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RESUMO 

A hepatite C constitui um importante problema de saúde pública no Brasil e no Mundo, 

afetando cerca de 170 milhões de pessoas. O vírus da hepatite C (HCV) é comum em 

indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), o que pode ser 

justificado pelas semelhantes vias de transmissão entre ambos os vírus, notadamente a via 

parenteral. O objetivo deste estudo foi estimar a prevalência e os fatores de risco da co-

infecção HCV/HIV, nos pacientes atendidos no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias 

do Hospital-escola Dr. Hélvio Auto – HEHA – em Maceió-Al. Os dados foram coletados 

entre maio e novembro de 2005, através da aplicação de questionário, o qual constava de 

dados comportamentais e sócio-demográficos. Em seguida foram colhidas amostras de sangue 

(10mL) para a execução do ELISA e da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). A análise 

estatística foi realizada através da análise univariada e da regressão logística multivariada, 

utilizando os programas Epiinfo 6.0 e o programa SPSS PC versão 8.0. Participaram do 

estudo 299 pacientes, sabidamente positivos para o HIV, de ambos os sexos, com idade 

variando entre 19 e 70 anos, dos quais 10 (3,3%) foram positivos para o HCV, destes 20% 

(2/10) eram do sexo feminino e 80% (8/10) do sexo masculino. A faixa etária mais acometida 

foi em menores de 40 anos. Os fatores de risco que apresentaram associação estatisticamente 

significante com a positividade para o HCV, foram: antecedente de hepatite e/ou icterícia e 

uso de tatuagem/piercing. A prevalência da co-infecção HCV/HIV encontrada neste trabalho 

foi baixa (3,3%). Os indivíduos HIV positivos, com história de antecedente de 

hepatite/icterícia e que faziam uso de tatuagem/piercing apresentaram maior risco de serem 

infectados pelo HCV. 
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ABSTRACT 

 

 
Hepatitis C is an important problem of public health in Brazil and the world, affecting around 

170 millions of people. The virus of the hepatitis C (HCV) is common in individuals infected 

by the virus of human immunodeficiency (HIV). Studies have shown that transmission vias 

are similar to HCV and HIV, mainly the parenteral via. The rates of prevalence are higher in 

co-infected individuals. The aim of this study was to estimate the prevalence and the risk 

factors of co-infection HCV/HIV in patients treated in the Service of Infectious and Parasite 

Diseases of the School-Hospital Dr. Hélvio Auto - HEHA - in Maceio - AL. The data were 

collected in the period of May and November of 2005. After signing the informed consent 

term, all patients answered the questionnaire which contained data such as: age, sex, marital 

status, use of TARV (anti-retroviral therapy), history of blood transfusion, use of drugs 

(injectable or inhalable), STD history (sexually transmitted diseases), use of preservatives, 

number of partners, among other. After that, blood samples were collected (10ml) to the 

execution of ELISA (immunoenzymatic analysis) and the polymerasis chain reaction (PCR). 

The risk factors were evaluated through univaried analysis as well as multivaried logistic 

regression. In the statistical analysis, the software used were Epiinfo 6.0 and SPSS PC, 

version 8.0. A total of 229 patients from both sexes, HIV positive, age between 19 and 70 

years old, participated of the study, in which 10 (3,3%) were positive for the HCV; from this 

number, 20% (2/10) were female individuals and 80% (8/10) male individuals. The age to be 

affected the most was those under 40 years old. The risk factors as sex, age, blood 

transfusion history, illicit drugs use, sexual preference, preservative use and surgical 

procedure did not show meaningful association with the positive result for HCV. However, 

the variables hepatitis history and/or Jaundice as well as tattooing/piercing history, after 

analysis of logistic regression presented meaningful association with positive result for HCV. 

Conclusion: The prevalence of HCV/HIV co-infection found in this research was low when 

compared to other studies. The HIV positive individuals, with history of hepatitis/Jaundice 

that made use of tattoo or piercing presented higher risk to be infected by the HCV. 
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1- INTRODUÇÃO 

A hepatite C constitui um importante problema de saúde pública, afetando cerca de 

170 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, o Ministério da Saúde estima que existam 3 

milhões de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C (HCV) sendo que, deste total de 

infectados, quase 80% não sabem da infecção (MS – 2003).  

A infecção pelo HCV apresenta um quadro clínico bastante heterogêneo, podendo 

apresentar-se na forma de uma infecção aguda assintomática, até hepatite crônica de 

gravidade variada, evoluindo para cirrose e hepatocarcinoma (MENDES et al, 1995). Destas 

infecções crônicas, aproximadamente 20% desenvolverão cirrose, sendo que 

aproximadamente 4% desenvolverão hepatocarcinoma (MURPHY et al, 2004).  

A via parenteral é a principal via de transmissão do HCV, principalmente através de 

transfusão sangüínea e do uso de drogas endovenosas. A transmissão sexual pode ocorrer, 

mas é bem menos freqüente do que a transmissão do vírus da hepatite B (HBV) e do vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV), embora esse mecanismo seja pouco esclarecido 

(CORONA et al, 1997). A exposição ocupacional também tem sido relata. Admite-se também 

o uso de cocaína inalada como mecanismo de transmissão (LIBERTO et al, 2003). 

Outras fontes de contágio podem ser citadas: acupuntura, compartilhamento de 

lâminas de barbear e navalhas não descartáveis, tratamento dentário, alicates de unha nos 

salões de beleza. A prática de tatuagem e o uso de piercing fornecem dados conflitantes 

(FOCACCIA, 2004; CONTE, 2000). 

 Estudos mostram que tendo em vista as vias de transmissão serem semelhantes para o 

HCV e o HIV, as taxas de prevalências são maiores em indivíduos infectados, onde cerca de 

10% destes apresentam a co-infecção. Deve-se levar em consideração que essa prevalência 
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pode variar de acordo com os costumes e tipos de comportamentos característicos de cada 

região (FOCACCIA, 2004). 

Nos Estados Unidos e Europa a prevalência da co-infecção chega a 35% (VERUCCHI 

et al, 2004; MURPHY et al, 2004). No Brasil, os estudos de prevalência da co-infecção 

HCV/HIV, variam de 4,3% a 23,7%. Ressaltando que estas prevalências refletem 

características peculiares às regiões em relação às vias de transmissão destes vírus. 

Diante da escassez de dados epidemiológicos no Nordeste e principalmente no Estado 

de Alagoas, buscou-se investigar a prevalência da co-infecção e os fatores de risco associados 

à transmissão do HCV em pacientes infectados pelo HIV. 
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2.0 ASPECTOS GERAIS DO HCV. 

Quando, no início da década de 1970, foi possível o diagnóstico da hepatite A (HA) e 

da hepatite B (HB), tornou-se evidente que havia hepatites pós-transfusionais, que não 

podiam ser associadas a esses vírus. Chamou-se a esses casos hepatites NãoA-NãoB 

(HNANB). Em 1980, caracterizou-se um agente associado em 90% às hepatites NANB 

transmitidas parenteralmente. Finalmente, em 1989, o vírus da hepatite C foi descoberto por 

Choo et al, valendo-se da técnica de clonagem de uma cópia do DNA complementar, extraído 

do plasma de um chimpanzé infectado experimentalmente com sangue de um portador de 

hepatite HNANB (CHOO et al, 1989). 

As partículas virais do HCV têm diâmetro estimado de 50nm. Quando visualizadas 

pela microscopia eletrônica (ME) apresentam um tamanho em torno de 30 a 35nm (KAITO et 

al, 1994). Estruturalmente, apresentam moléculas de proteína C, formando o nucleocapsídeo. 

Cobrindo o nucleocapsídeo, encontra-se o envelope de composição lipoglicoprotéica, 

contendo dois tipos de glicoproteínas denominadas E1 e E2 (LIBERTO et al, 2003).  

 
Figura 1: Eletromicrografia do vírus da hepatite C. 

Fonte: www. epidemic.org./index2.html 
 
 

O genoma do HCV é constituído de RNA de fita simples, de polaridade positiva e 

possui longa região de 9300 a 9500 nucleosídeos que codificam as informações genéticas para 
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a replicação viral. Também apresenta regiões não codificadoras nas extremidades 5’ e 3’. O 

genoma codifica uma poliproteína que sofre posteriormente clivagem. Essa poliproteína 

quando clivada com auxilio de proteases virais e do hospedeiro, dará origem a um grande 

número de proteínas estruturais e não estruturais (CARVALHO, 2004).  

 
Figura 2: Representação esquemática do genoma do HCV. 

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

Na região 5’ (5’NCR) não traduzível do genoma do HCV, encontra-se a seqüência 

mais conservada, constituída de 341 a 344 bases, daí ser a região do genoma escolhida para a 

amplificação pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e para melhor caracterização dos 

variantes genótipos do HCV (LIBERTO et al, 2003; VAN DOORN et al, 1994;). 
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A região 3’ não traduzível mostra-se muito diversificada, tanto no que tange à 

composição quanto à quantidade de bases, pois esta pode variar de 28 a 42, além da seqüência 

de terminação poly (A) ou poly (U), dependendo da cepa, porém é uma região conservada 

entre os genótipos (LIBERTO et al, 2003). 

O vírus da hepatite C (HCV) pertence à ordem Nidovirales, família Flaviviridae, Sub-

família Flavivirinae, gênero Hepacivirus e espécie vírus da hepatite C, sendo que sua 

estrutura e organização guardam relação com os flavivirus e pestivirus. Entretanto, o HCV 

tem sido classificado como um gênero à parte dentro dos flaviviridae ( RICE et al, 1996). 

Em 1994, SIMMONDS et al criaram uma classificação dos genótipos do HCV através 

de análise filogenética de um fragmento de 222 pares de bases da região NS-5. Nessa 

classificação, números arábicos foram usados para designar os genótipos e letras minúsculas 

para os subtipos, por ordem de descoberta (figura 3)  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 03. Árvore filogenética representando os tipos de 1 a 6 do HCV e seus 
subtipos. 

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

incluindo no mínimo 50 subtipos foram descritos e demonstraram ter diferente distribuição 

geográfica (VAN DOORN et al, 1994). 
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2. 1  ASPECTOS CLÍNICOS DA HEPATITE C. 

 

A hepatite C aguda apresenta sintomatologia em somente 5-10% dos casos 

(FOCACCIA et al, 1997). Estima-se que 15% a 20% dos pacientes curam-se da infecção. A 

possibilidade de a infecção aguda evoluir para a forma crônica é de aproximadamente 80% 

(ALTER et al, 1997; FOCACCIA et al, 1996). Destas infecções, aproximadamente 20% 

desenvolverão cirrose, que evoluirão em aproximadamente 4% a 5% para o hepatocarcinoma 

(MURPHY et al, 2004). 

A fase aguda quando sintomática, caracteriza-se pela presença de icterícia, colúria, 

acolia fecal, astenia e febre. Esta fase pode ser grave, mas raramente é fulminante, além de 

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

(GONÇALES-JÚNIOR et al, 1993). 

A icterícia é resultante de uma das duas disfunções a seguir comentadas, ou o 

somatório de ambas. 

Considerando-se o fato de que, no corpo de uma pessoa sadia, a taxa de renovação de 

suas hemácias é da ordem de 100-200 milhões por hora e de que, nesse processo, a 

degradação das hemácias velhas está a cargo das células do sistema reticulo endotelial do 

fígado, baço e medula óssea, nota-se que da hemoglobina contida nos glóbulos são 

reaproveitadas a parte protéica e os íons ferro constituintes do grupo heme. 

A seqüência metabólica da degradação do grupo heme gera biliverdina e bilirrubina. 

Esta por sua vez, por ação enzimática passa por processo bioquímico formando-se em  éster 

de diglicuronídio de bilirrubina,  que é hidrossolúvel e pode ser excretado junto às fezes ou 

urina. Por isso , qualquer interferência no metabolismo de eliminação da bilirrubina resultará 

em aumento de concentração desse produto no sangue, levando o paciente ao quadro de 

icterícia ou hiperbilirrubinemia. 
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A hepatite crônica pelo HCV apresenta uma evolução variável, desde uma evolução 

lenta e/ou insidiosa, alcançando uma atividade progressiva caracterizada pelo 

hepatocarcinoma (CONTE, 2000). Alguns pacientes podem desenvolver rapidamente hepatite 

crônica de grau severo e cirrose nos primeiros anos (um a dois anos, após o quadro clínico de 

infecção aguda) (FOCACCIA, 1997).  

Determinados fatores influenciam na evolução para a cronicidade e severidade da 

doença: idade em que ocorre a infecção (nos pacientes idosos a doença hepática progride de 

forma mais rápida); duração do tempo de infecção (a longa duração está associada com 

doença hepática grave e avançada), o grau do dano hepático, presença de co-infecção (HBV, 

HCV); estado imunológico e o genótipo do HCV (FOCACCIA, 1997). 

As manifestações extra-hepáticas ocorrem em 1 a 2% das pessoas com hepatite C e 

apresentam-se na forma de crioglobulinemia, disfunção tireoidiana, porfiria cutânea, líquem 

plano, ceratoconjuntivite, glomerulonefrite, linfomas e alterações hematológicas 

(agranulocitose e anemia aplástica). Transtornos psicológicos, também podem aparecer (NIH, 

2003; FOCACCIA, 1997). 

Embora o HCV não apresente características de oncogenicidade direta, admite-se que 

determinados processos patológicos observados durante o curso da infecção, venham a ser 

considerados, fatores importantes na formação de hepatocarcinoma (FOCACCIA et al, 2004; 

FOCACCIA et al, 1997). 

Em pacientes co-infectados pelo HCV/HIV a formação do hepatocarcinoma é mais 

rápida. O fígado destes pacientes apresenta-se com fibrose e processo necroinflamatório mais 

severo, evoluindo para cirrose e descompensação hepática (BORGIA et al, 2003; 

MATTHEWS-GREER et al, 2001).  
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A incidência anual de carcinoma hepatocelular (CHC) é de 1% a 4% nos pacientes 

cirróticos. Por outro lado, nos pacientes com hepatite crônica por vírus C sem cirrose, o CHC 

é raro (CONTE, 2000). 

Pacientes infectados somente pelo HCV desenvolvem cirrose por volta de 20 a 30 

anos. Em pacientes co-infectados HCV/HIV o processo cirrótico desenvolve-se em um curto 

espaço de tempo, de 6 a 10 anos. Existe pouca evidência de que fatores virológicos, incluindo 

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

progressão para as doenças do fígado (MURPHY et al, 2004). O transplante hepático é 

atualmente a melhor opção para os pacientes em estágio avançado da doença hepática 

(NUNEZ, 2004). 

2.2 DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

 

Há diferentes métodos de diagnósticos para a detecção da infecção pelo HCV. O 

diagnóstico específico pode ser realizado pelo método sorológico que detecta o anti-HCV. A 

técnica empregada é o ELISA, tendo sofrido uma evolução ao longo dos anos. Os testes de 1ª. 

geração utilizavam uma proteína recombinante derivada da região NS4 do genoma, a c-100/3. 

Por este teste, 80% dos casos de hepatites crônicas não-A, não-B com ou sem história de 

exposição parenteral, foram demonstrado como sendo causados pelo HCV (ALTER, 1990). 

Esse teste tinha uma sensibilidade relativamente baixa na detecção de anticorpos, 

especialmente em indivíduos imunocomprometidos, como os pacientes co-infectados 

(HUANG et al, 1993; LOK et al, 1993). 

Com o objetivo de aumentar a sensibilidade dos testes de 1ª. geração e prevenir a 

transmissão do HCV em bancos de sangue, em 1992 foi introduzida a proteína c-22-3, 

derivada do nucleocapsídeo, constituindo assim os ensaios de 2ª. geração que, além do 

antígeno do nucleocapsídeo apresentavam as proteínas não estruturais das regiões NS3 e NSA 
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(c200). Com esse avanço, houve um aumento na sensibilidade e especificidade, como também 

reduziu o intervalo de tempo entre a infecção e a detecção de anticorpos (BROWN et al, 

1998; AACH et al, 1992; VALLARI et al, 1992). 

Só a partir de 1994 foi que houve a introdução dos testes de 3ª. geração, nas quais 

foram incorporadas, tanto a proteína NS5 como também os peptídeos do nucleocapsídeo e as 

proteínas não estruturais foram re-configuradas. Os ensaios de 3ª. geração aumentaram os 

índices de sensibilidade, elevando para 97% em população de alta prevalência, além de 

diminuírem ainda mais o período de janela imunológica (BROWN et al, 1998; GRETCH et 

al, 1997). 

Outra técnica utilizada para a detecção da infecção pelo HCV é a Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) sendo este um método molecular que possibilita detectar e quantificar o 

material genético do vírus em espécimes clínicos, sendo bastante útil para o diagnóstico 

precoce (BROWN et al, 1998; GRETCH, 1997). A detecção do genoma viral não é feita de 

forma direta por se tratar de um vírus RNA. O genoma viral torna-se detectável cerca de uma 

a quatro semanas após a infecção (FOCACCIA, 1997). A infecção aguda ou crônica pelo 

HCV em um paciente com ELISA positivo poderia ser confirmada por meio de um ensaio de 

HCV RNA qualitativo. Ensaios manuais e semi-automatizados, tem um baixo limite de 

detecção de 50 a 100 UI/mL. (NIH, 2002). 

A sensibilidade do teste está ligada à escolha dos “primers” e em relação ao HCV, os 

“primers” são construídos para a região mais conservada que é a 5’NCR conferindo maior 

sensibilidade à região (CDC, 1998; BUKH et al, 1992). 

Através da técnica molecular, considerada o padrão-ouro, atualmente, podemos 

confirmar a infecção pelo HCV, validar testes sorológicos, monitorar o tratamento, estudar 

possíveis transmissões do vírus, pesquisar o RNA viral no tecido hepático e realizar a 

genotipagem (COUROUCÉ, 1998). 

 



 24

As técnicas moleculares permitem caracterizar o genótipo do vírus que circulam em 

cada região, fornecendo dados epidemiológicos importantes e fundamentais para a 

investigação da transmissão nosocomial do HCV em unidades de tratamento da AIDS 

(SUNGUR et al, 1995). Tendo em vista os baixos níveis de HCV RNA presente nas amostras 

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

aumentar a concentração da seqüência de RNA escolhida, permitindo a detecção de 102 -103 

cópias/mL do genoma viral, em pacientes soronegativos para o HCV (SAMPIETRO et al, 

1996). 

A pesquisa virológica pela PCR requer cuidados importantes como no processamento 

e estocagem do material no laboratório. A eficácia da detecção da viremia pela PCR pode ser 

afetada, pois o HCV-RNA é rapidamente degradado no plasma ou soro em temperatura 

ambiente ou por processos de descongelamento da amostra. Para evitar resultados falso-

negativos, as amostras de sangue que serão usadas na detecção do RNA viral deverão ser 

obtidas, processadas, estocadas e transportadas apropriadamente, seguindo as recomendações 

do laboratório (BUSH et al, 1992; WANG et al, 1992). 

A detecção do HCV pode ser feita também pesquisando o vírus no citoplasma dos 

hepatócitos pelas técnicas de imuno-histoquímica ou pela PCR “in situ”, contribuindo para o 

diagnóstico precoce desta infecção, embora este achado não esteja relacionado com nenhum 

processo inflamatório ou necrótico hepático (BROWN, 1998). 
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2.3 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

A infecção pelo HCV afeta mais de 170 milhões de pessoas e é atualmente um dos 

maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo (FOCACCIA, 2004). Estima-se 

que o HCV infecte aproximadamente 4 milhões de americanos, com uma estimativa de morte 

anual de 8000 a 10000 indivíduos. Cerca de 80% das pessoas expostas ao vírus da hepatite C 

desenvolvem a infecção crônica (MURPHY et al, 2004). No Brasil, este número é de 1,2 a 

2,3% da população geral (PESSOA et al, 1999). 

As duas principais fontes de infecção pelo HCV são a toxicomania endovenosa e a 

administração de produtos de origem sanguínea. Esta última, atualmente, com números de 

casos menores por conta da seleção aprimorada nos doadores de sangue (CONTE, 2000). 

Um estudo envolvendo vários países foi realizado na tentativa de estimar a prevalência 

e os fatores de risco da co-infecção HCV/HIV com 1649 indivíduos oriundos do Canadá, 

Austrália, Itália, França, Portugal, Espanha e África do Sul obtendo-se as seguintes 

prevalências: 18,2%; 8,1%; 48,6%; 21,7%; 11,9%; 45,2% e 1,9% respectivamente (AMIN et 

al, 2004).  

Em estudo retrospectivo na Nigéria, AGWALE et al (2004) ao analisarem 146 

pacientes HIV soropositivos encontraram uma prevalência de 8,2%. Resultados semelhantes 

foram encontrados na Austrália, em São Francisco, bem como na Grécia, apresentando co-

infecção com percentuais de 10,7%, 11,7% e 12,5% respectivamente (DIMITRAKOUPOLOS 

et al, 2004; LINCOLN et al, 2003; WRIGHT et al, 1994). 

Nos Estados Unidos, HAYASHI et al (1991), encontraram uma prevalência de 13,9% 

nos 101 pacientes estudados na cidade de Sacramento, Califórnia. Entretanto, percentuais 

ainda maiores também já foram relatados. 
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Altas prevalências foram relatadas, como no trabalho de SAILLOR et al (1996) que ao 

analisarem 1935 pacientes HIV-soropositivos na França, encontraram uma prevalência de 

42,5%. Este resultado foi corroborado por OCKENGA et al (1997) com 232 pacientes na 

Alemanha, obtendo 23% de positividade para o HCV. 

Por outro lado, na Jamaica, ao estudarem 129 pacientes HIV soropositivos, SMICKLE 

et al (2003) não encontraram nenhuma positividade para o anti-HCV. 

Em relação ao Brasil, vários são os estudos que mostram a prevalência da co-infecção 

HCV/HIV, sendo a maioria dos trabalhos referentes às regiões Sudeste e Sul. 

As prevalências encontradas no estado de São Paulo foram: CASEIRO et al (2004) 

21,8%; SEGURADO et al (2004), 36,2% na cidade de Santos; PAVAN et al (2003) em 

Campinas, 53,8% e MENDES-CORRÊA et al (2001), 17,7%. 

Na cidade de Vitória, Espírito Santo, MOTA et al (2004) encontraram uma 

prevalência de 17,5% (141/8003) da co-infecção HCV/HIV, sendo considerado como 

principal fator de risco o uso de droga injetável em 80% da população em estudo. 

Na região Sul prevalência semelhante (57,7%) foi demonstrada por TREITINGER et 

al (1999) pesquisando 99 pacientes em Florianópolis-SC. Um percentual também considerado 

alto foi encontrado por MORIMOTO et al (2003) na cidade de Londrina-PR, com prevalência 

de 21% em 758 pacientes participantes do estudo. 

No Norte do país, em Belém-PA, a co-infecção encontrada por MONTEIRO et al 

(2003), foi de 16% estudando 406 pacientes HIV positivos. 

Em relação ao Nordeste, são poucos os trabalhos sobre a co-infecção HCV/HIV. 

Em Sergipe, SANTANA et al (2004), chegaram a uma prevalência de 36,4% de co-

infectados e em Pernambuco, SAMPAIO, (2005) e CARVALHO, (2004), encontraram 9,4% 

e 4,1% respectivamente. 
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COÊLHO et al (2003) estudando a prevalência da co-infecção HCV/HIV no Hospital 

HEMOPE, mostraram que 2,3% dos pacientes (14/610) tinham anticorpos tanto para o HCV 

quanto para o HIV. 

As prevalências demonstradas nos diversos trabalhos refletem os fatores de risco 

associados à aquisição do HIV e HCV, onde a via parenteral constitui o principal mecanismo 

de transmissão destes vírus. Ressaltando que o uso de drogas endovenosas atualmente 

responde pelo maior percentual de transmissão.  

 

Assim, considerando os aspectos epidemiológicos, os diferentes fatores de risco, e a 

escassez de dados sobre a co-infecção HCV/HIV, especialmente no estado de Alagoas, fomos 

motivados a realizar este trabalho, na tentativa de avaliar a real situação desta co-infecção, 

nos pacientes atendidos no Hospital-Escola Dr: Hélvio Auto, em Maceió/AL. 
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3- OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 Estimar a prevalência e os fatores de risco para a co-infecção HCV/HIV em 

pacientes acompanhados no Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital-escola 

Dr: Hélvio Auto. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimar a freqüência de positividade para o anti-HCV pelo ELISA, em 

pacientes HIV soropositivos. 

- Estimar os fatores de risco para a co-infecção HCV/HIV. 

                  - Pesquisar o RNA- HCV em amostras positivas pelo ELISA.
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4.0 CASUÍSTICA E MÉTODO 

4.1 DESENHO DE ESTUDO 

Foi realizado um estudo do tipo transversal onde se investigou a relação 

exposição-doença, em uma determinada população, em um dado momento. 

 Este estudo permite detectar a freqüência da doença e de fatores de risco, 

identifica grupos na população que estão mais ou menos afetados, além de informar a relação 

existente entre as variáveis. Apresenta como algumas vantagens o custo reduzido, a 

simplicidade, rapidez de sua realização, a possibilidade da identificação de casos na 

comunidade e a detecção de grupos de alto risco.   

Com relação às desvantagens, podemos ressaltar que, em condições de baixa 

prevalência, a amostra deve ter o seu tamanho aumentado, o que dificulta a operacionalização 

do trabalho, aumenta a possibilidade dos erros de classificação e a ocorrência de viés de 

prevalência (PEREIRA, 2003; ROUQUAYROL et al, 2003). 

 

4.2 OPERACIONALIZAÇÃO DA PESQUISA 

4.2.1 População de estudo. 

Foram abordados todos os pacientes com diagnóstico positivo para HIV/ 

AIDS, de ambos os sexos, com idade entre 19 e 70 anos, atendidos no Serviço de Infectologia 

do HEHA, no período de maio a novembro de 2005. 

Atualmente o Serviço conta com 545 pacientes com HIV (531 adultos e 14 

crianças), dispondo de quatro consultórios. Os atendimentos ambulatoriais são realizados 

diariamente por uma equipe multi-profissional constituída por uma enfermeira, uma assistente 
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social, uma psicóloga e por oito médicos infectologistas. As consultas são previamente 

marcadas e agendadas. 

 A coleta dos dados foi realizada após esclarecimentos do trabalho a ser executado e 

assinatura do termo de consentimento livre esclarecido de todos os pacientes no período 

supracitado, por meio de um questionário. 

 O questionário utilizado constava de alguns dados pessoais, do tipo nome, idade e 

algumas perguntas em relação ao comportamento do paciente, tais como: uso de drogas 

injetáveis, tatuagem, práticas homossexuais nos homens, histórico de DSTs etc. 

4.2.2 COLETA E ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS. 

Foram colhidas amostras de sangue (10 ml) por punção venosa em tubo seco (sem 

anticoagulante), utilizando o Sistema Vacutainer, no próprio serviço sendo congeladas e 

posteriormente transportadas de forma segura ao setor de Virologia do Laboratório de 

Imunopatologia Keizo Asami – (LIKA), Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. 

As amostras foram centrifugadas a 15.000x por 10 minutos e os soros foram separados 

em três microtubos. Um tubo de 1,0 mL cada. Após serem identificados, todos os microtubos 

ficaram armazenados em diferentes congeladores. Duas alíquotas foram armazenadas em um 

congelador (20° C) e a terceira à 80° C no deep-freezer. Uma alíquota foi utilizada para 

sorologia (ELISA) e a outra (1mL) reservada para a PCR. A terceira ficou estocada para 

contraprova, repetição ou outros testes. 

4.3 Testes laboratoriais 

A pesquisa foi realizada diariamente e em horário integral no CRAIDS – 

Centro de Referência em Atendimento em AIDS, sendo este um anexo do HEHA onde são 

acompanhados os casos de HIV/AIDS. Os pacientes que já estavam com a consulta 

previamente marcada para atendimento ambulatorial, eram abordados e os que aceitavam 
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participar da pesquisa, assinavam um termo de Consentimento Livre e Esclarecido e 

respondiam ao questionário. Em seguida, os pacientes eram direcionados ao Laboratório 

Central (LACEN), sendo este localizado no interior do próprio Hospital, onde o sangue era 

colhido por punção venosa. 

4.3.1 Ensaio imunoenzimático – ELISA 

O ELISA foi realizado em todas as amostras. Foram utilizados “kits” comerciais de 3ª 

geração (Hepatittis C Anti-HCV da Wiener lab.) composto de microplacas de poliestireno, 

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

A amostra foi diluída e os anticorpos Anti-HCV, que se presentes na amostra, ligaram-

se aos antígenos imobilizados. A reação foi incubada com peroxidase conjugada com IgG 

anti-humano monoclonal e a enzima ligada foi detectada pela adição de uma solução contendo 

3,3’,5,5’ tetrametilbenzidina (TBM) e peróxido de hidrogênio. Uma coloração azul se 

desenvolveu nos poços que continham amostras positivas para o Anti-HCV. A reação 

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

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

está relacionada diretamente à concentração do anticorpo na amostra. 

O procedimento técnico foi realizado de acordo com as instruções do fabricante do 

“kit”. 

Foram consideradas positivas as amostras com valores de densidade ótica (D.O) 

superior ao valor do cutoff. As amostras que apresentaram uma D.O entre +/- 10% do valor 

do cutoff, foram consideradas inconclusivas e repetidas pelo mesmo “kit” 
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4.3.2 Reação em cadeia da polimerase – PCR. 

 

As amostras com resultado positivo pelo ELISA, foram encaminhadas de forma 

adequada para o Laboratório de Biologia Molecular do Laboratório Central – LACEN – em 

Maceió/AL. O método empregado foi o Nested PCR descrito por Garson et al, (1990a; 199b) 

com algumas modificações. Foram seguidas as normas de controle de qualidade propostas por 

Kwuok & Higushi em 1989 para se evitar contaminações das salas e, conseqüentemente, dos 

materiais e dos soros manuseados. 

4.3.3 Amostragem 

A amostra foi do tipo censo, ou seja, foram analisados, os pacientes acompanhados no 

ambulatório de Doenças Infecciosas e Parasitárias (DIP) do HEHA. O tamanho da amostra foi 

estimado, baseado no trabalho de CARVALHO, 2004, após eliminação daqueles que não 

preencheram os critérios de inclusão ou não aceitaram participar do estudo. 

 4.3.4 Critérios de inclusão:  

- Portador do HIV/AIDS com diagnóstico clínico e sorológico. 

- Ser paciente em acompanhamento no serviço de referência e que comparecesse 

regularmente à consulta médica, independente de ser o seu primeiro dia de 

consulta ou não. 

- Concordar com a participação na pesquisa, mediante assinatura de um termo de 

consentimento livre e esclarecido. 
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      4.3.5 Categorização de variáveis 

4.3.5.1 Variável dependente. 

Neste estudo foi considerada como variável dependente a presença do RNA 

HCV pela PCR e/ou a soropositividade para os anticorpos específicos (Anti-HCV) pelo 

ELISA. 

4.3.5.2 Variáveis independentes. 

Sexo: masculino ou feminino 

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

da coleta, sendo categorizada como: < 18 anos, 18-30 anos, > 30 anos. 

Estado civil: categorizada como: solteiro, casado, união concensual, separado, 

divorciado e viúvo. 

Escolaridade: variável categórica, correspondendo ao grau mais elevado de 

escolaridade concluído até a data da coleta dos dados, distribuídos nas seguintes categorias: 1) 

analfabeto; 2) 1 a 4 séries; 3) 5 a 8 séries; 4) ensino médio completo; 5) ensino médio 

incompleto; 6) superior. 

Local de moradia: variável categórica correspondendo ao local de moradia no 

momento da coleta dos dados. 

Uso de drogas anti-retrovirais, no momento da consulta: variável nominal 

dicotômica: sim/ não. 

Antecedentes de transfusão de sangue ou hemoderivados; variável dicotômica: 

sim / não. 

Tempo decorrido do primeiro episódio de hemotransfusão: variável categórica 

subdividida em: 1) antes de 1993 e 2) depois de 1993. 

Comportamento sexual: referido pelo paciente, variável categórica, 

correspondendo a: heterossexual, homossexual, bissexual. 
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Antecedente referido de uso de drogas injetáveis: variável nominal dicotômica: 

sim / não 

 Transfusão sangüínea: se o paciente já passou por este processo em algum 

momento de sua vida 

Intervenção parenteral: referente a acidente com pérfuro-cortantes, uso de 

drogas intravenosas. 

Antecedente de hepatite/icterícia: variável dicotômica sim/não. 

4.4 Plano de análise 

Para realização dos objetivos proposto, foram utilizadas técnicas de estatística 

descritiva, através de tabelas e gráfico ilustrativos, e técnicas de estatística inferencial, através 

da obtenção de intervalos de confiança e da aplicação de testes estatísticos. 

Para determinação da prevalência da doença entre os portadores do HIV atendidos 

no Serviço de Doenças Infecciosas e parasitárias do Hospital-escola Dr: Hélvio Auto foi 

realizada uma estimativa pontual e intervalar do percentual da população do serviço em 

estudo.  

Quanto à verificação da existência ou não de associação entre cada uma das 

variáveis descritas acima e o resultado positivo para a hepatite C, foi utilizado o teste Qui-

quadrado, incluindo-se a razão de prevalência com intervalo de confiança para a medida. A 

confiabilidade adotada para obtenção dos intervalos será de 95,0% e o nível de significância 

utilizado nos testes estatístico será de 5,0%. Os programas utilizados para obtenção dos 

cálculos estatísticos foram SAS (Statistical Analysis System), versão 2.12, e o EPI-INFO 

6.0.4d.  

Foi também realizada a regressão logística múltipla que permitiu ajustar cada 

variável pelas demais. Inicialmente o modelo foi saturado com a inclusão de todas as 

variáveis que havia apresentado associação estatisticamente significante com o desfecho. Em 
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seguida testou-se a significância estatística da retirada de cada uma delas utilizando como 

ponto de corte o p > 0.10. O programa utilizado para a análise multivariada foi o SPSS PC.  

 

5. Considerações Éticas 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Fundação 

Universitária de Ciências da Saúde de Alagoas – UNCISAL, sob o protocolo nº 361 em maio 

de 2005, conforme as disposições da Resolução 196/96 – Conselho Nacional de Saúde. O 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido utilizado pode ser encontrado no anexo 3. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi elaborado de forma simples, 

utilizando-se de uma linguagem que possibilitasse fácil entendimento por parte dos pacientes. 

Anterior ao preenchimento do questionário, o projeto era apresentado de forma sucinta, para 

que o paciente entendesse qual procedimento ia ser executado. Os dados eram coletados 

individualmente em um recinto próprio para tal atividade, julgando-se de forma clara e 

sigilosa dos resultados, da utilização dos soros única e exclusivamente para os objetivos 

propostos pelo pesquisador (anexo 2). 

 

5.1 Limitações Metodológicas 

 

 Neste trabalho estudou-se a presença da co-infecção da hepatite C em pacientes HIV 

positivos, através da identificação do marcador anti-HCV. Para isso, foi investigada a situação 

destas infecções em um centro de referência da cidade de Maceió-AL, 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 
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dado momento do tempo e identificar os grupos mais afetados, estabelecendo relações entre 

as variáveis analisadas (KLEIN; BLOCH, 2003).  

 Devido às variáveis: hemotransfusão, realização de transfusão 

sangüínea/hemoderivados, ano de transfusão, uso de drogas, preferência sexual terem sido 

informadas pelos próprios pacientes, o estudo está sujeito ao viés de informação. Este viés 

pode ocorrer por conta de uso de instrumento de coleta de má-qualidade (questionários), 

procedimentos de entrevistas não-padronizadas, registros de dados incompletos, dentre outros. 

No entanto, na tentativa de minimizar o viés de informação, a aplicação do questionário foi 

unicamente aplicado pelo próprio pesquisador, utilizando-se de termos de fácil entendimento, 

na tentativa de se obter as respostas necessárias com maior fidedignidade. 

 Outro tipo de viés, considerado como subtipo do viés é o de prevaricação ou falsa-

resposta. Ele ocorre quando os indivíduos participantes negam ou omitem a verdade ao serem 

questionados com perguntas embaraçosas (principalmente quando envolve sexualidade), por 

terem medo de ser discriminados ou denunciados, como exemplo o uso de drogas ilícitas etc 

(PEREIRA, 1995).  Em relação a este outro viés, tentamos demonstrar durante a entrevista o 

grau de sigilo das respostas contidas no questionário. 

É considerado viés de informação, de aferição ou de observação, ao erro sistemático 

de classificação quanto á exposição e/ou quanto ao diagnóstico (EBRAHIM et al, 1995). 

Embora as informações coletadas terem sido lembradas com clareza, é possível que alguns 

pacientes tenham se equivocado ou omitido algumas das respostas, induzindo a cometer 

algum tipo de erro, uma vez que, o estudo transversal utiliza apenas um momento da coleta de 

dados. 
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6- RESULTADOS 

 6.1 Caracterização da amostra 

Dos pacientes registrados no serviço de infectologia do HEHA, 299 aceitaram 

participar do estudo, respondendo ao questionário. As tabelas abaixo apresentam a 

distribuição dos pacientes envolvidos no estudo de acordo com o sexo, faixa etária, idade, 

hemotransfusão, uso de tatuagem/piercing, uso de drogas ilícitas e preferência sexual. 

A população pesquisada foi composta por 65,6% (196/299) do sexo masculino, com 

idade mínima de 19 e máxima de 70 anos, distribuídos em faixas etárias, 62,5% menores de 

40 anos e 37,5% maiores que 40 anos (Tabela 1). Grande parte (48,5%) estudou somente até o 

primeiro grau, apenas 5,7% concluíram curso superior e 16,4% foram considerados 

analfabetos. Em relação ao local de moradia, 62,2% residiam na capital, enquanto que 36,5% 

eram oriundos do interior do estado. Apenas 1,3% (4/299) residiam em outro estado 

(Pernambuco). 

Neste estudo houve perda de três pacientes: uma por tratar-se ser portadora do HTLV-

1 e não do HIV, outro por recusa em participar do estudo e uma terceira devido ao paciente 

apresentar neurotoxoplasmose, estando assim impossibilitado de participar deste trabalho. 
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Tabela 1. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo sexo e faixa etária. 

Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Sexo N % 

Masculino 196 65,6 

Feminino 103 34,4 

Faixa etária   

Menores de 40 187 62,5 

40 e mais 112 37,5 

Total 299 100,0 

 

 

Segundo a tabela 2, 19,4% (58/299) dos pacientes já tinham feito hemotransfusão, 

sendo que destes 43,1% realizaram tal intervenção antes de 1993. Quanto ao uso da tatuagem/ 

piercing foi referido um percentual de 17,1% dos pesquisados. O uso de droga injetável foi 

relatado apenas por 4,7%. Em relação à preferência sexual, a maior parte ficou caracterizada 

como heterossexual 64,9%, enquanto que 23,4%, diziam-se bissexual e apenas 11,7% 

admitiam ser homossexual. 

Tabela 2. Distribuição dos portadores do HIV, segundo condição de ter recebido 

transfusão, uso de tatuagem/piercing, uso de drogas injetáveis e orientação sexual. 

Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Fez hemotransfusão N % 

Sim 58 19,4 

Não 241 80,6 

Ano da hemotransfusão   

Antes de 1993 33 56,9 

Depois de 1993 25 43,15 

Uso de tatuagem/piercing   

Sim 51 17,1 

Não 248 82,9 
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Uso de drogas injetáveis   

Sim 14 4,7 

Não 285 95,3 

Orientação sexual   

Homossexual 35 11,7 

Bissexual 70 23,4 

Heterossexual 194 64,9 

Total 299 100,0 
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6.2 Co-infecção em relação aos fatores de risco. 

A prevalência da co-infecção HCV/HIV na população estudada foi de 3,3% (10/299) 

utilizando o teste ELISA e de 2,3% quando utilizada a PCR (gráfico 1, tabelas 3 e 4). 

 

97%

3%

Pacientes
Co-infectados

 
 

Gráfico 01. Positividade para anticorpos anti-HCV em pacientes co-infectados. 
 

 

Tabela 3. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo presença do anti-

HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

anti-HCV N % 

Positivo 10 3,3 

Negativo 289 96,7 

Total 299 100,0 
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Tabela 4. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo a presença do RNA-

HCV.  Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

HCV-RNA N % 

Positivo 07 70 

Negativo 02 20 

Indeterminado 01 10 

Total 10 100,0 

 

 

 

Segundo a tabela 5,  a variável sexo não apresentou associação significativa, 

mesmo apresentando um percentual de 4,1% em homens positivos para o HCV (p=0,502).  

 

Tabela 5. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo sexo e infecção do 

HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Anti-HCV 

Positivo Negativo Sexo 

N % N % 

 

OR 

 

IC (95%)  

 

p-valor 

Masculino 08 4,1 188 95,9 1,00 - - 

Feminino 02 1,9 101 98,1 2,15 0,41 – 15,15* 0,502 

Total 10 6,0      

* Qui-quadrado de Fisher   

O mesmo pode-se constatar em relação à faixa etária, que também não 

apresentou nenhum significado estatístico com a positividade para o HCV. A maior 

ocorrência da co-infecção esteve presente naqueles indivíduos com faixa etária inferior a 40 

anos (Tabela 06).  
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Tabela 6. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo faixa etária e infecção 

do HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Anti-HCV 

Positivo Negativo 
Faixa etária 

(Em anos) 
N % N % 

 

OR 

 

IC (95%)  

 

p-valor 

Menores de 40 06 3,2 181 96,8 1,00 - - 

40 e mais 04 3,6 108 96,4 1,12 0,26 – 4,59 1,000* 

Total 10 6,8      
* Qui-quadrado de Fisher   

 

 Quanto à realização da hemotransfusão, o risco foi de 1,82 vezes maior nos co-

infectados embora, sem significância estatística (p=0,414) (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo história de 

hemotransfusão e infecção do HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Anti-HCV 

Positivo Negativo 
História de 

hemotransfusão 
N % N % 

 

OR 

 

IC (95%)  

 

p-valor 

Sim 03 5,2 55 94,8 1,82 0,36 – 8,27 0,414* 

Não 07 2,9 234 97,1 1,00 - - 

Total 10       
* Qui-quadrado de Fisher 
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Em relação ao ano da realização da transfusão não se encontrou associação 

estatisticamente significante (Tabela 8). 

 

Tabela 8. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo o ano da 

hemotransfusão e infecção do HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Anti-HCV 

Positivo Negativo 
Ano da 

hemotransfusão 
N % N % 

 

OR 

 

IC (95%)  

 

p-valor 

Antes de 1993 01 4,0 24 96,0 0,65 0,02 – 9,98 1,000* 

Depois de 1993 02 6,1 31 93,9 1,00 - - 

Total 10 10,1 55     
* Qui-quadrado de Fisher 

 

O uso de tatuagem/piercing constituiu um fator de risco de 5,28 vezes maior entre os 

co-infectados (p<0,015) (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo uso de 

tatuagem/piercing e infecção do HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Anti-HCV 

Positivo Negativo 
Uso de 

tatuagem/piercing 
N % N % 

 

OR 

 

IC (95%)  

 

p-valor 

Sim 05 9,8 46 90,2 5,28 1,25 – 22,39 0,015* 

Não 05 2,0 243 98,0 1,00 - - 

Total 10 11,8      

* Qui-quadrado de Fisher 
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O uso de drogas inalatória e injetável não constituiram fatores de risco para a co-

infecção, embora no grupo que fazia uso de drogas injetáveis o percentual foi maior, sem 

mostrar associação estatisticamente significante, 5,3% para as drogas inalatórias e 14,3% para 

injetáveis (p=0,408) (Tabela 10). 

 

Tabela 10. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo tipo de droga e 

infecção do HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Anti-HCV 

Positivo Negativo Tipo de droga 

N % N % 

 

OR 

 

IC (95%)  

 

p-valor 

        Inalatória       

Sim 03 5,3 54 94,7 1,87 0,36 – 8,46 0,408* 

Não 07 2,9 235 97,1 1,00 - - 

         Injetável       

Sim 02 14,3 12 85,7 5,77 0,74 – 35,38 0,073* 

Não 08 2,8 277 97,2 1,00 - - 

Total 10       
• Qui-quadrado de Fisher 
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Relacionando a prática homossexual masculina como um possível fator de risco para a 

positividade do HCV, observa-se na tabela 11 que a prevalência entre os homo/bissexuais foi 

de 2,8%, não havendo associação estatisticamente significativa (p=1,00). 

 

Tabela 11. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo orientação sexual e 

infecção do HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Anti-HCV 

Positivo Negativo 
Orientação 

Sexual 
N  N % 

 

OR 

 

IC (95%)  

 

p-valor 

0,485 

Heterossexual 07 3,6 187 96,4 1,00 - - 

Homo ou 

Bissexual 

03 2,8 102 97,2 0,79 0,16 – 3,46 1,000* 

Total 10 6,4      

• Qui-quadrado de Fisher 

 

Outras variáveis, também estimadas neste trabalho, tais como: uso de preservativo, 

número de parceiro e presença ou não de doença sexualmente transmissíveis não 

apresentaram nenhuma associação estatisticamente significativa. 

O fato dos pacientes co-infectados terem história de antecedente de hepatite/icterícia, 

elevou o risco em 7 vezes, com uma associação estatisticamente significante (p=0,005). 

 

Tabela 12. Distribuição dos pacientes infectados pelo HIV segundo antecedente de 

hepatite/icterícia e infecção do HCV. Hospital Escola Dr. Hélvio Auto, 2005. 

 

Anti-HCV 

Positivo Negativo 
Antecedente de 

hepatite/icterícia 
N % N % 

 

OR 

 

IC (95%)  

 

p-valor 

Sim 05 12,2 36 87,8 7,03 1,64 – 30,17 0,005* 

Não 05 1,9 253 98,1 1,00 - - 

Total 10       
* Qui-quadrado de Fisher 
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6. 3 ANÁLISE MULTIVARIADA – REGRESSÃO LOGÍSTICA. 
 

Selecionando as variáveis com o valor de p inferior a 20%, incluiram-se no modelo do 

tipo backward, as variáveis: antecedente de hepatite/icterícia, realização de cirurgia, uso de 

droga injetável e uso de tatuagem/piercing. Após a modelagem, permaneceram como 

significativas as variáveis: antecedente de hepatite/icterícia e uso de tatuagem/piercing, com 

riscos de 7,14 e 5,37, respectivamente. 

 

Tabela 13. Regressão logística de positividade para a hepatite C tendo como variáveis 

dependentes o antecedente de hepatite/icterícia e o uso de tatuagem/piercing. 

 

Fatores de risco OR IC 95% p-valor 
Antecedente de 

hepatite/icterícia 
   

Sim 7,145 1,889 – 26,878 0,004 
Não 1,0 - - 

Uso de tatuagem/piercing    
Sim 5,379 1,431 – 20,214 0,013 
Não 1,0 - - 

* Saíram do modelo as variáveis: ter história de cirurgia e uso de droga injetável 
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7. DISCUSSÃO 

    Em Alagoas, há uma escassez de dados referentes à hepatite C em pacientes 

portadores do HIV. Por isso, neste trabalho investigou-se tanto a prevalência quanto os fatores 

de risco nos pacientes acompanhados no HEHA em um dado momento do tempo. 

  A co-infecção HCV/HIV encontrada no presente estudo foi semelhante àquela 

encontrada por CARVALHO (2004) em Pernambuco, considerada baixa quando comparada 

com prevalências de 17,7% a 53,8% em outras regiões do país (MENDES-CORREA et al, 

2000; PAVAN et al, 2003). Naquelas localidades onde o risco de aquisição do HIV pela via 

parenteral é maior, observa-se uma maior prevalência da co-infecção com o HCV.  

Em relação a variável faixa etária, os resultados corroboram com os trabalhos de 

CARVALHO (2004) e SAMPAIO (2005), que apontam a faixa etária inferior a 40 anos como 

sendo a mais acometida pela co-infecção. Tal observação pode está associada a esta 

população onde os mecanismos de transmissão dos vírus envolvem aspectos comportamentais 

adquiridos ao longo da vida, tais como: atividade sexual de risco, uso de drogas ilícitas 

injetável ou inalatória e exposições a sangue e hemoderivados. Embora, não tenha havido 

associação estatisticamente significante. 

Do mesmo modo, não houve significância estatística em relação à variável sexo, 

embora a amostra tenha apresentado um predomínio da co-infecção HCV/HIV em 80% do 

sexo masculino. Estes resultados corroboram com os diversos trabalhos que não apontam o 

sexo como fator de risco para a co-infecção (SAMPAIO, 2005; CARVALHO, 2004; MOTTA 

et al, 2004; CASEIRO et al, 2004). 

Por outro lado, a transmissão do HIV pela via sexual, no Nordeste é superior a outras 

regiões do Brasil com 40,9% nos homossexuais/bissexuais. Portanto, considerando que a via 
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sexual é menos importante para a transmissão do HCV, a baixa prevalência da co-infecção no 

estudo reflete o perfil desta população. 

Não foi surpresa ter encontrado uma freqüência maior da co-infecção em indivíduos 

com baixo grau de escolaridade por tratar-se de indivíduos de baixas condições sócio-

econômicas, reduzidos padrões de higiene, alto índice de promiscuidade além do acesso 

restrito aos serviços de saúde. 

Em relação aos principais fatores de risco, as drogas injetáveis constituem um dos 

principais fatores de risco para aquisição do HCV. No entanto na população estudada, não se 

verificou associação entre uso de drogas injetáveis e infectividade pelo HCV. Tal achado 

pode ser explicado pelo pequeno número de pacientes co-infectados e usuários de drogas 

injetáveis. Também é sabido que no Nordeste brasileiro a principal droga utilizada é a 

maconha, o que difere das demais regiões.  

Segundo SZWARCWALD et al (2000) na região Nordeste, apenas 8,8% dos pacientes 

adquirem o HIV através do uso de drogas injetáveis, contra 25,8% e 30,7%, nas regiões 

Sudeste e Sul respectivamente. 

Entretanto, pesquisas na Europa e nos Estados Unidos indicam que 75% dos usuários 

de drogas são positivos para o HIV e HCV (VERUCCHI et al, 2004). 

SULLIVAN et al (2004) fazendo um estudo retrospectivo entre 1996 e 2003 

concluíram que dos 15 milhões dos usuários de drogas ilícitas nos EEUU, aproximadamente 

1,5 milhão e meio são usuários de drogas injetáveis. 

O mesmo pode ser observado por TEDALD et al (2003), que encontraram uma 

prevalência de 16,3% entre os 2705 pacientes co-infectados da Filadélfia. 

Num estudo multicêntrico envolvendo sete países, realizado por AMIN et al (2004) 

constataram que 92% dos pacientes anti-HCV positivos eram usuários de droga injetável.  
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Na China, ZHANG et al (2002) encontraram uma alta prevalência (99,3%) de usuários 

de drogas, entre os co-infectados em Yunnam na região sudeste do país. 

No Brasil, o uso de drogas como fator de risco para a co-infecção HCV/HIV, varia por 

regiões em função dos costumes locais. 

Em Belém-PA, MADEIRA et al (2005) em seu estudo encontraram 35% (7/96) de 

usuários de drogas, entre profissionais do sexo. Já GARDINASSI et al (2005) encontraram 

uma prevalência de 19,81% em usuários de drogas injetáveis. 

Na casuística de SEGURADO et al (2004) também foi encontrada uma prevalência de 

84,8% nos usuários de droga co-infectados quando comparada aos pacientes não usuários de 

drogas. Tal resultado pode ser comparado com o trabalho de DELGADO-IRIBARREN et al 

(1993), cujo percentual de usuários de droga foi de 75,5%. 

Analisando 700 pacientes acompanhados no Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de São Paulo, NOTAROBERTO et al (2004), encontraram 10% de usuários de 

drogas ilícitas entre os co-infectados, cuja prevalência foi de 68,5%.  

MONTEIRO et al (2003) ao estimar a prevalência e os fatores de risco da co-infecção 

HCV/HIV em Belém-Pará encontraram uma prevalência de 16,0% (65/406), sendo que 

destes, 87% do grupo eram usuários de droga injetável.  

Dentre os vários fatores de risco pesquisados por MENDES-CORRÊA et al (2001), 

em co-infectados pelo HCV/HIV, 58,5% estavam relacionados com o uso de droga 

endovenosa. 

Em regiões onde o uso de droga injetável é pouco difundido, observa-se um padrão 

epidemiológico diferente, como no trabalho realizado em Pernambuco por CARVALHO 

(2004), que investigando 343 pacientes HIV soropositivos, oriundos do Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), encontrou uma prevalência de apenas 

4,7% de usuários de droga injetável ilícita. 
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Do mesmo modo, percentual semelhante foi encontrado por SAMPAIO (2005) nos 

pacientes co-infectados do Hospital Universitário Oswaldo Cruz da Universidade de 

Pernambuco (HUOC-UPE), em Recife, onde 4,3% do pacientes referiram ter usado droga 

endovenosa em algum momento de sua vida. 

Embora a hemotransfusão tenha sido apontada em diversos trabalhos (SAMPAIO, 

2005; AMIN et al 2004; CARVALHO, 2004; NOTAROBERTO et al, 2004; CARNEIRO et 

al, 2001) como sendo um importante fator de risco para a co-infecção HCV/HIV, nesta 

pesquisa não se verificou tal associação,uma vez que foram poucos os co-infectados que 

tinham história de hemotransfusão. 

Dentre as variáveis com associação estatisticamente significante, o fato dos co-

infectados apresentarem antecedente de hepatite/icterícia em 50% dos casos, reforça a 

importância de se investigar o marcador para a hepatite C, uma vez que a grande maioria dos 

pacientes são assintomáticos. Estes dados corroboram com os achados de SOUZA et al (2004) 

que encontraram uma prevalência de 20.4% em pacientes assintomáticos e com história prévia 

de icterícia. 

No presente estudo, a análise univariada apontou como fatores de risco: antecedente de 

hepatite/icterícia, história de cirurgia, uso de droga injetável e uso de tatuagem e/ou piercing, 

porém na regressão logística, apenas aqueles indivíduos que apresentaram antecedente de 

hepatite/icterícia e uso de tatuagem ou piercing tiveram uma associação com a positividade 

para o HCV, enquanto os demais passaram a ser de confundimento. 

Com o uso de tatuagem/piercing segundo VARALDO (1999) uma pessoa tatuada 

possui nove vezes mais chance de se infectar pelo HCV do que uma pessoa sem tatuagem. 

Além disso, aqueles que possuem várias tatuagens ou grandes áreas tatuadas apresentam 

maiores riscos. 
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Nossos resultados em relação ao uso de tatuagem/piercing corroboram como os 

achados de LUKSAMIJARULKUL, P & PLUCKTAWEESAK, S (1996), os quais ao 

analisarem 150 indivíduos HIV soropositivos encontraram uma associação estatisticamente 

significativa com uso de tatuagem/piercing. 

Também, de NISHIOKA et al (2003) avaliando o uso de tatuagem como fator de risco 

para a infecção pelo HCV, em 345 indivíduos HIV positivos, dos quais 182 apresentavam 

tatuagem, confirmaram associação significativa, embora com intervalo de confiança de 1,29-

31,84, assemelhando-se ao encontrado na presente pesquisa que foi de 1,25-22,39.  

A forte associação entre o uso de tatuagem/piercing e a positividade para o HCV na 

população estudada, pode estar relacionada com alguns fatores sócio-econômicos. A maioria 

dos indivíduos da pesquisa, apresentava baixo grau de escolaridade e renda, moravam em 

bairros pobres da periferia, onde é grande o número de estabelecimentos que realizam tais 

procedimentos sem a devida higiene e segurança. 

Segundo STAUTER (1988), o uso de tatuagem/piercing deveria ser regulamentado 

por um órgão de segurança pública, na tentativa de inibir a disseminação do HCV. 

Também, para HALEY & FISCHER (2003) deveria haver regulamentação e inspeção 

dos estabelecimentos comerciais que realizam tais procedimentos. Estes mesmos autores 

demonstraram que o uso de tatuagem/piercing constituiu o fator de risco mais importante, 

contrariando a maioria dos trabalhos que apontam o uso de drogas injetáveis, como sendo a 

principal via de transmissão do HCV (MADEIRA et al, 2005; GARDINASSI et al, 2005; 

SEGURADO et al, 2004). 

Quanto ao fator de risco ligado à prática sexual, trabalhos mostram que em indivíduos 

portadores do HIV e que fazem práticas homossexuais há um maior risco de transmissão do 

HCV, principalmente entre aqueles parceiros que não fazem uso de preservativos (GHOSN et 
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al, 2004). Isto pode ser confirmado no trabalho de SEGURADO et al (2004), onde o 

relacionamento sexual entre parceiros constituiu um dos fatores de risco para a aquisição do 

HCV entre pacientes HIV positivos na cidade de Santos. 

Entretanto, em nossa casuística a variável comportamento sexual não esteve 

correlacionada com a aquisição do HCV, ou seja a maioria dos co-infectados eram 

heterossexuais. 

Quanto ao diagnóstico laboratorial da hepatite C, além dos métodos sorológicos que 

detectam anticorpo anti-HCV, é necessário também à realização de métodos moleculares. A 

PCR constitui o método eleito para detectar casos em que não houve a soroconversão, mas há 

vírus circulante, como também é útil no monitoramento da resposta ao tratamento através da 

carga viral. 

No presente trabalho, todos os pacientes soropositivos para o anti-HCV foram 

analisados também pela PCR. Em dois deles não foi encontrado o RNA viral pela PCR 

qualitativa. Isto pode ser explicado de duas maneiras: como cerca de 15 a 20% dos pacientes 

evoluem para cura da hepatite C podem apresentar apenas os anticorpos circulantes (SOUZA 

et al, 2004). Uma outra possibilidade é admitir que pela baixa carga viral, não tenha sido 

possível detectar o RNA viral, considerando o limite de detecção da PCR de 600 cópias/mL 

(LAES & HAES, 2004). 

Atualmente, existem técnicas mais sofisticadas da PCR, com alta sensibilidade, capaz 

de detectar 6 UI/mL de RNA viral. No entanto, devido ao alto custo, o seu uso ainda continua 

restrito (LAES & HAES, 2004). 

Assim, os dados do presente estudo são inéditos, mostrando a baixa prevalência da co-

infecção em Alagoas. Além disso, este estudo confirma a importância dos fatores de risco 
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antecedente de hepatite/icterícia e o uso de tatuagens/piercing na aquisição da doença em 

nosso meio. 
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8. CONCLUSÕES 

 A prevalência da co-infecção HCV/HIV encontrada foi considerada baixa, 3,3%; 

 O antecedente de hepatite e/ou icterícia e uso de tatuagem/piercing mostraram-se 

como os principais fatores de risco para a co-infecção 
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9. SUGESTÃO 

Apesar da baixa prevalência da co-infecção HCV/HIV, faz-se necessária mais 

pesquisa envolvendo outros hospitais, que atendem pacientes portadores do HIV, no Estado 

de Alagoas, para estimar a real prevalência desta co-infecção. 
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11- ANEXOS 

ANEXO I – Questionário 

QUESTIONÁRIO 
Reg:.............................................................................................................................................. 
Pront.:.......................................................................................................................................... 
Nome:........................................................................................................................................... 
Endereço:..................................................................................................................................... 
Telefone:................................................ 
Idade:..................................................... 
Sexo:  (    )           1) masculino       2) feminino  
1.1.1 Estado civil:  (   )  1)solteiro            2) casado      3) União concensual  
                                 4) separado               5)divorciado       6) viúvo  
 
Escolaridade: (    )   1) analfabeto  2) ensino fund. completo  3)ensino fund. Incompleto  
                                  4) ensino médio completo      5) ensino médio incompleto     6) superior  
 
Local de moradia:(    )   1) Maceió    2) interior urbano     3) interior rural  4) outro estado  
 
Presença atual ou passada de sintomas de AIDS: (    )           1) sim   2) não  
 
Uso de anti-retrovirais:   (    )                     1) sim       2) não 
 
Antecedente de hepatite / icterícia:  (    )   1) sim       2) não  
 
Antecedente de hemotransfusão:   (    )     1) sim       2) não  
 
Época da primeira HTF:  (    )  1) antes de 1993       2) depois de 1993  
 
Antecedente ou atual uso de drogas inalatórias: (    )  1) sim    2) não  
 
Antecedente ou atual uso de drogas injetáveis: (    )    1) sim     2) não 
 
Antecedente de tatuagem ou piercing:  (    )                 1) sim     2)não  
 
Preferência sexual: (    )    1) homossexual      2) bissexual            3) heterossexual 
 
Antecedente de procedimento cirúrgico ou cirúrgico-dentário: (    )        1)sim   2) não  
 
Tempo do último procedimento cirúrgico e/ou cirúrgico-dentário: 
    (    )      1) mais de 6 meses   2) menos de 6 meses  
 
Antecedente de procedimento invasivo  (EDA, COLON.  etc): (    )      1) sim    2) não  
 
Tempo do último procedimento invasivo: (    )        1) mais de 6 meses    2) menos de 6 meses 
 
 Histórico de DSTs(    )         1) Sim         2) Não 
 
Uso de preservativo: (    )    1) Sim  2) Não   3) só após adquirir o HIV. 4) Antes de saber que era portador o uso                         
era esporádico. 
Número de parceiros: (    )  1)Somente 1    2) Dois ou mais parceiros 
 
DATA: __________________ ASSINATURA_____________________________ 
 



 

ANEXO II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

2  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MEDICINA TROPICAL – MESTRADO E DOUTORADO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome da pesquisa: Prevalência e fatores de riscos na co-infecção HCV/HIV nos pacientes atendidos no 

Serviço de Doenças Infecciosas e Parasitárias do Hospital-escola Dr: Hélvio Auto 

Pesquisador responsável: Erlon Oliveira dos Santos 

                                            Conselho Regional de Biologia CRBio 2796/5-D 

          Você está sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa que visa elucidar a prevalência e os fatores 
de riscos para as hepatites B e C em pacientes soropositivos. Sua participação é voluntária. Você está livre para 
não aceitar sua inclusão sem que isso altere em nada o seu tratamento ou vínculo com o seu médico ou com a 
instituição que você procurou para tratar-se. 
          Não se trata de pesquisa para uso de medicamento. Entretanto, os resultados obtidos poderão contribuir 
para melhor entendimento das hepatites virais em pacientes soropositivos. 
         Não haverá qualquer despesa para você e o seu tratamento não sofrerá alterações quanto ao seu 
medicamento que você esteja usando ou vá usar nem quanto ao médico que lhe atende ou virá atender. 
          O que será feito é a coleta de sangue (10 ml) em uma veia periférica do seu braço. Esse material será 
analisado pelo próprio Laboratório do hospital Dr Hélvio Auto - LACEN bem como pelo Laboratório de 
Imunopatologia keizo Asami – LIKA, Recife-PE. 
          Também serão feitas perguntas sobre você e sua saúde tais como: nome, profissão, estado civil, 
comportamento sexual etc. Todo material escrito e o sangue coletado serão trabalhados com o máximo rigor 
científico e sua identidade será mantida em sigilo. Os relatórios e publicações resultantes dessa pesquisa 
conterão os resultados de forma sumarizada e, portanto, não haverá forma de você ser identificado (a). Em se 
tratando de resultado positivo para as hepatites pesquisadas, você será acompanhada (o) pelos respectivos 
especialistas deste hospital. É importante lembrar, que você será beneficiado(a) sabendo o seu tipo específico de 
vírus, melhorando assim o seu tratamento, pois a terapêutica utilizada depende, na maioria das vezes, da 
caracterização genotípica do vírus, proporcionando melhores resultados em seu tratamento. 
          Os riscos que você corre ao participar deste estudo, estão relacionados ao local da punção, como exemplo: 
dolorimento/furmigamento e mancha arroxeada que podem ser minimizados com os cuidados higiênicos tópicos, 
pressão local após a coleta do sangue e, se necessário, anestésico local. Raramente são observadas infecções 
decorrentes da punção, mas, se houver, você será adequadamente tratado (a) sem qualquer ônus. A sua 
participação não implica em remuneração para você ou para os seus familiares, tratando-se de colaboração 
voluntária para o conhecimento científico. 
          O projeto dessa pesquisa foi avaliado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), segundo padrões 
internacionais de aprovação de estudos que envolvem seres humanos. 
Após ter lido este documento e tirado todas as dúvidas com o pesquisador, você deve assiná-lo como prova de 
que, voluntariamente aceitou participar do mesmo. 
          Em caso de dúvidas, logo abaixo, encontram-se os respectivos endereços dos pesquisadores: 
          Erlon Oliveira dos Santos. Rua Sete de Setembro, 115, Centro. 57200-000 Maceió - Al. Fone:82 

88248860. Maria Rosângela Cunha Duarte Coelho R. Manoel Lubambo, 118. 50850040 – Afogados, Recife, PE. 

Fone: (81) 21268527. 

                                                                       Maceió, ____ de ____________________de_____ 

 ___________________________________                            ______________________________ 

            Assinatura do paciente                                              Assinatura do pesquisador 

 

 

 



 

ANEXO III – AUTORIZAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA  
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