizado na tentativa de preencher parte da 

lacuna existente na literatura sobre o referido assunto. Procurou-se investigar a situação das 

infecções pelos vírus da hepatite B e C nos pacientes HIV-positivos acompanhados em um 

centro de referência de Recife, num dado momento do tempo (julho a setembro de 2004). 

  

5.1. Freqüência de marcadores para HBV em pacientes HIV-positivos 

 

Neste trabalho, a prevalência de co-infecção de hepatite B nos pacientes HIV-

positivos estudados, expressa pela positividade para o marcador HBsAg, foi de 10,3% (44/ 

429). Este valor é equiparável àqueles encontrados em outros estudos de prevalência 

brasileiros realizados em populações de pacientes HIV-positivos e acima da média dos 

valores encontrados em pacientes sem infecção pelo HIV. No Brasil, a prevalência de hepatite 

B em pacientes HIV-positivos, representada pela presença do HBsAg, de acordo com estudos 

anteriores a este (quadro 3), varia de 5,3 a 19,2% (TREITINGER et al, 1999; MENDES-

CORREA; BARONE; CAVALHEIRO, 2000; PAVAN et al, 2003; SOUZA et al, 2004). 

Trabalhos internacionais, realizados em distintos países (quadro 2), demonstraram uma 

prevalência de co-infecção HIV/ HBV variando de 4,8 a 15% (SAILLOR et al, 1996; 

OCKENGA; TILLMANN; TRAUTWEIN, 1997; LINCOLN; PETOUMENOS; DORE, 

2003; SMICKLE et al, 2003).  

De acordo com a definição do CDC, que considera como de alta prevalência para o 

HBV regiões com freqüência de positividade do HBsAg maiores que 7%, o valor encontrado 

por este estudo está acima do considerado alto (CDC, 1991). Porém, comparando-se com a 

co-infecção estimada pelo Ministério da Saúde para pacientes HIV-positivos, que é em torno 
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de 40% em média, tanto para co-infecção HIV/HBV quanto HIV/HCV, o número encontrado 

estaria abaixo do esperado (BRASIL, 2003). 

Entretanto, se for analisado o achado deste estudo em relação a outros, realizados na 

população geral, não-infectada pelo HIV, este número torna-se bastante alarmante. Em 

trabalhos como o de Tavares-Neto e colaboradores, realizado no estado do Acre, região Norte 

do Brasil, foram avaliados 390 doadores de bancos de sangue, encontrando-se uma 

prevalência de HBsAg de 3,3%, ou seja , cerca três vezes menor que a encontrada neste 

trabalho (TAVARES-NETO et al, 2004). Já na região Sul do Brasil, foi realizado no estado 

de Santa Catarina, um grande estudo, com uma amostra de 263.795 doadores, ao longo de três 

anos, encontrando-se como a mais alta prevalência de HBsAg, dentre os anos observados, o 

valor percentual de 0,98% , valor este cerca de dez vezes menor que o encontrado no presente 

estudo (ROSINI et al, 2003). Ratificando os achados deste trabalho, Soriano e colaboradores 

afirmaram que, em países ocidentais, a prevalência de co-infecção pelo HBV em pacientes 

HIV-positivos é de 10 vezes maior que na população geral (SORIANO et al, 2005). 

Foi verificada, neste trabalho, uma freqüência de 33,8% (145/429) de pacientes 

positivos para Anti-HBc como único marcador presente para HBV. A presença do Anti-HBc 

como único marcador para HBV pode significar distintas situações. Uma delas é a infecção 

passada por HBV, quando o Anti-HBs ainda não apareceu ou diminuiu para níveis 

indetectáveis. Pode também expressar infecção crônica pelo HBV, quando já desapareceu o 

antígeno de superfície (HBsAg). Ou ainda se apresentar como num caso de hepatite B aguda, 

em processo de resolução. E por fim, pode ser decorrente de resultado falso-positivo 

(PIROTH et al, 2002). Como não foi objetivo deste trabalho verificar a presença do Anti-

HBs, Anti-HBe ou do HBV-DNA, não foi possível determinar a real situação imunológica e 

virológica dos pacientes que tinham o Anti-HBc presente como único marcador positivo para 

o HBV.  
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De toda maneira, o Anti-HBc é considerado marcador de contato com o HBV e sua 

freqüência de positividade é mais elevada em populações de indivíduos HIV-positivos do que 

em HIV-negativos. Foi o que demonstrou Ruta e colaboradores, ao compararem indivíduos 

HIV-positivos, com pacientes de um grupo controle, sem infecção pelo HIV, encontrando 

uma freqüência significativamente maior de Anti-HBc nos HIV-positivos (78,3% versus 

31,7%, p=0.001). Neste mesmo estudo, ao correlacionar-se com o grau de imunodeficiência, 

expressa pelos níveis de CD4, viu-se que pacientes com imunodepressão grave (CD4 menor 

que 200) tinham maior probabilidade de manter replicação ativa do HBV do que aqueles com 

menores graus de imunodeficiência (CD4 maior que 200), com poucos casos de clareamento 

do HBsAg e HBeAg. Ou seja, nos indivíduos HIV-positivos com importante 

imunossupressão, havia maiores percentuais de indivíduos com HBsAg-positivo e sem 

anticorpo correspondente do que dentre aqueles com imunossupressão leve (34,6% versus 

59,6% e p=0,02) (RUTA et al, 2005). 

Estudos realizados em doadores de sangue, não infectados pelo HIV, demonstraram 

uma freqüência de positividade para o Anti-HBc, como único marcador presente para o HBV, 

variando de 2 a 5% (HADLER et al, 1984; GROB; JILG et al, 2000). Entretanto, a freqüência 

de positividade e os fatores associados à presença do Anti-HBc isoladamente, em pacientes 

infectados pelo HIV, permanece incerta. Acredita-se que a infecção pelo HIV possa alterar a 

resposta sorológica a inúmeras infecções e por conta disto, alguns autores, vêm tentando 

avaliar a prevalência do Anti-HBc em coortes de pacientes HIV-positivos.  

Um coorte com 2185 pacientes HIV-positivos, realizado na França, encontrou uma 

prevalência de 17% de positividade para o Anti-HBc isoladamente (NEAU et al, 2004). 

Destes 58,0% apresentavam positividade para Anti-HCV. Outro estudo tipo coorte, também 

francês, realizado por Neau e colaboradores, encontraram uma prevalência de 14,2% 

(160/1123) de soropositividade para o Anti-HBc isoladamente, dentre 1123 pacientes HIV-
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positivos analisados (NEAU et al, 2005). Ambos os trabalhos franceses, evidenciaram 

prevalências bem menores que aquela encontrada no presente estudo, que foi de 33,8% 

(145/429) contra 17,0% e 14,2% nos estudos citados anteriormente.  

Todavia, Gandhi e colaboradores encontraram em uma amostra total de 651 pacientes 

HIV-positivos, 142 pacientes negativos tanto para HBsAg quanto para Anti-HBs. Desses 

pacientes 42,0% (60/142) apresentaram Anti-HBc como único marcador positivo para HBV, 

resultado próximo ao encontrado neste trabalho 33,8% (145/429). Os autores encontraram que 

pacientes co-infectados com HIV e HCV demostraram ser mais propensos a terem o Anti-

HBc como único marcador positivo (80%) do que os indivíduos que são infectados apenas 

pelo HIV (16%) (SILVA; MCMAHON; PARKINSON, 1998; GANDHI et al, 2003). Estudos 

sugerem que a co-infecção HBV-HCV pode interferir na replicação de ambos os vírus 

marcadamente a do HBV, diminuindo as chances de se encontrar até mesmo positividade para 

PCR HBV-DNA (JARDI et al, 2001; NEAU et al, 2005). 

Comparando os resultados de freqüência da positividade de Anti-HCV no grupo de 

carreadores (Anti-HBc unicamente positivos) os resultados aqui encontrados mostraram-se 

diferentes dos encontrados na literatura. Dos pacientes com marcação única para Anti-HBc, 

apenas 9,7% (14/145) eram positivos para Anti-HCV contra 80% (48/60) encontrado por 

Gandhi e colaboradores. Entretanto, esta comparação não pode ser direta devido à não 

determinação do Anti-HBs ou PCR HBV-DNA do presente estudo. Este percentual poderia 

aumentar se o grupo detectado como marcação única para Anti-HBc, apresentasse 

positividade também para Anti-HBs modificando os percentuais encontrados. 

O percentual para Anti-HBc isoladamente encontrado neste estudo (33,8%) mostrou-

se maior do que os percentuais encontrados nas duas coortes citadas que foram de 14,2% e 

17% e próximo ao encontrado por Gandhi que foi de 42%.  Esta diferença pode ser devida ao 

fato que os estudos com menores percentuais foram realizados em coortes com um número de 
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amostras acima de mil (1000). Enquanto o estudo de Gandhi e o presente estudo apresentaram 

um número de pacientes muito próximos (651:429).  

Com relação à diferença encontrada no percentual de indivíduos com Anti-HBc 

isolado associado a Anti-HCV positivo, os resultados deste estudo não mostraram 

concordância com os demais. Gandhi mostrou que pacientes co-infectados HIV-HCV 

apresentaram maior propensão para produzir Anti-HBc isolado (80%) do que aqueles 

infectados apenas com HIV. Contudo não se observou o mesmo resultado nos indivíduos aqui 

estudados, pois apenas 9,7% dos pacientes que apresentavam Anti-HBc isolado foram 

positivos para Anti-HCV. Considerando que os pacientes com marcador Anti-HBc isolado 

neste estudo sejam também negativos para Anti-HBs, este baixo percentual poderia ser 

explicado pelo fato das vias de transmissão do HBV na nossa região ser predominantemente 

sexual.  

 

5.2. Freqüência de marcadores para HCV em pacientes HIV-positivos 

 

Quanto à co-infecção com o HCV, foi encontrada neste trabalho, uma freqüência de 

soropositividade para o marcador Anti-HCV de 10,7% (46/429). Se correlacionada à 

freqüência estimada pelo Ministério da Saúde do Brasil, o valor encontrado também está 

abaixo do esperado para indivíduos infectados pelo HIV, que conforme já mencionado 

anteriormente, é de cerca de 40% (BRASIL, 2003).  

Vale ressaltar que, embora o tipo de teste utilizado neste trabalho para detecção do 

Anti-HCV seja um kit de 3a geração, o que propicia uma maior sensibilidade, o mesmo não 

consegue detectar anticorpos em pacientes recentemente infectados. Logo, indivíduos que 

estejam na fase chamada ”janela imunológica”, quando ainda não é possível detectar 

anticorpos, podem aparecer como falsos-negativos. Além disto, devido ao comprometimento 
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imunológico de alguns pacientes, por conta da infecção pelo HIV, pode haver um retardo na 

produção de anticorpos ou uma diminuição de sua quantidade, impossibilitando a detecção, 

originando falsos-negativos.  

Apesar da técnica de Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) para detecção do HCV-

RNA ser considerada ”padrão-ouro” no diagnóstico da hepatite C atualmente, porque permite 

diagnóstico em fase precoce da presença do vírus, quando os anticorpos ainda não são 

detectáveis, não foi possível realizá-la como teste confirmatório nesse trabalho. Esta 

abordagem será realizada em um segundo momento, como continuação deste estudo. 

Consequentemente, é possível que estejamos diante de uma freqüência superestimada, pela 

presença de falsos-positivos do Anti-HCV e nossos números reais estejam abaixo do 

encontrado. Ou ainda, é possível que alguns dos pacientes aqui estudados e classificados 

como portadores do HCV, tenham o marcador Anti-HCV positivo, mas não possuam o vírus. 

Estes poderiam ter PCR-RNA negativa com anticorpo positivo, indicando que apenas houve 

contato com o HCV. 

Trabalhos internacionais, que utilizaram diferentes tamanhos de amostra, em diversos 

países (quadro 3), avaliando a presença do Anti-HCV em pacientes HIV-positivos, 

encontraram uma freqüência variável de 10,7 a 42,5% (HAYASHI et al, 1991; WRIGHT et 

al, 1994; SAILLOR et al, 1996; OCKENGA et al, 1997; LINCOLN; PETOUMENOS; 

DORE, 2003). Outros estudos, como o de Smickle e colaboradores, realizado na Jamaica, 

encontrou uma prevalência de 0% de positividade para o Anti-HCV, em uma amostra de 129 

pacientes HIV-positivos por eles estudados (SMICKLE et al, 2003). Se compararmos o valor 

encontrado neste estudo, estaremos no limite inferior dos menores valores verificados fora do 

Brasil, com exceção da Jamaica. 

Entretanto, estudos de prevalência do Anti-HCV em pacientes HIV-positivos, 

realizados por autores brasileiros (quadro 3), demonstraram uma prevalência variando de 17,7 
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a 53,8% (TREITINGER et al, 1999; MENDES-CORREA et al, 2000; PAVAN et al, 2003; 

MORIMOTO et al, 2004). Comparando com a freqüência verificada neste trabalho (10,7%), a 

população aqui estudada tem uma freqüência de Anti-HCV abaixo da menor prevalência 

encontrada em trabalhos anteriores.  

Porém, convém lembrar que todos estes trabalhos acima descritos foram realizados 

nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, as quais têm menor prevalência do HBV e um diferente 

perfil de população em relação ao Nordeste, com maior número de usuários de drogas 

injetáveis, o que pode falsear as possibilidades de comparação. Estes achados mudam 

completamente se fizermos uma correlação com o estudo realizado recentemente, por 

Carvalho e colaboradores, o primeiro sobre co-infecção HIV/HCV na cidade do Recife, em 

outro serviço de referência. Eles encontraram, dentre 343 pacientes HIV-positivos avaliados, 

uma freqüência de 4,1% (14/343) de positividade para o Anti-HCV, que representa menos da 

metade do percentual encontrado no nosso estudo. Teoricamente, tem-se, neste caso, uma 

comparação entre estudos realizados na mesma região, com tamanhos de amostra muito 

próximos, mas resultados bastante distintos, demonstrando-se que, talvez, as características 

individuais e comportamentais dos indivíduos analisados sejam diferentes até mesmo dentro 

da mesma região e cidade.  

Se correlacionarmos a freqüência de Anti-HCV encontrada neste trabalho a estudos 

realizados na população geral, não-infectada pelo HIV, veremos que o número encontrado é 

bastante relevante. No mundo, de acordo com a OMS, 3% da população mundial está 

infectada pelo HCV (WHO, 2000). Dentre os americanos, dados do CDC, apontam uma 

prevalência de Anti-HCV positivos de 1,6% de pessoas infectadas (ARMSTRONG et al, 

2004). E de modo semelhante, no Brasil, apesar de não se conhecer precisamente tal 

prevalência na população geral, estima-se que seja em torno de 1,2%, de acordo com estudos 

realizados pela FUNASA em diversos hemocentros brasileiros (FUNASA, 2003).  
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Em estudos brasileiros, a variação de prevalência do HCV, em populações não-

infectadas pelo HIV, de acordo com a região estudada persiste. No Paraná, por exemplo, 

Reiche e colaboradores, encontrou numa amostra de 1006 gestantes analisadas, uma 

prevalência de 0,8% de Anti-HCV positivas (REICHE et al, 2000). Já no estudo de Pontello e 

colaboradores, realizado no mesmo estado, esta prevalência foi de 1,2% (PONTELLO et al, 

1993). Em São Paulo, Focaccia encontrou 1,42%, numa amostra de 1059 indivíduos da 

população geral (FOCACCIA et al 1995). Todos estes números encontrados na população 

geral, comparados ao achado no presente estudo, com pacientes HIV-positivos, demonstram o 

quanto é maior a freqüência de soropositividade do Anti-HCV nesta população específica de 

indivíduos infectados pelo HIV. Isto ocorre, provavelmente, pela maior exposição destes 

indivíduos, associado a comportamentos de risco ou talvez ao fato da transmissão sexual do 

HCV ser maior dentre os indivíduos infectados também pelo HIV (SOTO et al, 1994) 

Em estudos realizados em grupos expostos específicos como hemodializados, 

politransfundidos, hemofílicos, presidiários, dentre outros, esses números são bem maiores 

que aqueles encontrados na população geral. Inquéritos como o da Sociedade Brasileira de 

Hepatologia, encontrou em uma amostra de 1049 indivíduos hemofílicos, uma prevalência de 

Anti-HCV positivos de 51,6%. Já na amostra de 2078 indivíduos hemodializados, uma 

prevalência de 38,4% de Anti-HCV positivos foi encontrada (SBH, 2003). Outro estudo, 

realizado em uma amostra de 250 pacientes hemodializados, em uma clínica de Recife, a 

prevalência encontrada foi de 8,4% (21/250) de Anti-HCV positivos (ALBUQUERQUE, 

2003). 

 

5.3. Freqüência de marcadores para HBV e HCV nos pacientes HIV-positivos 

 

A presença concomitante de marcadores positivos  para os dois vírus, HBV e HCV, 

encontrada neste trabalho, ou seja, a positividade concomitante para ambos os marcadores 
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HBsAg e Anti-HCV foi de 1,4% (6/429). Este valor pode ser considerado muito baixo, e 

contrastante em relação ao encontrado em alguns estudos semelhantes. Por exemplo, 

Treintinger e colaboradores, analisando uma amostra de 93 pacientes HIV-positivos, em 

Florianópolis, encontrou a presença de ambos os vírus (HBV e HCV) em 39,8% (37/93), ou 

seja, bem maior que a verificada no presente estudo (TRETINGER et al, 1999). Souza e 

colaboradores, em São Paulo, encontraram uma freqüência de 20,4% (81/398), mais baixa que 

a citada anteriormente, mas igualmente bem acima da encontrada neste trabalho (SOUZA et 

al, 2004). Valores mais próximos aos aqui encontrados, foram os resultados de Grandi, em 

São Paulo, com a freqüência de 2,5% e Mendes-Correa, que encontrou 1,8% (26/1411) 

(GRANDI, 2000; MENDES-CORREA et al, 2000). Estas discrepâncias se devem 

provavelmente às diferenças de comportamento e fatores de risco envolvidos, de acordo com 

a população e com a região geográfica estudada. 

 

5.4. Perfil epidemiológico da população estudada 

 

Ao analisar o perfil da população do serviço de referência aqui avaliado, foram 

evidenciadas características comparáveis com as descritas em Boletins Epidemiológicos de 

HIV/AIDS brasileiros. Dada a diminuição das razões de sexo ao longo da história da AIDS, 

com a epidemia demonstrando notável expansão entre as mulheres (SZWARCWALD et al, 

2000), reafirmou-se aqui uma menor desproporção entre os  gêneros. Apesar ter-se achado 

uma maioria de 60,1% de indivíduos masculinos na população estudada, encontramos uma 

proporção de 1,6 homens para cada 1 mulher, o que denota ostensivamente a ”feminilização” 

da epidemia, tão bem enfatizada em estudos epidemiológicos. Tais estudos apontam uma 

queda gradativa na proporção de 24 homens para cada 1 mulher (em 1985), para 6 para 1 (em 

1990), até chegar a 2 para 1 , (em 1997) (SZWARCWALD; CASTILHO, 2000) e por fim, em 
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2004, chegou a 1,5 homens para cada 1 mulher (BRASIL, 2004), valor muito próximo ao 

encontrado na população aqui avaliada (1,6:1). 

Quanto à faixa etária, o achado de maior freqüência de indivíduos com idade de 20 a 

40 anos, também foi dentro do esperado. A variação de idade de 18 a 77 anos, demonstra que 

a epidemia atinge atualmente todas as faixas etárias. Porém, persiste com predomínio entre os 

adultos jovens, talvez por sua maior exposição aos fatores de risco e maior liberdade sexual, 

com iniciação de atividade sexual cada vez mais precoce. Estudos envolvendo monitoramento 

de comportamento sexual de risco têm sido realizados na tentativa de controle da 

disseminação do HIV. Recentemente, em um inquérito com 6000 indivíduos de 15 a 54 anos 

de idade, em diversas regiões brasileiras, evidenciou que cerca de 90% da população desta 

faixa etária era sexualmente ativa e quase 20% dos indivíduos questionados relatavam ter tido 

mais de 10 parceiros diferentes na vida. No entanto, os mais jovens afirmavam usar 

preservativo, sobretudo com parceiros eventuais (SZWARCWALD et al, 2004). No Brasil, de 

acordo com o Boletim Epidemiológico de AIDS de 2004, a maior parte dos casos , tanto 

femininos quanto masculinos, estão na faixa etária do 30 a 34 anos (BRASIL, 2004), 

ratificando o que foi detectado neste trabalho. 

Apesar da expansão da epidemia de AIDS, com grande ritmo de crescimento em 

pequenos municípios, caracterizando a chamada “interiorização” da epidemia, neste trabalho 

encontrou-se um maior percentual de casos entre indivíduos procedentes do Recife (41,5%) e 

região metropolitana (44,8%). Entretanto, o número de casos procedentes de cidades do 

interior não foi pequeno (13,8%). E como não foi objetivo deste trabalho, não foi possível 

demonstrar se houve aumento relativo do número de casos em pacientes procedentes destas 

regiões. Desta forma, é possível que apesar deste maior número de indivíduos infectados pelo 

HIV ainda serem procedentes das grandes cidades, tais números podem estar estabilizados, 

enquanto os do interior podem estar em ascenção. 
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Quanto à situação marital, foi muito maior o número de indivíduos solteiros (50,3%) 

infectados pelo HIV do que entre as demais categorias. Porém, não foi analisado no estudo se 

tais indivíduos tinham múltiplos parceiros ou se praticavam sexo seguro, o que não permite 

concluir se neste grupo havia maior comportamento de risco. Chama a atenção o alto 

percentual de pessoas casadas ou com união estável, o que pressupõe parceiro fixo (33,1%). 

Em geral, a multiplicidade de parceria é um fenômeno tipicamente mais registrado entre os 

homens e em faixas etárias mais jovens (SZWARCWALD et al, 2004). No entanto, talvez, 

este dados não sejam próximos do real, já que por questões culturais e psico-sociais, as 

mulheres em geral têm maior constrangimento em falar de sua vida sexual e afirmar 

multiplicidade de parceria. 

No que diz respeito ao grau de escolaridade, como indicador da situação sócio-

econômica e dada a ”pauperização” da epidemia de AIDS, foi encontrado um percentual de 

54,1% dos participantes do estudo com escolaridade apenas de 1o grau. Com isso, pode-se 

enfatizar mais uma vez aqui, neste trabalho, o que já havia sido verificado em outros estudos. 

Demonstrou-se que existe uma maior vulnerabilidade de pessoas com menores níveis de 

educação formal, conseqüentemente inseridas em atividades de menor remuneração e com 

menor acesso aos cuidados de saúde, e que tais pessoas provavelmente vêm a se expor mais à 

infecção pelo HIV (GRANGEIRO, 1994). Convém ressaltar, contudo, que o percentual de 

indivíduos com grau médio de escolaridade (2o grau) também não foi baixo (34,5%), o que 

permite supor que talvez, mesmo aqueles mais “esclarecidos”, não têm sempre os cuidados de 

proteção. Porém, mais uma vez, não é possível, neste trabalho, identificar em qual dos grupos 

existe maior crescimento relativo do número de casos, já que o estudo não teve como objetivo 

realizar seguimento da população analisada. 

Em relação à contaminação pela via hematogênica, apenas 24,4% (104/429) dos 

pacientes estudados relatavam antecedente de hemotransfusão. Já que o controle sorológico 
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dos doadores em bancos de sangue tornou-se obrigatório no Brasil a partir de 1993, através da 

portaria no 1376, os participantes do estudo foram categorizados quanto ao período em que 

receberam pela primeira vez transfusão de sangue ou hemoderivados. Encontrou-se dentre os 

transfundidos, um percentual de 9,3% (40/104) o fizeram antes de 1993 e 14% (60/104) 

depois deste período. Com isso, pode-se pressupor que a forma de contágio da infecção pelo 

HIV predominante no grupo avaliado não é transfusional.  

As regiões Norte e Nordeste do Brasil são caracterizadas pelo predomínio da 

transmissão sexual, tanto em homens quanto em mulheres, com baixas proporções de casos 

registrados em usuários de drogas injetáveis, diferente das regiões Sul e Sudeste 

(SZWARCWALD et al, 2000). Ratificando estas informações, foram detectados pequenos 

percentuais de usuários de drogas nos indivíduos investigados. Apenas 1,6% (7/429) 

relatavam já terem usado drogas injetáveis em algum momento da sua vida e 5,8% (25/429) 

referiam já terem experimentado drogas inalatórias. E ainda, durante as entrevistas, ao serem 

questionados sobre o tipo de droga utilizada entre os que afirmaram ter experimentado ou usar 

habitualmente, a maconha era a mais comumente relatada, que não está envolvida na 

transmissão do HIV ou das hepatites. Porém, o uso diário de maconha foi associado com o 

desenvolvimento de fibrose hepática significante, por mecanismo não muito bem 

determinado, devendo ser evitado em pacientes portadores de HCV (HEZODE et al, 2004). 

Chamou a atenção, no entanto, o grande número de pacientes que relatavam ter o 

hábito de ingerir álcool frequentemente, a ponto de ficarem embriagados. Ao serem 

questionados, 61,1% (262/429) afirmaram ter este hábito. Porém, não foi possível quantificar 

o volume ingerido e a freqüência com que o faziam. Tal hábito pode levar a atitudes e 

comportamentos de risco, como multiplicidade de parceiros, uso de outras drogas, diminuição 

dos cuidados com a própria segurança, como o uso de preservativos, dentre outras situações 

que aumentam o risco de adquirir infecções pelo HIV e hepatites B e C. Vale ressaltar 
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também que existem estudos recentes que demonstraram que a ingesta aguda ou crônica de 

álcool pode resultar em defeitos específicos na imunidade inata ou adaptativa. Isto pode levar 

à supressão significativa na produção de citocinas pró-inflamatórias, tais como fator de 

necrose tumoral alfa e interleucina-beta, as quais são essenciais para a adesão das moléculas 

no endotélio vascular e subsequente recrutamento de leucócitos polimorfonucleares 

(NELSON; KOLLS, 2002). Além do mais, há uma clara associação negativa entre o uso 

rotineiro de álcool e/ou drogas injetáveis e a adesão ao tratamento anti-retroviral, bem como a 

supressão do HIV (KRESINA et al, 2005). E ainda, o uso abusivo de álcool, por provocar 

alterações específicas da imunidade celular é reconhecido como um fator de exacerbação da 

morbidade de várias infecções, incluindo hepatite C (KHAN; YATSUHASHI, 2000). 

Atualmente, diferente do que se encontrava no início da epidemia, a transmissão 

heterossexual do HIV tem impulsionado a epidemia, contribuindo de modo decisivo para o 

aumento do número de casos em mulheres (SZWARCWALD et al, 2000; BRASIL, 2004). 

Especificamente, neste trabalho, obteve-se um percentual de 70,6% (303/429) de 

heterossexuais, contrastando com 18,6% (80/429) de homossexuais e 7,9% (34/429) de 

bissexuais. Convém lembrar que tais números podem estar subestimados, já que para muitos 

indivíduos é difícil assumir sua sexualidade, por conta da discriminação social. Portanto, pode 

ter ocorrido aí o chamado “viés de prevaricação” (já descrito anteriormente como limitação 

metodológica do estudo).  

Também foi pouco representativo da população estudada, o percentual de indivíduos 

com antecedente de ter realizado tatuagem ou piercing. Apenas 10% (43/429) relataram já 

terem sido submetidos a tais procedimentos. Quando realizados em condições inadequadas de 

higiene, com material não-descartável, eles podem aumentar o risco de infecções diversas, 

como HIV e hepatites B e C.  
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Da mesma forma, as cirurgias e procedimentos invasivos, como endoscopia, 

colonoscopia, cateterismo ou procedimentos odontológicos, quando não respeitadas as normas 

de biossegurança, também podem ser fontes de infecção pelo HIV, HBV e HCV (WHO, 

2000; CDC, 2003). No presente estudo, 68,8% (295/ 429) relatavam já terem sido submetidos 

a algum procedimento cirúrgico e 45,9% (197/ 429) afirmaram já terem realizado algum tipo 

de procedimento invasivo. 

 

5.5. Fatores associados à co-infecção pelo HBV e HCV 

 

Quanto aos fatores correlacionados à co-infecção pelo HBV nos pacientes estudados, 

os achados foram bastante intrigantes. De todos os fatores de risco estudados, incluindo 

hemotransfusão, preferência sexual, uso de drogas endovenosas, hábito de ingesta de álcool, 

tatuagem ou piercing, cirurgias e procedimentos invasivos, não foi verificada associações 

estatisticamente significantes com nenhum desses fatores (tabelas 7, 8 e 9). O único fator para 

o qual houve associação estatisticamente significante com a presença do HBV expressa pela 

positividade para HBsAg foi o uso de drogas inalatórias (p=0,033). Porém dentre o total de 

usuários de drogas inalatórias encontrados, 24% (6/25) tinham HBsAg positivo. Entretanto, 

vale ressaltar que ao serem questionados sobre qual o tipo de droga inalatória utilizada, os 

entrevistados relatavam principalmente inalação de cola de sapateiro e “loló” (mistura caseira 

de éter, clorofórmio e acetona). Apesar do uso de tais drogas não estar sabidamente envolvido 

na transmissão do HBV, talvez, o seu uso contribua para distúrbios de comportamento, 

desinibição, diminuição dos cuidados com própria segurança e conseqüentemente, uma maior 

exposição aos fatores de risco para infecção pelo HBV.  
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Quanto aos fatores associados à co-infecção pelo HCV, não foram encontradas 

associações estatisticamente significantes com nenhum dos fatores de risco analisados. Até 

mesmo para aqueles fatores sabidamente envolvidos na transmissão do HCV. 

Em relação à exposição de acordo com preferência sexual, a transmissão sexual do 

HBV é particularmente mais eficiente a partir de relações de contatos homossexuais, estando 

a população de homens que fazem sexo com outros homens sabidamente mais exposta ao 

risco de infecção (WHO, 2000). Apesar de não ter havido associação estatisticamente 

significante entre preferência sexual e presença do HBsAg, foi encontrado neste trabalho, 

dentre os homossexuais, um percentual de 15% (12/80) de indivíduos HBsAg positivo e 

dentre os bissexuais, 11,8% (4/34) que tinham este marcador positivo. Estes resultados, se 

comparados com outros estudos, como o de Dimitrakopoulos e colaboradores, na Grécia, que 

avaliaram 181 pacientes HIV-positivos, traz um achado interessante. Apesar deles terem 

encontrado uma freqüência de HBsAg de 12,2%, muito próxima à aqui encontrada (10,3%), 

no estudo grego, houve correlação entre presença do HBV e fatores como comportamento 

sexual. A freqüência de marcadores para HBV foi significativamente maior entre o grupo de 

homo e bissexuais, com um total de 90% (18/22) dos pacientes HBsAg positivos pertencentes 

à esta categoria de preferência sexual (p=0,00009) (DIMITRAKOPOULOS et al, 2000). Já 

em uma grande coorte, realizada na Austrália, de 1605 pacientes, encontrou-se uma 

prevalência de 6,3% de HBsAg-positivos, abaixo da encontrada aqui neste estudo. Dentre o 

grupo de homossexuais masculinos, 6,2% tinham o HBV e não foi evidenciada associação 

estatisticamente significante entre exposição sexual e presença do HBV (p=0,551) 

(LINCOLN; PRTOUMENOS; DORE, 2003). Já Saillour e colaboradores (1996), ao 

estudarem uma amostra de 1935 pacientes HIV-positivos franceses, encontraram uma 

prevalência de 6,9% de HBsAg positivos, com uma freqüência maior de marcadores para 

HBV entre homossexuais (11%) do que entre outros grupos (SAILLOUR et al, 1996). No 
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Brasil, um estudo realizado em São Paulo, em uma amostra de 401 pacientes infectados pelo 

HIV, evidenciou uma prevalência de HBsAg de 8,5% e uma das variáveis que mostrou 

associação estatisticamente significante com a presença do HBV foi a existência de parceiro 

homossexual ou bissexual (p=0,008) (SOUZA et al, 2004). 

Quanto ao HCV, apesar da via sexual ser uma via incomum de transmissão para o 

HCV, conforme já mencionado anteriormente, pacientes HIV-positivos parecem apresentar 

maior risco de adquirir o HCV via sexual (SOTO et al, 1994). No entanto, neste trabalho, não 

houve associação estatisticamente significante entre preferência sexual e presença do Anti-

HCV (p=0,865) e dentre o total dos que se declararam homossexuais, 11,3% (9/80) eram 

Anti-HCV positivos. 

Embora o uso de drogas endovenosas seja uma fonte importante para aumento de 

transmissão de hepatite B e C, neste trabalho não foi encontrada associação estatisticamente  

significante entre uso de drogas injetáveis e co-infecção tanto pelo HBV quanto pelo HCV 

(p=0,155 e p=0,167 respectivamente). Isto pode ter acontecido, provavelmente, pelo fato de 

se ter um percentual muito pequeno de usuários de drogas injetáveis (1,6%) dentre o total de 

participantes avaliados (7/429). Outros trabalhos, em outras regiões do Brasil, como o de 

Treintinger e colaboradores, encontrou, ao estudar 93 pacientes HIV-positivos, uma 

prevalência de HBV (85,3%) e HCV (88,2%) mais altas no grupo de indivíduos usuários de 

drogas injetáveis, em relação aos grupos expostos a outros fatores de risco (TREITINGER et 

al, 1999). E em São Paulo, um outro trabalho, que avaliou 404 usuários de um Centro de 

Testagem Anônima (CTA), marcadores do HBV foram encontrados em 55,6% dos que se 

declaravam usuários de drogas injetáveis (MONTEIRO et al, 2001). 

Num estudo realizado na Espanha, por Roca e colaboradores, com 4709 pacientes, dos 

quais 3139 foram infectados pelo HIV através da via parenteral de transmissão encontrou-se o 

uso de drogas injetáveis como um fator fortemente associado à co-infecção pelo HCV (ROCA 
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et al, 2003). Estudos de coortes em usuários de drogas injetáveis têm demonstrado que a 

freqüência de HIV/HCV pode chegar a 90%, em países orientais como a China (ZHANG et 

al, 2002). Aqui, de maneira contrastante, encontrou-se entre os usuários de drogas 

endovenosas, dentre os pacientes estudados, apenas 28,6% (2/7) tinham sorologia positiva 

para o HCV. E dentre os usuários de drogas inalatórias, apenas 12% (3/25) eram Anti-HCV 

positivos. Percebe-se aí, que como foi pequena a quantidade de pacientes usuários de drogas 

na população total estudada (1,6% de usuários de drogas endovenosas e 5,8% de usuários de 

drogas inalatórias), isto poderia explicar a baixa transmissibilidade do HCV neste grupo. Isso 

é ratificado ao se retomar o fato, já mencionado anteriormente, de que na região Nordeste do 

Brasil, a rota predominante de transmissão do HIV, ainda é principalmente a via sexual, 

diferentemente do que ocorre no Sul e Sudeste, onde existe maior número de usuários de 

drogas (SZWARCWALD et al, 2000; BRASIL, 2004). 

Quanto à relação entre antecedente de hemotransfusão e co-infecção pelo HBV ou 

HCV, apesar desta ser uma rota possível de transmissão dos três os vírus (HIV, HBV e HCV), 

não foi evidenciada aqui nenhuma associação estatisticamente significante tanto para a co-

infecção HIV/ HBV (p=0,580) como para HIV/HCV (p=0,894). Estes achados podem ser 

explicados pelo fato de que apesar de ter sido encontrado, dentre a população estudada, um 

alto número de indivíduos com antecedente de hemotransfusão (24,2%), a maioria (14%) 

deles o fizeram após 1993. Ou seja, numa época onde já havia o controle sorológico nos 

bancos de sangue. Vale salientar também que, pacientes HIV-positivos, cuja a via de 

contaminação foi parenteral ou sanguínea têm cerca de dez vezes maior chance de serem co-

infectados por HCV (PAVAN et al, 2003). E conforme já citado anteriormente, na região 

Nordeste, a principal via de transmissão do HIV ainda é a sexual, o que poderia justificar o 

achado de não haver associação significante estatisticamente entre co-infecção pelo HCV e 

hemotransfusão. 
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Correlacionando-se o uso de tatuagem ou piercing com a co-infecção pelo HBV e 

HCV nos pacientes avaliados, não se encontraram associações estatisticamente significantes 

para o HBV (p=0,424) ou HCV (p=0,439). Além do mais, apenas 14% (6/43) dos que um dia 

fizeram tatuagem tinham HBsAg positivo, coincidentemente com percentual semelhante para 

o HCV, ou seja, 14% (6/43).  

O mesmo aconteceu em relação aos antecedentes de cirurgias e o de procedimentos 

invasivos, para os quais também não houve associação estatisticamente significante destes 

com a co-infecção pelo HBV (p=0,493 e 0,633 respectivamente). Chamou a atenção o fato de 

que em relação à co-infecção pelo HCV, além de não ter havido correlação com HCV e 

procedimentos invasivos (p=0,351), não houve absolutamente nenhuma correlação com o 

antecedente de cirurgia (p=1,00). O fato de que apenas 10% (43/429) da população total 

estudada tinham antecedente de tatuagem ou piercing, poderia justificar, em parte, a não 

associação deste fator com a presença do HBV. Porém, o mesmo não se pode justificar para 

os procedimentos, já que cirurgias foram encontradas em 68,8% da população e 

procedimentos invasivos, em 45,9%, ou seja, percentuais consideráveis. Uma explicação 

plausível e talvez, mais próxima da realidade, baseia-se no fato de que cada vez mais, os 

cuidados de higiene e biossegurança, como o uso de seringas e materiais descartáveis, vêm 

sendo divulgados, o que pode ter diminuído o risco de adquirir infecções por vírus a partir 

destes procedimentos. 
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 A freqüência de positividade para o marcador HBsAg nos pacientes HIV-positivos 

acompanhados no HUOC foi de 10,3% (44/429) e para o marcador Anti-HBc foi 

de 38,7% (166/429); 

 A freqüência de positividade para o marcador Anti-HCV nos pacientes HIV-

positivos acompanhados no HUOC foi de 10,7% (46/429); 

 Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre a presença do 

HBsAg e as variáveis sexo, faixa etária, preferência sexual, uso de drogas 

injetáveis, hábito de ingesta de álcool, tatuagem ou piercing e antecedente de 

cirurgias ou procedimentos invasivos; 

 Foi encontrada associação estatisticamente significante apenas entre a presença do 

HBsAg e o uso de drogas inalatórias; 

 Não foi encontrada associação estatisticamente significante entre a presença do 

Anti-HCV e as variáveis sexo, faixa etária, preferência sexual, uso de drogas 

injetáveis ou inalatórias, hábito de ingesta de álcool, tatuagem ou piercing e 

antecedente de cirurgias ou procedimentos invasivos. 
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O conhecimento das subpopulações de pacientes HIV-positivos co-infectados pelo 

HBV e HCV e muitos de seus fatores de risco permanecem obscuros.  

Apesar das limitações deste estudo, principalmente pelo fato de uma simples sorologia 

não ser suficiente para excluir ou confirmar a presença da co-infecção pelo HBV e HCV em 

indivíduos HIV-positivos, pode-se afirmar que este trabalho contribuiu para um melhor 

caracterização da subpopulação local de pacientes co-infectados.  

O conhecimento a cerca da co-infecção pelo HBV e HCV em indivíduos HIV-

positivos ainda é bastante limitado, especialmente no Nordeste do Brasil. Estudos semelhantes 

a este, porém em maiores populações, do tipo follow up, e com recursos de biologia molecular 

são necessários para aprofundar os conhecimentos sobre o assunto.  

Dada as sérias implicações e gravidade de tais infecções, especialmente em pacientes 

HIV-positivos, ratifica-se mais uma vez, a necessidade de testagem rotineira de marcadores 

para HBV e HCV entre pacientes infectados pelo HIV. Com isso, pode-se possibilitar a 

detecção e intervenção apropriadas para ambas as co-infecções precocemente, diminuindo sua 

morbidade e letalidade e permitindo uma sobrevida ainda maior nestes grupos específicos. 
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APÊNDICE  A 
 

Questionário 
 
Nome: 
Prontuário: 
Endereço: 
Telefone: 
 
Idade: 
Sexo: (   ) masculino 
 (   ) feminino 
 
Estado Civil: (   ) Solteiro 
  (   ) Casado 
  (   ) União consensual 
  (   ) Divorciado 
  (   ) Separado 
  (   ) Viúvo 
 
 
Escolaridade:  (   ) Nenhuma 
  (   ) 1o grau incompleto 
  (   ) 1o grau completo 
  (   ) 2o grau incompleto 
  (   ) 2o grau completo 
  (   ) Superior 
 
 
Local de moradia: (   ) Grande Recife 
   (   ) Região Metropolitana 
   (   ) Interior 
 
Presença atual ou passada de doença definidora de AIDS: (   ) Sim 
        (   ) Não 
 
Uso atual de anti-retrovirais: (   ) Sim 
    (   ) Não 
 
 
Esquema em uso atualmente: ................................................................ 
 
 
Antecedente de icterícia ou hepatite: (   ) Sim 
     (   ) Não 
 
 
Antecedente de vacinação para HBV: (   ) Sim  Número de doses: 
      (   ) Não 
      (   ) Não sabe 
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Antecedente de hemotransfusão: (   ) Sim 
     (   ) Não 
 
 
Época da primeira hemotransfusão: (   ) Antes de 1993 
     (   ) Depois de 1993 
     (   ) Não sabe 
 
 
Antecedente ou uso atual de álcool (a ponto de embriagar-se): (   ) Sim 
         (   ) Não 
 
 
Antecedente ou uso atual de drogas inalatórias: (   ) Sim 
       (   ) Não 
 
 
Antecedente ou uso atual de drogas injetáveis: (   ) Sim 
       (   ) Não 
 
 
Antecedente ou uso atual tatuagem ou piercing: (   ) Sim 
       (   ) Não 
 
 
Preferência sexual: (   ) Homossexual  
   (   ) Bissexual 
   (   ) Heterossexual 
   (   ) Não quer responder 
 
 
Antecedente de procedimento cirúrgico: (   ) Sim 
      (   ) Não 
 
 
Tempo decorrido do último procedimento cirúrgico: (   ) Mais de 6 meses 
        (   ) Menos de 6 meses 
        (   ) Não sabe 
 
Antecedente de procedimento invasivo*: (   ) Sim 
      (   ) Não 
 
 
 
Tempo decorrido do último procedimento invasivo*: (   ) Mais de 6 meses 
        (   ) Menos de 6 meses 
        (   ) Não sabe 
 
* incluindo endoscopia digestiva alta (EDA), colonoscopia, cateterismo, etc 
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APÊNDICE B 
 

Termo de Consentimento 
 
 
Leia atentamente e em caso de dúvidas, pergunte ao entrevistador. 

 

 Você está tendo a oportunidade de participar de uma pesquisa, que tem por objetivo 

saber quantos pacientes com HIV têm também infecção pelos vírus da hepatite B ou hepatite 

C e verificar fatores de risco para estas hepatites. 

 Será necessário, para este estudo, a coleta de alguns dados pessoais relacionados à 

exposição aos vírus e utilizando material descartável, coletaremos uma amostra de sangue 

para realização dos testes para hepatite B e C. 

  Se algum dos seus exames for positivo para qualquer das hepatites, você será 

orientado e encaminhado para acompanhamento especializado. 

 Os dados fornecidos são totalmente sigilosos e serão utilizados apenas para fins de 

pesquisa, sem exposição de nome ou qualquer identificação pessoal. 

 Sua participação é voluntária e você pode recusar-se a participar ou abandonar a 

pesquisa a qualquer momento, sem que haja prejuízo algum para o seu atendimento neste 

serviço. 

 

 Eu,................................................................................................................., portador de 

RG...................................................., compreendi as explicações acima e concordo em 

participar desta pesquisa. 

 
 
............................................................................................................... 
Assinatura do paciente 
 
 
 
 
............................................................................................................... 
Assinatura do pesquisador responsável/ entrevistador 
(telefone para contato: 34131333) 
 
 
 
 
Testemunhas: ........................................................................................ 
  ........................................................................................ 
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ANEXO A 

 

Doenças Indicadoras de AIDS, de acordo com Critérios do CDC/ Modificado 

 

1. Candidíase de esôfago, traquéia, brônquios e pulmões 

2. Citomegalovirose, em outros órgãos exceto baço, fígado e linfonodos 

3. Carcinoma cervical invasivo 

4. Isosporíase com diarréia há mais de 1 mês 

5. Herpes simples muco-cutâneo, há mais de 1 mês ou causando bronquite, 

pneumonite e esofagite 

6. Criptosporidiose com diarréia por mais de 1 mês 

7. Histoplasmose extrapulmonar ou disseminada 

8. Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva 

9. Sarcoma de kaposi em pacientes abaixo de 60 anos 

10. Linfoma primário do Sistema Nervoso Central (SNC) 

11. Linfoma não-Hodgkin 

12. Pneumonia por Pneumocystis carinii* 

13. Toxoplasmose do SNC, em maiores de 1 mês de idade 

14. Salmonelose (septicemia recorrente) 

15. Micobacteriose atípica disseminada 

 

 

 

Fonte: SINAN (Sistema Nacional de Agravos de Notificação) 

 
*Atualmente denominado Pneumocystis jiroveci 
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ANEXO B 

 

Definição de caso AIDS, Critérios de Caracas (Rio de Janeiro): 

 

 Indivíduos maiores de 13 anos, com confirmação sorológica de infecção pelo HIV, 

que somem 10 ou mais pontos, pelos critérios abaixo: 

 

Sinais/ sintomas/ doenças Pontuação 

Sarcoma de Kaposi 10 pontos 

Tuberculose disseminada/ extra-pulmonar/ 

não-cavitária 

10 pontos 

Candidíase oral e/ou leucoplasia pilosa 5 pontos 

Tuberculose pulmonar cavitária ou não-

especificada 

5 pontos 

Herpes zoster em ≤ 60 anos 5 pontos 

Disfunção do SNC (encefalite, mielite, 

demência, meningite) 

5 pontos 

Linfadenopatia ≥ 1 cm em 2 ou mais sítios 

extra-inguinais, por período ≥ 1 mês 

2 pontos 

Diarréia por período ≥ 1 mês 2 pontos 

Febre ≥ 38oC, por período ≥ 1 mês  2 pontos 

Caquexia ou perda de peso >10% 2 pontos 

Astenia ≥ 1 mês 2 pontos 

Dermatite persistente 2 pontos 

Anemia e/ou linfopenia e/ou trombocitopenia 2 pontos 

Tosse persistente ou qualquer tipo de 

pneumonia (exceto tuberculose) 

2 pontos 

Fonte: SINAN 
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