
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ

FACULDADE DE MEDICINA

DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA E FARMACOLOGIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM FARMACOLOGIA

ANA LUISA EULÁLIO DANTAS ARAGÃO

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À COINFECÇÃO COM

VÍRUS DA HEPATITE TIPO B (HBV) EM PACIENTES HIV POSITIVOS NO

ESTADO DO PIAUÍ

FORTALEZA

2011



ANA LUISA EULÁLIO DANTAS ARAGÃO

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À COINFECÇÃO COM

VÍRUS DA HEPATITE B (HBV) EM PACIENTES HIV POSITIVOS NO ESTADO DO

PIAUÍ

Dissertação submetida à Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em
Farmacologia da Universidade Federal do
Ceará, como requisito parcial para
obtenção do grau de Mestre em
Farmacologia.

Área de concentração: Farmacologia
Clinica.

Orientador(a): Profa. Dra. Raquel
Carvalho Montenegro

FORTALEZA

2011



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação
Universidade Federal do Ceará
Biblioteca de Ciências da Saúde

A671p Aragão, Ana Luísa Eulálio Dantas.
Prevalência e fatores de risco associados à coinfecção com vírus da hepatite B (HBV)

em pacientes HIV positivos no estado do Piauí/ Ana Luisa Eulálio Dantas Aragão. - 2011.
102 f. : il.

Dissertação (Mestrado Profissional) – Universidade Federal do Ceará, Faculdade de
Medicina, Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, Fortaleza, 2011.

Área de concentração: Farmacologia Clínica.
Orientação: Profa. Dra. Raquel Carvalho Montenegro.

1. Vírus da Hepatite B 2. HIV 3. Coinfecção I.Título.

CDD: 616.3623



ANA LUISA EULÁLIO DANTAS ARAGÃO

PREVALÊNCIA E FATORES DE RISCO ASSOCIADOS À COINFECÇÃO COM

VÍRUS DA HEPATITE TIPO B (HBV) EM PACIENTES HIV POSITIVOS NO

ESTADO DO PIAUÍ

Dissertação submetida à Coordenação do
Programa de Pós-Graduação em
Farmacologia Clínica, da Universidade
Federal do Ceará, como requisito parcial
para obtenção do grau de Mestre em
Farmacologia.

Aprovada em: ___/___/______

BANCA EXAMINADORA

__________________________________________________

Profa. Dra. Raquel Carvalho Montenegro (Orientadora)

Universidade Federal do Pará

__________________________________________________

Prof. Dr. Evaldo Hipólito de Oliveira

Universidade Federal do Piauí

__________________________________________________

Profa. Dra. Danielle Silveira Macêdo

Universidade Federal do Ceará



Dedico este trabalho a Deus e a São Judas Tadeu

sempre presentes em todos os dias de minha vida;

à memória de meu pai Adelino que com muito

trabalho e dedicação educou seus quatro filhos; em

especial a minha amada mãe Marly pelo seu amor

incondicional e inigualável e ao meu esposo Alex

pelo cuidado e amor em todos os momentos.



AGRADECIMENTOS

Primeiramente, quero agradecer a Deus e a São Judas Tadeu por me amparar

nos momentos difíceis, me dar saúde, força e paz interior para superar as

dificuldades, mostrar o caminho nas horas incertas e me suprir em todas as minhas

necessidades.

A minha amada mãe Marly pela torcida e por sempre estar rezando por sua

“caçula”. Pelo apoio em todas as minhas decisões, incentivo e dedicação.

A meu pai Adelino (in memoriam) pela dedicação à família e sofrimentos nos

seus últimos anos de vida.

A meus irmãos Adriana (Aninha), Alessandro (Sandinho) e Alessio (Lessinho)

pela força e torcida e por compreender meus momentos de estresse.

A meu esposo amado Alex (Meu Princess) pela força, encorajamento e bom

humor nos momentos de desânimo e cansaço.

A minha querida tia Marlene pela disponibilidade e carinho incomparáveis.

À minha orientadora Dra. Raquel Carvalho Montenegro pela orientação,

disponibilidade e apoio na elaboração deste trabalho.

Ao amigo Prof. Dr. Evaldo Hipólito de Oliveira pelo permanente apoio e atenção

dispensada na elaboração deste trabalho. Sem o seu auxílio nada disso seria

possível.

Ao Prof. Dr. Lívio César Cunha Nunes e à Geandra pelas sugestões e auxílio

na elaboração desse trabalho.

Aos funcionários da UNIFAC pela hospitalidade e atenção que recebi.

Aos colegas de Mestrado pelo convívio e momentos de alegria que passamos

juntos.

Ao corpo docente da UNIFAC pelos vastos conhecimentos transmitidos com

muita sapiência.

As minhas amigas Wall, Gabriela e Janayna pela paciência nas incontáveis

horas de ansiedade e desespero, por me fazer acreditar sempre que tudo daria

certo, me trazendo calma e carinho sempre quando mais precisei.

Ao Rodrigo e a Débora pela ajuda na elaboração desse trabalho.



“Se eu pudesse deixar algum presente a você,
deixaria aceso o sentimento de amar a vida dos
seres humanos. A consciência de aprender tudo o
que foi ensinado pelo tempo a fora. Lembraria os
erros que foram cometidos para que não mais se
repetissem. A capacidade de escolher novos rumos.
Deixaria pra você, se pudesse, o respeito àquilo que
é indispensável: Além do pão, o trabalho. Além do
trabalho, a ação. E quando tudo mais faltasse, um
segredo: O de buscar no interior de si mesmo a
resposta e a força para encontrar a saída.”

Gandhi



RESUMO

A coinfecção entre o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e o Vírus da Hepatite

B (HBV) possui os mesmos fatores de transmissão e como consequência os fatores

de risco associados, explicam a alta prevalência destes agentes infecciosos no

nosso meio. O presente estudo estimou a prevalência da coinfecção HIV e HBV e

descreveu as características individuais que agem como fatores de risco para

aquisição desta coinfecção, com o intuito de utilizar esta informação para o

aconselhamento. A amostra utilizada foi composta pelos 805 pacientes infectados

com o HIV no estado do Piauí que buscaram o LACEN-PI para monitoramento da

carga viral e dos linfócitos T CD4+. A prevalência da hepatite B (HB), utilizando o

marcador anti-HBc total, foi de 29,3% e, para o HBsAg este valor ficou em 2,5%. A

prevalência do Anti-HBc total foi 38,3% na faixa acima dos 40 anos, 38,6% para o

sexo masculino, 31,9% entre os solteiros, 47,7% entre os aposentados, 50,7% entre

os que relataram antecedente de icterícia, 54% entre os que tiveram hepatite com

diagnóstico médico, 40,7% entre os com passagem por reformatório ou prisão,

38,1% entre usuários de droga não endovenosa, 35,7% entre os com contato sexual

com usuário de droga ilícita, 48,8% entre os com preferência

homossexual/bissexual, 44,9% entre os que disseram ter contato sexual raro com

prostituta, 37,1% entre os que tiveram DST e 31,4% para os com carga viral abaixo

de 10.000 cópias/mL de sangue. Foram observadas significâncias estatísticas entre

as variáveis e a frequência de positividade do anti-HBc total. As informações deste

trabalho poderão ser utilizadas no combate, aconselhamento e prevenção do

avanço, do número de casos HB em pacientes HIV positivos.

Palavras-chave: HBV. HIV. coinfecção. fator de risco. prevalência.



ABSTRACT

The coinfection between the Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Hepatitis B

Virus (HBV) has the same transmission factors and consequently the associated risk

factors explain the high prevalence of these infectious agents in our midst. This study

estimated the prevalence of HIV and HBV coinfection and described the individual

characteristics that act as risk factors for acquisition of coinfection, in order to use this

information for advice. The sample was composed of 805 patients infected with HIV

in the state of Piauí who sought the LACEN-PI for monitoring viral load and CD4 + T

lymphocytes. The prevalence of Hepatitis B (HB), using the marker anti-HBc, and

was 29.3% for HBsAg this value was 2.5%. The prevalence of Anti-HBc was 38.3%

aged over 40 years, 38.6% for males, 31.9% among unmarried, 47.7% among

retirees, 50.7% among who reported a history of jaundice, 54% among those who

were diagnosed with hepatitis, 40.7% among those passing through reformatory or

prison, 38.1% among non-intravenous drug users, 35.7% with sexual contact with

illicit drug users, 48.8% with a preference among homosexual / bisexual, 44.9%

among those who reported having sexual contact with a prostitute rare, 37.1%

among those who had STD and 31.4% for those with viral load below 10,000 copies /

mL of blood. We observed statistical significance between variables and the

frequency of positive anti-HBc. The information in this work could be used in combat,

counseling and prevention of advancement, the number of HB cases in HIV positive

patients.

Keywords: HIV. HBV. coinfection. risk factor. prevalence.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Histórico

1.1.1 Hepatites

A história das hepatites virais remonta vários milênios. Há mais de 5 mil

anos a literatura chinesa já fazia menção da ocorrência de icterícia entre sua

população. Surtos de icterícia foram relatados na Babilônia há mais de 2.500 anos.

Os escritos de Hipócrates mostravam que a icterícia seria provavelmente de origem

infecciosa (FONSECA, 2010). O registro mais antigo na Europa Ocidental está numa

carta escrita em 751 d.C. pelo Papa Zacharias à São Bonifácio, Arcebispo de Mainz,

Alemanha. Posteriormente, numerosos registros de epidemia foram descritos,

principalmente durante as guerras (SHERLOCK, 1991). Na Alemanha, em 1885 foi

realizada a primeira descrição de um surto de hepatite sérica entre trabalhadores de

um estaleiro após vacinação antivariólica (GARDNER, 1950).

A palavra hepatite foi introduzida somente no século XVIII, por Bianchi JB,

sendo originada do grego hepatitis, em que hepato significa fígado, e itis,

inflamação. Desta forma, hepatites significa uma inflamação do fígado. Do ponto de

vista clínico-patológico, a hepatite é uma doença necro-inflamatória, cujo alvo

principal é o hepatócito (célula hepática) (FERREIRA, 2006).

Em muitos países, na primeira metade do século XX, foram observados

surtos de hepatite de “período de incubação longo” (50 a 180 dias) e foram

associados à transfusão de sangue e ao uso de seringas e agulhas não

esterilizadas, como por exemplo, o surto de hepatite/icterícia que se deu durante a

Segunda Guerra Mundial entre os militares que se vacinaram contra a febre amarela

(KRUGMAN, 1989).

Em 1965, quando Blumberg descreveu a detecção de um antígeno no

soro de paciente australiano leucêmico, deu-se a descoberta do agente da hepatite

B. Durante o curso dessa investigação, descobriu-se que essa amostra continha um

antígeno que reagia especificamente com um anticorpo presente no soro de um

paciente hemofílico dos Estados Unidos. Este, foi então denominado de Antígeno

Austrália (AgAu), inicialmente sendo associado à leucemia, devido à sua alta

frequência em quadros da doença na fase aguda (BLUMBERG et al.,1965). Já a
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partícula viral íntegra do vírus da hepatite B (HBV) só foi visualizada, pela primeira

vez, por Dane em 1970 (DANE et al., 1970).

No Brasil, dados a respeito da história das hepatites, antes do início do

século XIX, são insignificantes. Entretanto, no museu de Porto Velho-RO existia uma

urna funerária de um nativo da família indígena Aruak que do ponto de vista médico,

possuía alguns indícios e sinais de cirrose hepática. Este achado pode ser

considerado o primeiro registro antropológico de cirrose hepática com suposta

etiologia viral no Brasil (FONSECA, 2010).

1.2 Hepatites Virais

As hepatites virais são doenças provocadas por diferentes agentes

etiológicos, que possuem tropismo primário pelo fígado. Atualmente cinco vírus são

responsáveis por estas hepatites. Estes são designados por letras do alfabeto e

conhecidos como vírus da hepatite A (HAV), vírus da hepatite B (HBV), vírus da

hepatite C (HCV), vírus da hepatite D (HDV) e vírus da hepatite E (HEV). São estes

os desencadeadores da maioria das hepatites virais, porém não explicam todas as

ocorrências da doença (MONTEIRO, et al 2004). Estes vírus apresentam diferenças

importantes entre si, tanto no que diz respeito à estrutura, conteúdo de ácidos

nucléicos, vias de transmissão e formas de inativação, bem como na evolução

clínica dos indivíduos infectados (Tabela 1) (FERREIRA; ÁVILA, 2001).
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Tabela 1: Principais Características das Hepatites Virais.

Fonte: Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), 2007.

Outros novos agentes foram identificados além dos tipos A-E, em

pacientes com hepatite pós-transfusional, entretanto uma relação causal entre

infecção por estes vírus e hepatopatias ainda não pôde ser confirmada. Destacam-

se os vírus da hepatite G (HGV) (SIMONS et al., 1995), vírus TT (TTV) (NISHIZAWA

et al., 1997), “TTV- like mini virus” (TLMV) (TAKAHASHI et al., 2000) e SEN-V

(TANAKA et al., 2001).

1.3 Vírus da Hepatite B (HBV)

1.3.1Classificação e Estrutura

O HBV faz parte de um grupo de vírus de DNA hepatotrópicos da família

Hepadnaviridae, podendo ser do gênero Orthohepadnavirus ou Avihepadnavirus,

dependendo da classe de seus hospedeiros. Quando o hospedeiro do vírus for da

classe dos mamíferos, o gênero deste vírus é o Orthohepadnavirus. Já, no caso do

hospedeiro ser da classe das aves, o gênero do HBV será o Avihepadnavirus. Os

representantes do primeiro gênero são encontrados em humanos (HBV), marmotas

(WHV) (SUMMERS et al., 1978), esquilos (GSHV) (MARION et al., 1980) e primatas

não humanos (HBV) (VAUDIN et al., 1988; HU et al., 2000; ROBERTSON, 2001).

Recentemente, foi isolado de um primata do Novo Mundo (Lagothrixlagotricha –

macaco barrigudo), um novo representante deste gênero, denominado de “WMVHB

TIPO DE
VÍRUS

A B C D E

FAMÍLIA Picornaviridae Hepadnaviridae Flaviviridae Deltaviridae Caliciviridae

ÁCIDO
NUCLÉICO

RNA DNA RNA RNA RNA

PERÍODO DE
INCUBAÇÃO
(dias)

15-45 30-120 15-150 30-50 28-48

APRESEN-
TAÇÃO
CLÍNICA
CRÔNICA

Não há Adultos 5-10%
Neonatos 90%

Em 85% Em 5-80% Não há

TRANSMIS-
SÃO

Fecal-oral
Parenteral,

sexual e
percutânea

Parenteral,
sexual e

percutânea

Parenteral,
sexual e

percutânea
Fecal-oral
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– WoollyMonkeyHepatitis B Virus” (LANFORD et al.,1998). Os vírus pertencentes ao

gênero Avihepadnavirus encontram-se infectando patos (DVHB) (ZHOU, 1980;

MASON et al., 1980), garças (HVHB) (SPRENGEL et al., 1988) e, recentemente, foi

descoberto em cegonhas (STVHB) (PULT et al., 2001).

O HBV apresenta-se como uma partícula esférica de aproximadamente

42 nm de diâmetro, com um núcleocapsídeo icosaédrico de 27 nm. Este

nucleocapsídeo é envolvido por um envelope viral de proteínas, lipídeos e

carboidratos que contém o HBcAg (antígeno do core da hepatite B). Possui um

mosaico de glicoproteínas conhecido coletivamente como HBsAg (antígeno de

superfície do VHB) exposto sobre a superfície do envelope. Internamente ao core

encontra-se o genoma viral que é composto por uma fita dupla de DNA circular

incompleta codificada por DNA polimerase (Figura 1) (GONÇALES; CAVALHEIRO

apud SOUZA, 2006). Com essas estruturas o vírus VHB realiza toda sua patogenia

sobre o organismo infectado.

Figura 1- Representação esquemática da partícula do HBV.

Fonte: Perkins, 2002.

1.3.2 Organização Genômica

O DNA genômico do HBV é circular e composto por 3.200 pares de bases

(pb). É totalmente codificante, apresentando quatro cadeias de codificação ou

cadeias abertas de leitura (open reading frames – ORF) principais, representadas
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pelos genes: S, C, P e X. O gene S é a região do genoma que codifica as proteínas

de superfície viral que compõem o HBsAg. Este gene apresenta três sítios de

iniciação: pré-S1, pré-S2 e S (Figura 2) (FOCCACIA, 1997).

O gene C é responsável pela síntese do HBcAg e do HBeAg; o gene P

codifica a DNA-polimerase, que é a enzima específica para duplicar o DNA e o gene

X sintetiza a proteína regulatória X (HBxAg) (Figura 2) (ARAÚJO, 2008).

Figura 2 - Representação esquemática do genoma do HBV.

Fonte: Alvariz, 2006.

1.3.3 Transmissão

A transmissão ocorre principalmente por via parenteral, relação sexual e

via vertical (grande importância, pela maior probabilidade de evoluir para forma

crônica), ocorrendo também através de lesões na pele e mucosa, contatos com

outros fluidos biológicos, acidentes com agulhas, ou por outros instrumentos

contaminados como na perfuração para colocação de brincos e tatuagens (MIES;

LOSCHER, 1986; LEE, 1997). Ainda existem outras formas de transmissão, tais

como, transplantes de órgãos, procedimentos odontológicos, cirúrgicos e de

hemodiálise, que desrespeitam as normas universais de biossegurança, além do

compartilhamento de agulhas e seringas no uso de drogas injetáveis, e

equipamentos utilizados por barbeiros, por acupunturistas, manicures, entre outros

Promotor I/X inicio

Elemento regulador negativo

S2 Promotor

S1 Promotor

Sinal de poliadenização

Promotor Básico II inicio
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(SHERLOCK; DOOLEY, 1997). O contato sexual mostrou-se responsável pelo maior

número de casos, sendo a hepatite B considerada uma doença sexualmente

transmissível (KOFF, 1993). Outros líquidos orgânicos, como sêmen, secreção

vaginal e leite materno, também podem conter o vírus e constituir-se fonte de

infecção. (ALTHER et al., 1977). A transmissão vertical (de mãe para filho) é causa

frequente de disseminação do HBV em regiões de alta endemicidade (FATTOVIC,

2003).

Na exposição perinatal, a transmissão mãe-filho pode ocorrer durante o

parto pela exposição do recém-nascido ao sangue ou líquido amniótico, durante a

passagem pelo canal vaginal, ou pela amamentação (GONÇALES, 2004). O contato

familiar continuado das crianças com mães reativas para os antígenos

HBsAg/HBeAg nos anos seguintes ao nascimento levará ao risco considerável de

aquisição do HBV, se as mesmas não forem vacinadas (BEASLEY; HWANG, 1987;

KIESSLICH et al., 2003).

O HBV não foi ainda detectado em fezes, provavelmente em decorrência

da inativação e degradação do vírion na mucosa intestinal ou pela flora bacteriana

(GRABOW et al., 1975).

1.3.4 Marcadores Sorológicos

É imprescindível a pesquisa dos marcadores virais da hepatite B, para a

determinação da existência de infecção pelo HBV em qualquer que seja o seu

estágio. Atualmente, este processo encontra-se bem desenvolvido devido ao

progresso no conhecimento da estrutura genômica do vírus. A determinação de

antígenos e anticorpos específicos é empregada no diagnóstico e seguimento de

infecções agudas e crônicas, como também auxiliam nos levantamentos soro-

epidemiológicos de campo (MONTEIRO, 2002).

O primeiro marcador sorológico a surgir após a infecção pelo HBV é o

HBsAg (Tabelas 2 e 3; Gráficos 1A e 1B). Ele aparece em torno de 30 a 45 dias e

pode permanecer detectável por até 120 dias nos casos de hepatite aguda. Quando

há evolução para cura, desaparece com frequência após o período da doença ou

pode persistir além de seis meses, o que caracteriza uma infecção crônica (BRASIL,

2009).



23

Tabela 2: Marcadores sorológicos na hepatite B aguda.

MARCADOR SIGNIFICADO

HBsAg
É o primeiro marcador que aparece no curso da infecção pelo HBV. Na
hepatite aguda, ele declina a níveis indetectáveis em até 24 semanas.

Anti-HBc
IgM

É marcador de infecção recente, encontrado no soro até 32 semanas após a
infecção

Anti- HBc
Total

É marcador presente nas infecções agudas pela presença de IgM e crônicas
pela presença de IgG. Representa contato prévio com o vírus.

HBeAg É marcador de replicação viral. Sua positividade indica alta infectividade.

Anti-HBe Surge após o desaparecimento do HBeAg. Indica o fim da fase replicativa.

Anti-HBs
É o único anticorpo que confere imunidade ao HBV. Está presente no soro
após o desaparecimento do HBsAg, sendo indicador de cura e imunidade.
Está presente isoladamente em pessoas vacinadas.

Fonte: Ministério da Saúde (MS), 2008.

Tabela 3: Marcadores sorológicos na hepatite B crônica.

MARCADOR SIGNIFICADO

HBsAg Sua presença por mais de 24 semanas é indicativa de hepatite crônica.

HBeAg Na infecção crônica está presente enquanto ocorrer alta replicação viral.

Anti-HBe
Sua presença sugere redução ou ausência de replicação viral, exceto nas
cepas com mutação pré-core (não produtoras da proteína “e”).

Fonte: Ministério da Saúde (MS), 2008.

Figura 3 - (A) Curso sorológico agudo e (B) crônico da Hepatite B.

Fonte: SÃO PAULO. Prefeitura Municipal, 2008.
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O anti-HBc total (anticorpo contra o antígeno central do HBV) é utilizado

na triagem para a hepatite B por detectar tanto as imunoglobulinas IgG como a IgM.

Na fase aguda constitui-se de imunoglobulina IgM (anti-HBcIgM) e após, de

imunoglobulina IgG (anti-HBcIgG) que indica contato prévio com o vírus e

permanece detectável por toda a vida nos indivíduos que tiveram a infecção (Tabela

2; Figura 3A e 3B).

Após o ocultamento do HBsAg, torna-se detectável o anti-HBs (anticorpo

contra o antígeno de superfície do HBV) na maioria dos pacientes com doença

auto-limitada, no período de convalescença. A presença do anti-HBs logo após uma

infecção aguda indica a recuperação bem como o estabelecimento de imunidade

para futuras infecções pelo vírus (MONTEIRO, 2002).

O HBeAg (antígeno “e” do HBV) surge simultaneamente ou logo após o

aparecimento do HBsAg e leva posteriormente a produção do anti-HBe (anticorpo

contra o antígeno “e” do HBV). (MONTEIRO, 2002). O HBeAg é indicativo de

replicação viral e, portanto, de alta infectividade (Figura 4) (BRASIL, 2009).

Figura 4 - Ciclo de Replicação do HBV.

Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/virus/virus-21php
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O aparecimento do anti-HBe sugere bom prognóstico na hepatite aguda

pelo HBV. A soroconversão HBeAg para anti-HBe indica alta probabilidade de

resolução da infecção nos casos agudos. Na hepatite crônica, a presença do anti-

HBe, de modo geral, indica ausência de replicação viral, e, portanto, menor atividade

da doença (BRASIL, 2009).

1.3.5 Patogênese

O HBV não é diretamente citopático e a agressão hepática se faz por

ação do sistema imunológico do hospedeiro sensibilizado contra o vírus envolvendo

mecanismos celulares e humorais. Supõe-se que a interação desses dois

mecanismos da resposta imune seja indispensável para que desencadeie a

eliminação do vírus e sua inativação intracelular produzida por citocinas liberadas

pelas células linfomononucleares, como o interferon-gama e o fator de necrose

tumoral (TNF) (RAPICETTA et al., 2002).

Na fase aguda da HB ocorre a expressão na superfície celular do

antígeno viral HBcAg com proteínas de classe I do antígeno leucocitário humano

(HLA) . O linfócito T citotóxico identifica este complexo de proteínas do

core/complexo principal de histocompatibilidade (MHC) classe I e ao atacar esta

célula hepática infectada produz a lise hepatocítica. Quando este mecanismo é

totalmente eficiente, ocorre a recuperação da infecção (Figura 5) (RAPICETTA et al.,

2002). O paciente poderá desenvolver HB crônica devido a não expressão da classe

I do HLA; ao não estímulo do linfócito T citotóxico ou por outro mecanismo ainda não

conhecido (THOMAS, 1991).

A cronicidade nas hepatites virais pode acarretar outros problemas

metabólicos devido à ação das enzimas liberadas pelas células lesadas, sobre as

células de outros tecidos (MURRAY et al., 2004). Como conseqüência do dano

hepático permanente, observa-se a tendência de desenvolvimento do

hepatocarcinoma, numa relação direta com o grau de comprometimento dos

hepatócitos com a virose e o tempo de infecção. Nos casos de infecção crônica pelo

HBV, tem-se demonstrado que a evolução para a cirrose se dá numa frequência de

2,4% para os paciente que apresentam HBsAg e 1,3% para aqueles com HBeAg ou

anti-HBe, num período de cinco anos (SANTOS et al., 2002).
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Figura 5 - Esquema do modo de ação dos componentes do Sistema Imune.

Fonte: http://4.bp.blogspot.com/

A função hepática é exercida pelos hepatócitos no fígado em uma ação

coordenada entre os sistemas orgânicos no corpo para a metabolização de fases I e

II, de substâncias presentes no organismo, ou que foram absorvidas ou foram

incorporadas, e chegam à corrente sanguínea para serem então desintoxicados e

poderem seguir em direção ao coração no percurso da grande circulação. Nesses

processos agentes biológicos agem sobre as células hepáticas agredindo-as, onde

se essa ação se der de forma continuada podem desencadear processos

inflamatórios crônicos ou até mesmo carcinogênicos (GUYTON; HALL, 2006).

1.3.6 Quadro Clínico

A hepatite B (HB) apresenta um período de incubação (tempo decorrido

entre o contato com a fonte de infecção e o aparecimento dos primeiros sinais e

sintomas) de 50 a 180 dias, com média de aproximadamente 75 dias. Decorridos
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este tempo, inicia-se o chamado período prodrômico ou pré-ictérico, que dura entre

3 a 10 dias e se caracteriza pelo aparecimento de sintomas inespecíficos como:

fraqueza, anorexia, náuseas, vômitos, diarréia (ou constipação raramente), febre

baixa, cefaleia, mal-estar, astenia e fadiga. Nesta fase, os doentes também podem

referir aversão do paladar e/ou olfato e fotofobia (BODWORTH et al., 1991;

CUBIDES et al., 2009).

O aparecimento da icterícia caracteriza a fase ictérica da doença. Este

período não ocorre na maioria dos casos, aparecendo somente em 20% dos

doentes, sendo a HB uma doença assintomática no restante dos casos. Em geral,

nesta fase ocorre a diminuição dos sintomas prodrômicos e o paciente apresenta

hepatomegalia dolorosa e discreta, com ocasional esplenomegalia. Neste momento

observa-se hiperbilirrubinemia intensa e progressiva, principalmente da fração direta

(BD), alterações das aminotransferases (aspartatoaminotransferase - AST e alanina

aminotransferase - ALT) e aumento da fosfatase alcalina (FA) e da gama

glutamiltransferase (GGT). Este quadro ictérico costuma durar cerca de 20 dias ou

mais, e pode, às vezes, provocar pruridos cutâneos (GONÇALES, 2004; BRASIL,

2008).

Com a evolução da doença ocorre o desaparecimento da icterícia e

retorno progressivo da sensação de bem estar. Este período de convalescença dura,

em média, 20 a 30 dias, mas a fraqueza e o cansaço fácil podem persistir por vários

meses (GONÇALES, 2004).

1.3.7 Diagnóstico Laboratorial

O diagnóstico das hepatites virais baseia-se em três pontos principais:

testes bioquímicos, testes sorológicos e testes de biologia molecular. Os testes

bioquímicos permitem avaliar o tipo e o grau de comprometimento hepático e

servem como indicadores tanto da evolução natural da infecção para a cura

bioquímica ou para a cronicidade, como para monitorar a eficácia terapêutica de

medicamentos. Estes testes não são específicos para as hepatites, apesar de serem

indicadores sensíveis do dano do parênquima hepático. Entre eles citam-se um

aumento dos níveis séricos das aminotransferases ALT/TGP (Transaminases

Glutâmica Pirúvica) e AST/TGO (Transaminases Glutâmica Oxalacética). A elevação

da ALT/TGP geralmente é maior que da AST/TGO e já é encontrada durante o
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período prodrômico. Níveis mais elevados de ALT/TGP quando presentes não

guardam correlação direta com a gravidade da doença. As aminotransferases, na

fase mais aguda, podem elevar-se dez vezes acima do limite superior de

normalidade. Encontram-se também outras alterações inespecíficas como elevação

de bilirrubinas, fosfatase alcalina e discreta linfocitose, eventualmente com atipia

linfocitária (FERREIRA; ÁVILA, 2001).

Os exames específicos para o diagnóstico da HB são os testes

sorológicos e os de biologia molecular. Os testes sorológicos são os chamados

marcadores sorológicos ou imunológicos, que correspondem a frações antigênicas

dos próprios vírus ou aos diversos tipos de anticorpos produzidos pelo organismo

contra o agente infectante, nas diferentes fases da infecção (FERREIRA; ÁVILA,

2001). As técnicas sorológicas são utilizadas para a realização do diagnóstico da HB

em qualquer fase que a doença se apresente. Tais técnicas revelam-se

fundamentais não apenas para o diagnóstico, como também no acompanhamento

da infecção viral, na avaliação do estado clínico do paciente e na monitorização da

terapêutica específica (HOOFNAGLE; BISCEGLIE, 1991).

O HBsAg pode ser determinado sem que o indivíduo tenha sintomas ou

evidências de necrose hepatocelular, ou seja, ainda no período de incubação da

doença. Em seguida, aparece o anticorpo anti-HBc da classe IgM e, posteriormente

o anti-HBc da classe IgG. O anti-HBcIgM, juntamente com o HBsAg, representam a

chave do diagnóstico da infecção aguda, uma vez que a fração IgG deste anticorpo

serve apenas como evidência de memória imunológica. Mesmo o anti-HBc sendo

um anticorpo de longa durabilidade no organismo, este não determina imunidade ao

paciente, pois não confere capacidade neutralizante (SJOGREN, 1994).

Na fase inicial da doença os marcadores de replicação, HBeAg e HBV-

DNA, são encontrados com títulos elevados. À medida que a infecção se instala, a

resposta imunológica do hospedeiro modula a infecção, diminuindo

progressivamente a replicação do vírus. Esta baixa replicação do HBV é decorrente

da soroconversão HBeAg/anti-HBe. A não ocorrência da soroconversão indica mau

prognóstico da doença por falha do sistema imunológico com tendência para

cronificação do processo (SJOGREN, 1994). Terminada a replicação viral, o HBsAg

desaparecerá progressivamente e, em algumas semanas, surgirá o anti-HBs que

pode persistir por toda a vida, conferindo proteção (Tabela 4) (SANTOS et al., 2002).
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O estado de portador crônico da HB é determinado pela presença do

HBsAg no soro após seis meses da sorologia inicial, pela persistência do HBeAg,

anti-HBc e HBV-DNA circulantes (SANTOS et al., 2002).

Tabela 4: Interpretação dos Marcadores Sorológicos da HB.

MARCADOR INTERPRETAÇÃO

HBsAg reagent
Presença de infecção pelo HBV, podendo ser aguda ou

crônica

HBsAg não reagent Ausência de infecção pelo HBV

HBsAg reagente e
anti-HBc IgM reagente

Hepatite aguda.

HBsAg reagente e
anti-HBc total reagente

Presença de infecção pelo HBV

Anti-HBs reagente e
Anti-HBc total reagente

Cura de infecção prévia com imunidade permanente para
o HBV

HBsAg não reagente e
Anti-HBc total reagente

Pode ser indicação de infecção passada pelo HBV ou de
uma infecção do vírus da hepatite delta (HDV) com

supressão do HBsAg
Anti-HBs reativo isolado Proteção pós-vacina.
Fonte: Ministério da Saúde (MS), 2008.

Os testes de biologia molecular têm maior utilização na confirmação

diagnóstica da infecção viral e no seguimento de pacientes com formas crônicas,

bem como na avaliação terapêutica daqueles pacientes submetidos a tratamento.

Estes testes permitiram grandes avanços no conhecimento do próprio HBV e na

demonstração de sua importância como fator etiológico de hepatopatias crônicas e

do hepatocarcinoma (LAU; WRIGHT, 1993). Eles podem ser qualitativos (indicam a

presença ou ausência do vírus na amostra), quantitativos (indicam a carga viral

presente na amostra) ou de genotipagem (indicam o genótipo do vírus) (BRASIL,

2008).

Entre as técnicas de biologia molecular utilizadas para o HBV citam-se a

hibridização, o branched-DNA ou b-DNA e a reação de polimerase em cadeia(PCR).

A hibridização foi amplamente utilizada por apresentar alta sensibilidade para

detectar o DNA do HBV (10 a 500 pg/mL), entretanto foi logo substituída pela técnica

de PCR, devido esta ser muito mais sensível que a hibridização (10.000 vezes

mais), podendo detectar até 10 genomas por mL (FERREIRA; ÁVILA, 2001).
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A quantificação do DNA-HBV por branched-DNA ou b-DNA têm sido

usada como parâmetro preditivo de resposta ao tratamento em pacientes com HB

crônica.

Esta técnica de DNA ramificado apresenta boa reprodutibilidade, porém

sua sensibilidade é baixa (> 700.000 cópias/mL) (FERREIRA; ÁVILA, 2001).

1.3.8 Tratamento

O grande contingente de indivíduos infectados pelo HBV com indicações

para tratamento específico é representado principalmente pelos doentes com

hepatite crônica e cirrose hepática. Este tratamento visa suprimir a replicação viral e

reduzir a lesão hepática, prevenindo a evolução para cirrose e carcinoma

hepatocelular. São considerados objetivos do tratamento: 1) soroconversão de

HBeAg para anti-HBe; 2)DNA-HBV indetectável no soro (PCR negativo); 3)

normalização dos níveis de ALT séricas e 4) melhora da histologia hepática, com

conseqüente aumento da sobrevida (MYLLEY et al., 1982; MIES; LOSCHER, 1986;

MUTIMER, 2001).

Duas condutas terapêuticas têm sido utilizadas no tratamento da infecção

pelo HBV: moduladores do sistema imune e agentes antivirais na forma de análogos

de núcleosídeos. Na primeira categoria, encontra-se o intérferon alfa (IFN-α) que foi 

a primeira droga licenciada pelo FDA (“Food and Drug Administration”) para o

tratamento da infecção crônica pelo HBV. O IFN-α possui atividade 

imunomoduladora e antiviral e ambas as ações mostram-se importantes no

tratamento desta virose (RAJ, 2001). Dentro dos diversos esquemas terapêuticos

preconizados para adultos, os mais aceitos são 5milhões de unidades (MU) por dia

ou de 10 MU três vezes por semana, por via subcutânea, por 16 a 24 semanas. O

tratamento com IFN tem a vantagem de possuir curta duração, ausência de

resistência antiviral e excelente duração e qualidade da resposta. Os efeitos

adversos possuem sintomatologia variável e atingem vários órgãos e sistemas.

Entre eles citam-se sintomas gripais e reações hematológicas, neuropsiquiátricas,

dermatológicas, endócrinas, pneumológicas, oftalmológicas e cardiovasculares

(FATTOVICH et al., 1996; POL, et al., 1998).

A segunda categoria apresenta a lamivudina (2’-3’-dideoxi-3’-thiacitidina -

3TC) que foi o primeiro análogo de nucleosídeo licenciado em 1998 pelo FDA para
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uso no tratamento da HB crônica. Esta droga apresenta propriedades antivirais

através da inibição da polimerase viral e da transcrição reversa (JOHNSON et

al.,1999). Ela inibe a síntese do DNA-HBV, a partir do RNA pré-genômico,

bloqueando assim a síntese de novas partículas virais. Na maioria dos estudos

realizados até o momento, preconiza-se a dose diária de 100mg de 3TC, por via

oral, por no mínimo 12 meses. A 3TC mostrou-se bem aceita e produziu rápido

decréscimo dos níveis do DNA-HBV no soro que persistiu durante toda terapia, mas

após o seu término houve reaparecimento do ácido nucléico viral em níveis similares

aos observados antes do tratamento (RACHID; SCHECHTER, 2008). Neste grupo

de drogas encontra-se, também, o adefovirdipivoxil (ADV), o entecavir (ETV), a

telbivudina (LdT) e o tenofovir disoproxil fumarato (TDF). Este último, juntamente

com a 3TC faz parte da terapia anti-retroviral altamente ativa (HAART) usada no

tratamento da infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). Estes agentes

são bem tolerados pelo organismo, entretanto a ocorrência de cepas mutantes de

resistência tem sido o principal fator limitante para a eficácia destas drogas

(MUTIMER, 2001; ACT-HBV, 2006).

1.3.9 Imunização

A imunização ativa utilizando as modernas vacinas recombinantes

constitui, na realidade, a arma mais importante na prevenção da HB (MARGOLIS et

al., 1991; MYLLEY et al., 1982). As vacinas disponíveis no Brasil são produzidas por

engenharia genética pelo processo de DNA-recombinante, sendo compostas por

HBsAg que induzirá a produção do anti-HBs.

A imunização contra a HB é realizada em três doses, em intervalos de um

mês entre a primeira e a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira

dose (0,1 e 6 meses), por via intramuscular, no músculo deltoide em adultos e na

região anterolateral da coxa em menores de 2 anos. A revacinação deve ser

realizada em casos de falha da imunização (títulos protetores < de 10UI/mL) que

acontece em 5 a 10% dos casos.

O Programa Nacional de Imunizações normatiza a vacinação universal

dos recém-nascidos e adolescentes (menores de 20 anos) e também grupos

populacionais mais propensos, tais como profissionais da saúde, bombeiros,

policiais militares, civis e rodoviários envolvidos em atividades de resgate,
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carcereiros de delegacias e penitenciárias, usuários de drogas injetáveis e inaláveis,

pessoas em regime carcerário, pacientes psiquiátricos, homens que fazem sexo com

homens, profissionais do sexo, populações indígenas (todas as faixas etárias),

comunicantes domiciliares de portadores de HBsAg positivos, pacientes em

hemodiálise, politransfundidos, talassêmicos, portadores de anemia falciforme,

portadores de neoplasias, portadores de HIV sintomáticos e assintomáticos,

portadores de HC e coletadores de lixo hospitalar e domiciliar (MEHMET et al.,

2005).

A primeira dose da vacina contra a HB, em recém-nascidos, deve ser

aplicada logo após o nascimento, nas primeiras 12 horas de vida, para assim evitar

a transmissão vertical. Ela pode ser administrada em qualquer idade e

simultaneamente com outras vacinas do calendário básico. Não há contra-indicação

do seu uso durante a gestação ou no período de aleitamento materno (WHO, 2009).

Esta vacina é eficiente e segura, conferindo proteção para cerca de 90%

dos adultos e 95% das crianças e adolescentes. Ressalta-se que a imunogenicidade

é diminuída em neonatos prematuros, pessoas com mais de 40 anos,

imunocomprometidos, obesos, fumantes, etilistas, pacientes em uso de hemodiálise

ou portadores de cardiopatia, cirrose hepática ou doença pulmonar crônica. Estes

pacientes, muitas vezes, necessitam de doses maiores e em maior número que as

habitualmente utilizadas, seguindo os esquemas especiais conforme o Manual do

C.R.I.E. (Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais). Nestes casos,

recomenda-se a pesquisa sanguínea do antiHBs um a dois meses após a última

dose da vacina e, posteriormente a cada ano (BRASIL, 2008).

Recomenda-se o uso da Imunoglobulina Humana Anti-Hepatite B

(IGHAHB) nas pessoas não vacinadas que tiveram contato com o HBV,

especialmente recém-nascidos de mães HBsAg reagentes. Esta profilaxia deve ser

realizada nas primeiras 12 horas e no máximo até o sétimo dia após o nascimento,

podendo ser administrada simultaneamente com a vacina anti-HB, mas em locais

diferentes do corpo.

1.3.10 Epidemiologia

Entre as hepatites virais, as hepatites B e C merecem destaque quanto as

suas epidemiologias, devido às mesmas apresentarem larga distribuição geográfica
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e capacidade de causar infecções crônicas, as quais se associam a risco elevado de

cirrose hepática e hepatocarcinoma (PASSOS, 2003).

A HB é uma doença de ocorrência cosmopolita endêmica em diversas

regiões do planeta, principalmente no Sudeste Asiático, África Sub-Saahriana,

Amazônia e entre populações de esquimós do Alasca e Groenlândia. Estima-se a

existência de 350 milhões de portadores crônicos deste vírus e que um terço da

população mundial tenha tido contato com este agente. Com exceção das áreas de

elevada prevalência, onde os estudos são baseados na análise de doadores de

sangue, os quais não são estratificados por idade ou classe social, os resultados são

limitados (MAYNARD, 1990; WHO, 1996).

A infecção pelo HBV exibe altas prevalências (8% a 15%) no Sudeste

Asiático, China, Filipinas, África, Bacia Amazônica e Oriente Médio. Prevalências

intermediárias para o HBV (2 a 7%) são encontradas no Leste Europeu, Ásia

Central, Japão, Israel e ex-União Soviética, enquanto, prevalências baixas (<2%),

são observadas na América do Norte, Europa Ocidental e Sul da América Latina

(Figura 6) (MARGOLIS et al., 1991).

A prevalência de infecção pelo HBV, na América do Sul, é bastante

heterogênea, encontrando-se taxas mais elevadas em determinados grupos

populacionais, especialmente na Amazônia. Não se tem um perfil real da prevalência

nas diversas regiões brasileiras, uma vez que os inquéritos soro epidemiológicos

habitualmente restringem-se a grupos específicos (MONTEIRO, 2002).

O Brasil, excetuando-se a região amazônica, é considerado uma área de

endemicidade intermediária (Figura 6) para a infecção do HBV, porém observam-se

taxas variáveis de prevalência em diferentes regiões do país, inclusive em nível de

sub-regiões, uma vez que localidades vizinhas podem apresentar graus distintos de

endemicidade (SOUTO,1999).
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Figura 6 - Prevalência da Hepatite B no mundo.

Fonte: http//www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset/hep –b/slide -9.htm

No Brasil, estudos do final da década de 80 e início de 90 sugeriram uma

tendência crescente do HBV, em direção à Região Sul e à Região Norte. Assim,

considerava-se que existiam três padrões de distribuição da HB: alta endemicidade,

com prevalência superior a 8% de HBsAg, presente na Região Amazônica, alguns

locais do Espirito Santo e oeste de Santa Catarina; endemicidade intermediária, com

prevalência entre 2 a 8% de HBsAg, nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste

e baixa endemicidade, com prevalência abaixo de 2% de HBsAg na Região Sul do

país (Figura 7) (BRASIL, 2009).

A Região Norte do Brasil se caracteriza por sua prevalência de alta a

moderada, sobretudo no estado do Amazonas. Entretanto, observou-se uma sub-

região (em Barcellos) no Norte do Estado do Amazonas, cuja prevalência é baixa

(1,6%) (ARBOLEDA, et al., 1995). Na Região Sul, categorizada como de baixa

endemicidade, permanecem com prevalência moderada a região oeste de Santa

Catarina e alta endemicidade o oeste do Paraná (BRASIL, 2008).
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Figura 7 - Prevalência da Hepatite B no Brasil.

A Região Sudeste apresenta níveis de endemicidade baixos, porém

registra-se a presença de sub-áreas com altos índices de infecção pelo HBV,

localizadas no sul do Espírito Santo e nordeste do estado de Minas Gerais (SOUTO,

1999).

A região Centro-Oeste pode ser dividida em duas grandes áreas quanto

ao padrão epidemiológico da HB: a primeira mais ao Sul, englobando o Mato Grosso

do Sul, Goiás e Sul do Mato Grosso, com prevalência baixa a moderada; e a região

Norte do Mato Grosso, correspondendo à Amazônia, com comportamento

semelhante ao da região Norte. As capitais, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá,

apresentam baixa prevalência do HBsAg (0,8% a 1,9%, 0,8% e 1,7%,

respectivamente) entre seus doadores de sangue (SOUTO,1999).

A região Nordeste, como um todo, está em situação de baixa

endemicidade e, entre os poucos estudos de soroprevalência da HB que foram

realizados nesta região do Brasil, apontam índices baixos na cidade de Salvador e

nos estados do Ceará e Rio Grande do Norte (LYRA et al., 1986; SOUTO, 1999) e

destaca-se que a prevalência do HBV nos estados do Maranhão e Piauí é pouco

conhecida .

Fonte: Ministério da Saúde (MS), 2008.
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Em 2005, houve 531 casos confirmados de hepatites virais, tornando o

Piauí o 8° estado da região Nordeste em número de casos: 74% de hepatite A, 5%

de B e 2% de C. Em 18% dos casos a etiologia estava indefinida, demonstrando que

a vigilância e o diagnóstico necessitam ser implementados (BRASIL, 2007).

O número de casos de hepatites virais acumulados entre os anos de 2007

e primeiro semestre de 2010 no estado do Piauí corresponde a um total de 2031

ocorrências. Apesar de se tratar de um quantitativo consideravelmente elevado, vale

ressaltar que vem ocorrendo uma redução considerável deste número,

principalmente ao se observar em separado ano a ano: em 2007 houve 616 registros

de hepatites virais no estado; já em 2008 foram 721 casos; em 2009 somaram-se

um total de 581 notificações e finalmente no ano de 2010 acumulou-se até o

primeiro semestre um total de 113 casos em todo o estado do Piauí (SESAPI, 2010).

Com certeza, o grande percentual de infecções inaparentes que ocorre

nas hepatites virais, dificulta o conhecimento dos dados epidemiológicos reais em

qualquer que seja a sua etiologia. Outro fator negativo a ser considerado no Brasil, é

o insignificante sistema oficial de informações de casos, mesmo sendo doença de

notificação compulsória. Desse modo, para obter um perfil adequado da presença de

infecção, impõem-se a realização de estudos soro epidemiológicos, sempre

onerosos e muitas vezes de execução complexa, especialmente nas regiões menos

favorecidas do país (MONTEIRO, 2002).

1.4 Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS)

No início da década de 80, uma nova doença – que posteriormente, foi

identificada como síndrome e conhecida internacionalmente pela sigla AIDS

(Síndrome da Imunodeficiência Adquirida - SIDA) ganha o cenário mundial das

doenças emergentes (GALVÃO, 2000).

Os primeiros casos de AIDS no mundo ocorreram nos Estados Unidos,

Haiti e África Central entre os anos de 1977 e 1978. Estes relatos foram publicados

em 1981, nos Estados Unidos, quando notificou-se aos CDCs (Centros de Controle

e Prevenção de Doenças) vários casos de pneumonia causada por Pneumocystis

jirovecii (anteriormente denominado Pneumocystis carinii) e de sarcoma de Kaposi

em homossexuais masculinos previamente sadios (RACHID; SCHECHTER, 2008).
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No ano de 1982 foi então, estabelecida a definição de AIDS e

caracterizado o seu agente etiológico, o HIV (vírus da imunodeficiência humana)

(RAAPHORST et al., 2002).

No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi notificado no Estado de São Paulo.

Inicialmente restringiu-se às grandes metrópoles como Rio de Janeiro e São Paulo,

expandindo-se para outras capitais e para o interior do país a partir da segunda

metade da década de 80 (GALVÃO, 2000).

1.5 Co-infecção do vírus da hepatite B e do vírus da imunodeficiência adquirida

(HBV-HIV)

1.5.1 Aspectos Gerais

A história natural da infecção pelo HBV pode ser modificada por uma

gama de fatores que alteram o curso clínico da doença e/ou exacerbam a replicação

viral. Entre esses fatores citam-se a presença de outras infecções virais

concomitantes, como o vírus da imunodeficiência humana (HIV), o alcoolismo

crônico, o uso simultâneo de drogas hepatotóxicas e a imunossupressão (COLIN et

al.,1999).

O visível prolongamento da sobrevida que os portadores de HIV/Aids vêm

apresentando em decorrência, muitas vezes, da introdução das novas combinações

anti-retrovirais como a terapia anti-retroviral altamente ativa (HAART), faz com que

outras doenças associadas e de evolução crônica, como a HB, anteriormente não

diagnosticadas, manifestem-se agora nessa população, e comecem a interferir de

forma negativa na progressão e no prognóstico desses indivíduos (THIO, 2004).

A co-infecção HBV-HIV tem sido associada a uma menor sobrevida, com

um aumento do risco de progressão para doenças graves do fígado e um aumento

do risco de hepatotoxicidade associado à terapia com anti-retrovirais. Portanto,

pacientes co-infectados com HBV-HIV apresentam perfil sorológico atípico com mais

freqüência e, talvez o mais importante, uma maior progressão da fibrogênese

hepática e maior mortalidade por doença hepática atribuída ao HBV

(LEERATANAPETCH, 2008).

Esta co-infecção ocorre em número considerável (PAVAN et al., 2003;

POL et al., 1998) e é explicada pelas vias de transmissão comuns a estes dois vírus,
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basicamente sexual, vertical e parenteral (CHAVEZ et al., 2003; MENESIA, 1999;

MONTEIRO, 1999; SODERLUND et al., 1999).

1.5.2 Epidemiologia

Estima-se que dos 40 milhões de infectados com o HIV no mundo, dois a

três milhões sejam co-infectados cronicamente pelo HBV. No entanto, muitos

aspectos influenciam essas estimativas, como a geografia, idade de aquisição da

doença, eficácia das vias de transmissão ou eficiência da exposição e podem

modificar estes números (ALTER, 2006).

Estudos recentes apontam grande impacto das hepatites virais crônicas

em pacientes infectados pelo HIV/AIDS. No Brasil, os estudos indicam uma

prevalência em torno de 5 a 8% de co-infecção HBV-HIV e de 17 a 36% de co-

infecção HCV-HIV. Diferentemente de outras doenças oportunistas clássicas,

observa-se nos casos de co-infecção HBV ou HCV-HIV um aumento da incidência

das complicações crônicas das hepatites virais nesses pacientes. Como já citado

anteriormente, isso se deve ao aumento da sobrevida dos infectados pelo HIV em

resposta à utilização dos anti-retrovirais, o que proporcionou tempo para o HBV ou

HCV desenvolver todo o seu potencial letal entre os co-infectados (BRASIL, 2008).

Observa-se nestes pacientes um rápido comprometimento hepático,

pouca resposta ao tratamento da hepatite e interações entre os medicamentos para

o HIV potencialmente graves, além de índices maiores de recidiva. Outra questão a

ser considerada é o risco de toxicidade hepática dos anti-retrovirais nos co-

infectados (BRASIL, 2008).

Monteiro, et al. (2004), ao investigar a prevalência de infecção pelo HBV e

HCV, em 406 indivíduos portadores do HIV, atendidos na rede pública de saúde da

cidade de Belém, Pará, encontraram uma prevalência global de infecção para o HBV

de 51%, com 7,9% para o HBsAg, 45,1% para o anti-HBc e 32,3% para o anti-HBs.

A prevalência dos marcadores do HBV nos heterossexuais foi de 28,7% e 68,8%

nos homossexuais/bissexuais. Por outro lado, não foi demonstrada a associação do

HBV com o uso de drogas ilícitas injetáveis (MONTEIRO et al., 2004).

Souza, et al. (2004), estudando a prevalência da infecção pelo vírus da

HB, e analisando possíveis fatores de risco em 401 pacientes infectados pelo HIV,

atendidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
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Universidade de São Paulo, encontraram a prevalência global dos marcadores para

o HBV de 40,9%, com valores de 8,5% para o HBsAg, 39,7% para o anti-HBcAg

total e de 5,5% para o anti-HBsAg. As variáveis que demonstraram associação com

a infecção pelo HBV foram: idade, nível superior de escolaridade, antecedente de

icterícia, tempo passado como presidiário, existência de parceiro homossexual e

positividade para o anti-HCV (SOUZA et al., 2004).

1.5.3 Tratamento

O tratamento das hepatites crônicas virais em pacientes HIV-positivo é

complexo e deve ser executado, de preferência, por profissional capacitado e com

experiência com as duas viroses em centros de referência para essas patologias.

Destaca-se que pacientes com HIV devem estar em bom estado clínico e

imunológico para poderem receber o tratamento indicado. Uma recomendação para

a população co-infectada é tratar, sempre que possível, primeiramente a hepatite,

prevenindo, assim, os riscos de interações medicamentosas e hepatotoxicidade

futura (BRASIL, 2008).

Estudos recentes indicam a lamivudina (droga anti-retroviral utilizada no

tratamento da infecção pelo HIV que atua como inibidor da transcriptase reversa

análogo de nucleosídeos), nas doses usuais, foi capaz de levar à negativação de

HBV-DNA em mais de 95% dos pacientes. O tenofovir e a emtricitabina (drogas anti-

retrovirais da mesma classe da lamivudina) também possuem ação anti-HBV, sendo

aparentemente mais eficazes que adefovir e lamivudina, respectivamente. Há vários

relatos de reativação da HB pouco após o início da terapia anti-retroviral,

provavelmente como parte da síndrome de regeneração imune, bem como após

interrupção de terapia anti-retroviral com esquemas contendo drogas com ação anti-

HBV, pelo rápido retorno da replicação do HBV (RACHID; SCHECHTER, 2008).

Em situações em que não é indicada terapia anti-retroviral, o tratamento

da HB deve ser realizado com interferon (IFN). O adefovir deve ser evitado pela

possibilidade de ocorrer seleção de cepas de HIV resistentes a tenofovir. A utilização

do entecavir é contra-indicada para pacientes co-infectados HBV-HIV que não

estejam em uso de HAART, devido o risco de ocorrer seleção de cepas de HIV com

mutação, associada à resistência à lamivudina (RACHID; SCHECHTER, 2008).
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1.6 Justificativa do Estudo

Diante do exposto, se faz necessário a documentação de pacientes

HIV/HBV positivos para uma melhor conduta médica que reduza os efeitos adversos

ou tóxicos dos medicamentos, aumente a qualidade e até mesmo a expectativa de

vida desses pacientes. Até o momento, não existem informações disponíveis sobre a

prevalência da HB em portadores do HIV no Estado do Piauí, tendo em vista que até

o presente nenhum trabalho foi realizado para a obtenção destes dados. Portanto,

sabendo que o HIV é prevalente em nossa população, é necessária a investigação

da prevalência da co-infecção de HB nos pacientes infectados com HIV uma vez

que, além de compartilharem vias semelhantes de transmissão, a presença desta

co-infecção pode modificar completamente o curso natural dessas doenças, além de

provocar a necessidade da mudança do tratamento, a fim de construir meios para

minimizar a aceleração da doença hepática.

Vale ressaltar que a obtenção desses resultados possibilitará a aplicação

de políticas de saúde adequadamente planejadas e bem fundamentadas, visando à

consolidação de um diagnóstico precoce da HB, que oriente melhor o clínico na

terapêutica anti-retroviral do HIV com a co-infecção HBV-HIV.

A realização desta pesquisa torna-se relevante, também, para a

comunidade científica, pois visa reunir informações sobre casos de co-infecção

HBV-HIV e, conseqüentemente aumentar o referencial teórico acerca do tema,

colaborando com o surgimento de outros estudos que possam aprofundar o

conhecimento.
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2 OBJETIVOS

2.1 Geral

Estabelecer o perfil soro-epidemiológico da hepatite B em um grupo de

pacientes soropositivos para HIV-1 no estado do Piauí.

2.2 Específicos

1. Caracterizar o perfil sócio-econômico e epidemiológico do grupo de

indivíduos HIV-1 positivos portadores da hepatite B no estado do Piauí.

2. Determinar a prevalência dos marcadores virais da hepatite B (HBsAg

e anti-HBc-total) no grupo de pacientes soropositivos para HIV-1.

3. Avaliar os marcadores T CD4+ e a carga viral do grupo estudado e os

aspectos da co-infecção.
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3 METODOLOGIA

Foi empregada a metodologia dissertativa para estabelecer a soro-

prevalência da hepatite B em um grupo de pacientes HIV-1 positivos no estado do

Piauí, cadastrados no Sistema de Controle de Exames Laboratoriais (SISCEL) do

Laboratório Central de Saúde Pública do Estado do Piauí (LACEN-PI), que se

constitui num banco de dados do monitoramento da carga viral para controle desses

pacientes.

3.1 Tipo de estudo

Neste trabalho empregou-se o modelo de estudo descritivo-analítico,

observacional, de corte transversal.

3.2 Universo do Estudo

O alvo deste estudo foi constituído por um segmento da população

composto por 2.200 indivíduos em controle de carga viral e dos linfócitos T CD4+,

cadastrados no SISCEL do LACEN-PI em monitoramento e controle.

3.3 Amostra do estudo

Foi constituída pelo banco de dados de um grupo de pacientes

selecionados de acordo com os critérios de inclusão listados abaixo, totalizando 805

pacientes.

3.4 Critérios de Inclusão

Foram selecionados todos os indivíduos com diagnóstico confirmado de

HIV-1 positivo, maiores de 18 anos, sem distinção de etnia ou sexo, em controle de

carga viral e dos níveis de linfócitos T CD4+, cadastrados no SISCEL do LACEN-PI.
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3.5 Local de Pesquisa

Este trabalho foi desenvolvido no LACEN-PI, na cidade de Teresina-PI,

órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (SESAPI), sendo o único

laboratório de referência da rede no estado do Piauí para o monitoramento dos

indivíduos portadores do HIV-1. Nesta pesquisa o citado laboratório foi o

responsável pela realização de todas as sorologias para HBV, e consulta ao banco

de dados do SISCEL.

3.6 Considerações sobre a amostra e tamanho amostral

Para calcular o número amostral deste trabalho, empregou-se a fórmula

utilizada para determinação do tamanho amostral mínimo em levantamentos

(BERQUÓ et al., 1981; BARROS; VICTORA, 1991): n = Z2 P Q / d2

n = tamanho amostral mínimo;

Z = variável reduzida, cujo valor para um alfa de 0,05 é de 1,96;

P = probabilidade de se encontrar o fenômeno estudado;

Q = complemento da prevalência estimada (1-P);

d = precisão desejada, ou seja, a diferença admitida entre a prevalência

verdadeira e a prevalência estimada pela pesquisa.

Por não ser conhecida na população, a prevalência dos marcadores de

infecção pelo HBV, utilizou-se o valor de P = 50,0%, a fim de obter o maior valor

possível de n com a referida fórmula. Para a precisão desejada (d), visando uma

compatibilização com os recursos disponíveis, empregou-se o valor de 5,0%. Assim

sendo, assumindo um alfa de 0,05, uma precisão de 5,0% e uma prevalência

estimada de marcadores de infecção pelo HBV da ordem de 50,0%, o tamanho

amostral mínimo determinado foi de 384 indivíduos.

3.7 Obtenção das Informações

Para a utilização dos fatores de risco e informações referentes às

características individuais de cada participante da pesquisa, recorreu-se aos

questionários epidemiológicos (anexos AI e AII) já aplicados e armazenados nos
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arquivos do LACEN-PI dos 805 pacientes portadores de HIV-1 do estado do Piauí

em controle de células T CD4+ e carga viral.

O questionário possui 48 perguntas, a maioria contendo alternativas que

devem ser analisadas e escolhidas a opção correta, o que facilita a codificação dos

dados. Entre os critérios de inclusão na pesquisa cita-se o fato do participante ser

maior de 18 anos, tornando assim possível a aplicação do questionário

individualmente a cada pessoa.

3.8 Metodologia para o processamento das amostras

3.8.1 Coleta e procedimentos laboratoriais

As 805 amostras utilizadas foram provenientes do LACEN-PI. Estas já

se encontravam colhidas em tubos de vácuo, centrifugadas a 1.800 RPM, estando o

plasma separado e armazenado a temperatura de - 20C em freezer na soroteca do

LACEN-PI, de acordo com as normas técnicas para sua conservação.

3.8.2 Metodologia para determinação dos marcadores da hepatite B

Todos os exames envolvidos nesta pesquisa para a detecção dos

marcadores do HBV (HBsAg, anti-HBc Total) foram realizados no Laboratório de

Imunologia do LACEN-PI. Os procedimentos técnicos referentes aos testes citados

foram executados em concordância com as especificações do fabricante dos

reagentes e aparelhos empregados, bem como com os Procedimentos Operacionais

Padrões (POPs) do referido laboratório.

Inicialmente, as 805 amostras foram retiradas do freezer da soroteca do

LACEN-PI e colocadas à temperatura ambiente. Posteriormente, foram processadas

através da metodologia para determinação dos testes de marcadores virais da

hepatite B nas amostras de plasma, baseadas na tecnologia AbbottLaboratories

(Abbott) warrants theAxSYM® System/MEIA (imunoensaioenzimático por

micropartículas).

A tecnologia AxSYM® System, possui acesso randômico e utiliza a

metodologia MEIA, onde uma suspensão de micropartículas, partículas de látex do

tamanho de micras para medir a concentração da substância a ser analisada, é
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recoberta com anticorpo monoclonal anti-marcadores, e é incubada com a amostra a

ser analisada. Durante a incubação ocorre a ligação dos marcadores da amostra

com as micropartículas formando o complexo antígeno-anticorpo. Uma alíquota

desta mistura é transferida para uma matriz de fibra de vidro e as micropartículas se

ligam irreversivelmente a esta matriz. Um conjugado com fosfatase alcalina, anti-

marcadores é colocado sobre a matriz e se liga ao complexo antígeno-anticorpo. Um

substrato (fosfato 4-metilumbeliferil) é adicionado à matriz e o produto fluorescente é

medido por sistema óptico. Este produto fluorescente na matriz é proporcional à

concentração da substância na amostra analisada (FIORE et al., 1998).

3.8.2.1 Determinação do HBsAg

A pesquisa do HBsAg foi realizada com o reagente AxSYM®HBsAg(V2),

produzido pela Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.

Este ensaio é um teste imunoenzimático que utiliza micropartículas de

terceira geração revertidas com anticorpos monoclonais anti-HBs para a detecção

qualitativa do HBsAg no soro ou plasma humano. As amostras, as micropartículas

revertidas com anticorpos anti-HBs e os anticorpos anti-HBs biotinilados combinam-

se numa cavidade da célula de reação (RR). Quando o HBsAg estiver presente na

amostra, liga-se às micropartículas revertidas de Anti-HBs e ao anti-HBs biotinilado,

formando um complexo anticorpo-antígeno-anticorpo na mistura de reação. Uma

parte da mistura de reação é transferida para a célula matriz. As micropartículas

ligam-se irreversivelmente à matriz de fibra de vidro. O conjugado de anticorpos anti-

biotinafosfatase alcalina é dispensado na matriz de fibra de vidro e liga-se a

qualquer complexo anticorpo-antígeno-anticorpo ligado às micropartículas. A matriz

de fibra de vidro é lavada de forma a remover materiais não ligados às

micropartículas. O substrato, 4-metilumbeliferil-fosfato, é adicionado. O conjugado

marcado com fosfatase alcalina catalisa a remoção do grupo fosfato do substrato,

formando-se 4-metilumbeliferona, um produto fluorescente que é medido pelo

conjunto óptico MEIA.

A presença ou ausência de HBsAg na amostra é determinada pela

comparação da taxa de formação de produto fluorescente com uma taxa de corte

(CUT off) determinada a partir de uma Index Calibração anterior do AxSYMHBsAg
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(V2) . Se a taxa de formação de produto fluorescente da amostra for superior ou

igual à taxa de corte, a amostra é considerada reativa para HBsAg.

3.8.2.2 Determinação do anti-HBc Total

A pesquisa do anti-HBc Total se fez com o reagente AxSYM® Core,

produzido pela Abbott Laboratórios do Brasil Ltda.

Este ensaio é um teste imunoenzimático que utiliza micropartículas

revestidas de antígeno recombinante do Core do vírus da hepatite B (rHBcAg) para

a determinação qualitativa do anticorpo anti-HBc Total em soro ou plasma humano.

As amostras, os diluentes de amostras e as micropartículas revertidas de rHBcAg

são combinados em um recipiente de reação. Quando o anti-HBc estiver presente

na amostra, ele se liga às micropartículas revertidas de rHBcAg, formando um

complexo antígeno-anticorpo na mistura de reação. Uma porção da mistura de

reação é transferida para a célula matriz. As micropartículas ligam-se de maneira

irreversível à matriz de fibra de vidro. O conjugado Anticorpo (humano) para o

antígeno do Core do HBV: A fosfatase alcalina é dispensada sobre a célula matriz e

liga-se aos sítios antigênicos do rHBcAg nas micropartículas que não estiverem

ligadas com o anti-HBc da amostra. A célula matriz é lavada para remover os

materiais não ligados às micropartículas. O substrato, 4-metilumbeliferil-fosfato, é

adicionado. O conjugado marcado com fosfatase alcalina catalisa a remoção de um

grupo fosfato do substrato, resultando no produto fluorescente, 4-metilumbeliferona.

Esse produto fluorescente é medido pelo sistema óptico MEIA.

A presença ou ausência de anti-HBc na amostra é determinada pela

comparação da taxa de formação do produto fluorescente com a taxa “CUT off”

determinada a partir de uma AxSYM CORE Index Calibração. Se a taxa de formação

de produto fluorescente na amostra de teste for inferior ou igual à taxa de corte, a

amostra é considerada reativa para anti-HBc.

3.9 Tratamento Estatístico dos Dados

Foi estimada a prevalência da hepatite B para o grupo de indivíduos

soropositivos para HIV-1 no Estado do Piauí. Os resultados foram organizados em

planilha única junto aos dados demográficos, sócio-epidemiológicos e
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comportamentais, contendo todas as informações necessárias para a análise

estatística.

Foram empregados os testes Qui-Quadrado (X2) e exato de Fisher’s

quando necessário, para comparar as diferenças entre as prevalências nos

indivíduos co-infectados HIV/HBV, a fim de verificar se as proporções observadas

entre as amostras diferem significativamente. Utilizou-se, também, o cálculo de odds

ratios (OR) com nível de significância de 5% (p<0,05) e intervalos de 95% de

confiança (IC=95%) (RUMEL, 1986). Os dados foram analisados através do uso do

programa Statistical Package for the Social Sciences (S.P.S.S.) na versão 16.0

(AYRES et al.,2007).

Dentre as variáveis investigadas pelo questionário e com significância

estatística para apontar um perfil dos pacientes HIV positivos monitorados no estado

do Piauí, destacaram-se: a idade, o sexo, a situação conjugal, a situação

ocupacional, o antecedente de icterícia, a hepatite com diagnóstico médico, a

internação em reformatório ou prisão, o uso passado ou atual de droga ilícita não

endovenosa, o relacionamento sexual com usuário de droga ilícita, a preferência

sexual, o contato sexual com prostitutas, a presença de doenças venéreas, e carga

viral plasmática do HIV-1.

3.10 Aspectos Éticos

De acordo com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que

estabelece as Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas em Seres

Humanos, este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da

Universidade Federal do Ceará (COMEPE/UFC), parecer n˚151/08 de 11 de 

novembro de 2008 (anexo B). Para a realização desta pesquisa foi confeccionado o

termo de aquiescência (anexo C) e o termo de esclarecimento (anexo D).

Neste trabalho foram selecionados os 805 pacientes em

acompanhamento e controle da carga viral e dos linfócitos T CD4+ do LACEN-PI,

onde foram coletadas as amostras biológicas e informações contidas nos

questionários epidemiológicos aplicados (anexos AI e AII).

Por se tratar de pacientes que já fazem acompanhamento no LACEN-PI

e suas amostras já estavam colhidas e armazenadas, não foi necessário a presença

do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (anexo E) para a execução da



48

pesquisa. Neste caso foi confeccionado o Termo de Fiel Depositário (anexo F)

solicitando autorização, que foi prontamente atendida, da direção deste órgão para

coletar os dados do referido questionário aplicado, bem como utilizar as amostras

para a determinação dos marcadores sorológicos da hepatite B.

Todos os casos negativos e positivos para o HBV foram encaminhados

para o Instituto de Doenças Tropicais Natan Portela – IDTNP, seguindo resolução do

Ministério da Saúde para sua devida notificação.
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4 RESULTADOS

Os dados foram obtidos através da metodologia estabelecida para esse

trabalho, na análise dos questionários do banco de dados do SISCEL e definição

das variáveis estatisticamente significantes com os resultados das sorologias da

hepatite B dos pacientes selecionados para essa pesquisa, onde foram utilizadas as

amostras dos mesmos, que se encontravam disponibilizadas na soroteca do

LACEN-PI.
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Tabela 5 - Caracterização do grupo de 805 pacientes HIV positivo, cadastrados no SISCEL,
quanto ao marcador sorológico anti-HBcTotal.

Marcadores sorológicos

Anti-HBc
Total

Positivo

Anti-HBc
Total

Negativo

Características dos pacientes

N % N %

Total

Faixa etária

 + de 40
 18-39

129
107

38,3
22,9

208
361

61,7
77,1

337
468

Sexo

 Masculino
 Feminino

187
49

38,6
15,3

298
271

61,4
84,7

485
320

Situação conjugal

 Sem companheiro
 Com companheiro

153
83

31,9
25,5

326
243

68,1
74,5

479
326

Situação ocupacional

 Desempregado
 Empregado
 Autônomo

 Estudante
 Aposentado
 Dona de Casa

 Em Benefício pela AIDS
 Outros

104

62
29
4

21
9
5

2

30,7

30,1
33,3
21,1

47,7
11,7
26,3

14,3

235

144
58
15

23
68
14

12

69,3

69,9
66,7
78,9

52.3
88,3
73.7

85,7

339

206
87
19

44
77
19

14
Antecedente de icterícia

 Sim
 Não
 Não Sabe

 Não se Aplica

37

188
9
2

50,7

26,6
45,0
50,0

36

520
11
2

49,3

73,4
55,0
50,0

73
708
20
4

Hepatite com diagnóstico médico e já com HIV

 Sim

 Não
 Não Sabe
 Não se Aplica

47
6

3
180

54,0
42,9

30,0
25,9

40
8

7
514

46,0
57,1

70,0
74,1

87
14

10
694

Internação em reformatório/prisão

 Sim
 Não

37
199

40,7
27,9

54
515

59,3
72,1

91
714

Uso de droga ilícita não endovenosa

 Sim
 Não

43
191

38,1
27,7

70
498

61,9
72,3

113
689

Relacionamento sexual com usuário de droga ilícita

 Sim
 Não

65
120

35,7
24,9

117
361

64,3
75,1

182
481

Preferência sexual

 Homossexual/ Bissexual
 Heterossexual

79
157

48,8
24,4

83
486

51,2
75,6

162
643

Contato sexual com prostituta

 Freqüentes
 Eventuais

 Raros
 Nunca
 Não se Aplica

25
29
53

72
57

41,0
36,7
44,9

32,9
17,4

36
50
65

147
271

59,0
63,3
55,1

67,1
82,6

61
79

118
219
328

Doenças venéreas

 Sim
 Não

104
129

37,1
25,1

176
384

62,9
74,9

280
513

Contagem de células CD4

 Menos de 350
 350 ou mais

114
122

30,2
28,6

264
305

69,8
71,4

378
427

Carga viral do HIV

 Menos 10000 cópias
 Mais de 10000 cópias

200
36

31,4
21,4

437
132

68,6
78,6

637
168

Fonte: SPSS 16.0, número e frequência da prevalência do anti-HBcTotal.
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A figura 8, mostra a prevalência dos marcadores sorológicos do HBV (HBsAg,

anti-HBcTotal) pesquisados nos 805 pacientes portadores de HIV-1 no Estado do

Piauí. Observa-se que aproximadamente 2,5% (20/805) dessa população

apresentou o antígeno HBsAg e 29,3% (236/805) o anti-HBcTotal. Com relação ao

marcador anti-HBs a determinação da prevalência ficou comprometida tendo em

vista que por falta de reagentes apenas 570 pacientes foram testados para este

marcador e deste total, 226 pacientes apresentaram positividade para este

anticorpo.

Figura 8 - Distribuição da prevalência dos diferentes marcadores sorológicos do HBV, num

grupo de 805 pacientes HIV positivo monitorados no Estado do Piauí.

2,5%

29,3%

97,5%

70,7%

HBsAg Anti-HBc Total

Positivo Negativo

1610 sorologias distribuídas em número e freqüência de resultado dentre os marcadores

sorológicos da Hepatite B (HVB).

Na figura 9 visualiza-se a distribuição do marcador Anti-HBc Total de

acordo com a faixa etária. Pode-se observar um crescimento da prevalência

diretamente proporcional à idade, ou seja, a faixa etária de 40 anos ou mais tem,

2,09 (OR) vezes mais chances de apresentar o anti-HBcTotal positivo que os

indivíduos com idade inferior neste grupo de pacientes. Estes resultados são

bastante significativos (***p<0,0001) diante da extrapolação do X2 (2,47) para

estabelecer o perfil do grupo analisado.
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Figura 9 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação à faixa etária

do grupo de pacientes HIV positivos monitorados no estado do Piauí.

***p<0,0001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal na faixa etária do

grupo estudado extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada.

Na distribuição do anti-HBcTotal em relação ao sexo (Figura 10) para

formação do perfil do grupo, observa-se uma prevalência mais elevada do anti-

HBcTotal positivo para o sexo masculino (38,6%), em relação ao feminino (15,3%),

diferença altamente significante (***p<0,0001). O sexo masculino tem 3,471 (OR)

vezes mais chances de possuir este marcador sorológico positivo, ou seja, 38,6% do

grupo de homens analisados.
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Figura 10 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação ao sexo do
grupo de pacientes HIV positivos monitorados no estado do Piauí.

***p< 0,0001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal dos gêneros do

grupo estudado extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada.

A figura 11 apresenta a distribuição de anti-HBcTotal em razão da

situação conjugal para formação do perfil do grupo de pacientes deste estudo. A

categoria com maior número de participantes é a dos sem companheiro, que detém

a prevalência de 31,9% (*p< 0,05) de infectados com o HBV.

Figura 11 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação à situação

conjugal do grupo de pacientes HIV positivo monitorados no estado do Piauí.

*p< 0,05 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal na situação conjugal

do grupo estudado extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada.
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A figura 12 enumera a prevalência do anti-HBcTotal em relação à

situação ocupacional para o perfil do grupo de pacientes deste estudo. O maior

grupo (339 indivíduos) corresponde às pessoas que se encontravam

desempregadas no momento da entrevista com 30,7% para o anti-HBcTotal positivo.

A maior prevalência do anti-HBcTotal positivo foi 47,7% (21/44) nos aposentados.

Estes resultados mostraram estatísticas significantes entre as classes analisadas

(**p< 0,001).

Figura 12 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação à situação

ocupacional do grupo de pacientes HIV positivo monitorados no estado do Piauí.

30,1% 30,7% 33,3%
21,1%

**47,7%

11,7%
26,3%

69,9% 69,3% 66,7%
78,9%

52,3%

88,3%
73,7%

Anti-HBc Total Positivo Anti-HBc Total Negativo

**p<0,001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal na ocupação, do

grupo estudado extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada.

Conforme demonstra a figura 13, 9,1% dos indivíduos entrevistados

(73/805), afirmaram antecedente de icterícia e nesta categoria encontrou-se a maior

prevalência para o anti-HBcTotal, 50,7% (37/73). Resultados altamente significantes

para estabelecer o perfil do grupo de pacientes (***p<0,0001).
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Figura 13 - Distribuição da prevalência para o marcador Anti-HBc Total em relação ao
antecedente de icterícia no grupo de pacientes HIV positivo monitorados no estado do Piauí.

***p<0,0001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal ao antecedente

de icterícia, do grupo estudado extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada.

A distribuição do anti-HBcTotal segundo antecedente de hepatite com

diagnóstico médico (figura 14), mostra que dos entrevistados que referiram este

diagnóstico, 54,0% (47/87) apresentaram positividade para o marcador anti-

HBcTotal com significância estatística (***p<0,0001) indicativa para o perfil do grupo

de pacientes analisados.

Figura 14 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação ao antecedente de
hepatite com diagnostico médico no grupo de pacientes HIV positivo monitorados no estado do Piauí.

*** p< 0,0001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal para o relato de

Hepatite com diagnóstico médico no grupo estudado extrapolado pelo X2 em razão da

variável analisada.
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A figura 15 exibe a distribuição do anti-HBcTotal de acordo com

internação anterior ou atual em reformatório ou prisão. Analisando os dados

numéricos observa-se que 91 dos 805 indivíduos entrevistados relataram internação

em reformatório ou prisão (11,3%), com 40,7% de prevalência para o anti-HBcTotal

positivo e significância estatística (**p<0,001) indicativa ao perfil do grupo de

pacientes HIV positivo monitorados no estado do Piauí.

Figura 15 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação à internação
anterior ou atual em reformatório ou prisão do grupo de pacientes HIV positivo monitorados
no estado do Piauí.

**p<0,001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal quanto à internação

em reformatório/prisão dos membros do grupo estudado, extrapolado pelo X2 em razão da

variável analisada.

Conforme pode ser visto na figura 16, entre os indivíduos que já usaram

droga ilícita não endovenosa, 38,1% apresentaram positividade para o marcador

anti-HBc Total. Entre aqueles sem este antecedente, a prevalência deste marcador

sorológico foi de 27,7%. Com estes resultados pode-se dizer que, nesta pesquisa,

ser usuário de drogas não endovenosas representa 1,602 (OR) vezes mais chance

de possuir o anticorpo em questão, com significância estatística (*p<0,05) para

traçar o perfil do grupo de pacientes analisados. É importante ressaltar que 3

pessoas da pesquisa não emitiram informações sobre esta indagação, totalizando,

assim 802 indivíduos.
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Figura 16 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação ao uso
passado ou atual de droga ilícita não endovenosa do grupo de pacientes HIV positivo
monitorados no estado do Piauí.

*p<0,05 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal quanto ao uso
passado ou atual de droga ilícita não endovenosa pelos membros do grupo estudado,
extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada.

A figura 17 exibe a distribuição do anti-HBcTotal em relação ao

relacionamento sexual com usuário de droga ilícita no grupo de pacientes HIV

positivo monitorados. Dentre as 805 pessoas submetidas à pesquisa, apenas 663

responderam esta questão. A prevalência do anti-HBcTotal nestes pacientes foi de

35,7% com significância estatística (**p<0,001) para o perfil do grupo de pacientes

HIV positivo no estado do Piauí selecionado para esse trabalho.
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Figura17 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação ao
relacionamento sexual com usuário de droga ilícita do grupo de pacientes HIV positivo
monitorados no estado do Piauí.

**p<0,001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal quanto ao
relacionamento sexual com usuário de droga ilícita pelos membros do grupo estudado,
extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada.

A distribuição do anti-HBcTotal em razão da preferência sexual está na

figura 18. Foram prevalentes os da categoria de homossexuais/ bissexuais com

48,8%, com significância estatística considerável, indicativa para o perfil do grupo de

pacientes estudado (***p<0,0001). Observa-se que, neste estudo, ter preferência

homossexual/bissexual representou 2,94 (OR) vezes mais chances de possuir o

anti-HBcTotal positivo quando comparado com os heterossexuais.
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Figura 18 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação a preferência
sexual do grupo de pacientes HIV positivo monitorados no estado do Piauí.

***p<0,0001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal na preferência
sexual dos membros do grupo estudado, extrapolado pelo X2 em razão da variável
analisada.

A figura 19 demonstra a distribuição do anti-HBcTotal em relação ao

contato sexual com prostitutas. A categoria que relatou contato raro com as

profissionais do sexo apresentou 44,9% de prevalência para o anti-HBcTotal

(53/118), com alta significância estatística (***p<0,0001) para o perfil dos pacientes

do grupo em estudo.

Figura 19 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação ao contato
sexual com prostitutas no grupo de pacientes HIV positivo monitorados no estado do Piauí.

***p<0,0001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal no contato sexual

com prostituta dos membros do grupo estudado, extrapolado pelo X2 em razão da variável

analisada.
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Conforme demonstrado na figura 20, entre os participantes que

responderam a pergunta sobre histórico de doenças venéreas (793 pessoas),

observou-se a prevalência de 37,1% para o anti-HBcTotal entre os que admitiram já

ter contraído alguma doença sexualmente transmissível (DST). Os resultados

refletem significância estatística (***p<0,0001) para o perfil do grupo de pacientes

deste estudo, e demonstram que ter antecedente de DST aumenta em 1,759 (OR) o

risco de possuir o anti-HBcTotal reagente.

Figura 20 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação ao passado

ze doenças venéreas do grupo de pacientes HIV positivo monitorados no estado do Piauí.

***p<0,0001 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal quanto ao

passado de doenças venéreas nos membros do grupo estudado, extrapolado pelo X2 em

razão da variável analisada.

A distribuição da prevalência do marcador anti-HBc total em relação à

contagem de células CD4 do grupo de pacientes analisados está demonstrada

na figura 21. A prevalência de positividade deste marcador apresentou-se muito

próxima para os pacientes com menos de 350 células e para os com 350 células

ou mais (30,2% e 28,6%, respectivamente), não apresentando, assim, diferença

estatística.
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Figura 21 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação à
contagem de células CD4 do grupo de pacientes HIV positivo monitorados no estado do
Piauí.

30,2% 28,6%

69,8% 71,4%

Anti-HBc Total Positivo Anti-HBc Total Negativo

Relação de positividade do anti-HBcTotal quanto a contagem de células CD4 nos membros

do grupo estudado, extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada.

A figura 22 mostra a distribuição da prevalência do anti-HBcTotal de

acordo com a quantificação da carga viral do HIV. Dentre os pacientes com menos

de 10 mil cópias do HIV/mL, 31,4% apresentaram o anti-HBc Total, com significância

estatística (**p<0,007) indicativa para a construção do perfil do grupo em estudo.
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Figura 22 - Distribuição da prevalência do marcador Anti-HBc Total em relação à
quantificação da carga viral do HIV do grupo de pacientes HIV positivo monitorados no
estado do Piauí.

***p<0,007 com significância, em relação à positividade do anti-HBcTotal na carga viral do

HIV no grupo estudado, extrapolado pelo X2 em razão da variável analisada ou com exato

de Fisher quando apropriado.

Na tabela 6, estão descritos os resultados da análise do modelo final de

regressão logística. Observa-se que as variáveis que resultaram verdadeiramente

com significado estatístico na epidemiologia da hepatite B, no grupo populacional

investigado, foram: idade, na faixa etária de 40 anos ou mais; sexo, para os

indivíduos do sexo masculino; situação ocupacional, com risco maior no grupo de

aposentados; antecedente de hepatite, com risco maior entre os que relataram tal

infecção; hepatite com diagnóstico médico, com maior risco entre os que afirmaram

este diagnóstico; internação em reformatório ou prisão, com maior risco para os que

passaram por esta situação; uso de droga ilícita não endovenosa, com maior risco

entre os usuários; relacionamento sexual com usuário de droga ilícita, com maior

risco entre os que se relacionam com estes usuários; preferência sexual, cujo maior

risco situou-se entre os homossexuais/ bissexuais; contato sexual com prostitutas,

com maior risco entre os que relataram contato raro com as profissionais do sexo;

histórico de doenças venéreas, com maior risco para o grupo que admitiu já ter

contraído alguma doença sexualmente transmissível e quantificação da carga viral

do HIV, com maior risco entre os pacientes com menos de 10 mil cópias do HIV/mL.
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Tabela 6: Resultado da análise do modelo final de regressão logística

Variáveis Odds Ratio IC (95%) P

Faixa etária 2,09 1,54-2,85 0, 0001

Sexo 3, 471 2, 434-4,949 0, 0001

Situação ocupacional 0, 003

Antecedente de hepatite 3,327 2,120-5,221 0, 0001

Hepatite com diagnóstico médico 0, 0001

Internação em reformatório/prisão 1,773 1,132-2,779 0, 009

Uso de droga ilícita não endovenosa 1,602 1,058-2,425 0,018

Relacionamento sexual com usuário de droga ilícita 1,671 1,158-2,412 0,004

Preferência sexual 2,94 2,062-4,209 0,0001

Contato sexual com prostituta 0,0001

Doenças venéreas 1,759 1,285-2,408 0,0001

Carga viral do HIV 1,678 1,120-2,515 0,007
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5 DISCUSSÃO

Este estudo de prevalência determinou o número de indivíduos HIV-1

positivos que também apresentam o HBV, no estado do Piauí, para identificar

correlações entre os dados obtidos na população e os resultados com outros

estudos. Vale ressaltar que esta pesquisa é pioneira no estado do Piauí, tendo em

vista que não há dados que retratem a prevalência da co-infecção HIV-HBV no

estado. Levando-se em consideração o marcador HBsAg, dos pacientes estudados,

a prevalência de co-infecção foi de 2,5%; já, utilizando o marcador anti-HBc Total

este valor ficou em 29,3%. O marcador HbsAg juntamente com o anti-HBc Total são

os pesquisados na triagem de suspeita da hepatite B. O HBsAg é o primeiro

marcador sorológico a ser detectado; ele aparece em torno de 30 a 45 dias após a

infecção e pode permanecer por até 120 dias nos casos de hepatite aguda. Quando

persiste por mais de 180 dias, caracteriza a infecção crônica pelo HBV.

O marcador anti-HBc é muito utilizado em estudos epidemiológicos, pois é

considerado um marcador de longa duração, existindo em infecções antigas e

crônicas, representando contato prévio com o vírus (PASSOS et al., 1993). A

positividade do anti-HBc encontrado neste estudo (29,3%) foi similar aos resultados

encontrados por Reiche et al., (2003) que pesquisou o marcador anti-HBc em

doadores de sangue que tiveram sorologia positiva para HIV, na cidade de Londrina,

Paraná. Porcy (2006), encontrou uma positividade do anti-HBc de 27,1% em um

estudo no estado do Amapá.

Passos et al., (1993) ressalta a importância deste marcador por permitir

ampliar de maneira considerável o conhecimento da situação da hepatite B na

população de estudo, fornecendo uma imagem mais aproximada da transmissão e

circulação do vírus nesta população.

O marcador sorológico anti-HBc total foi considerado, neste estudo, o

mais representativo marcador de exposição para o HBV, estando presentes em

236/805 indivíduos (29,3%). O marcador HBsAg foi observado em 20/805 indivíduos

(2,5%). Resultados semelhantes foram observados em uma população de 129

participantes de um estudo soro-epidemiológico de co-infecção pelo HBV/HIV no

estado do Amapá (PORCY, 2006).
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Verificou-se um aumento de positividade do anti-HBc Total proporcional à

idade, com riscos significantes nas faixas etárias mais altas, compatível com os

resultados encontrados por Portelinha Filho et al. (2009). Várias possibilidades

podem explicar este aumento: os indivíduos com idade superior a 40 anos são mais

incentivados a fazer o teste, o tempo total de exposição à hepatite B ao longo da

vida é maior nos indivíduos mais velhos e a triagem de doadores de sangue é uma

tendência recente nos países em desenvolvimento.

Na análise dos fatores de risco envolvidos na co-infecção observou-se,

neste estudo, a prevalência do HBV mais elevada em indivíduos do sexo masculino.

O mesmo predomínio do sexo masculino foi observado em estudos realizados em

Portugal, Cuba, Índia, Rio de Janeiro e na Turquia, entre outros. (COSTA, 1999;

RODRÍGUEZ et al., 2000; FIGUEIREDO et al., 2000; MENDEZ-CORREIA et al.,

2000; SUD et al., 2001; LEWIS XIMENEZ et al., 2002; MEHMET et al., 2005).

A maior prevalência no sexo masculino não se deve necessariamente a

uma maior susceptibilidade desse sexo à infecção pelo HBV, mas provavelmente

reflete à maior exposição a fatores de risco como a multiplicidade de parceiros,

homossexualismo, hemofilia, maior risco de acidente com necessidade de

transfusão, compartilhamento de lâminas de barbear, maior número de usuários de

drogas injetáveis do sexo masculino (LEWIS-XIMENEZ et al., 2002; SZWARCWALD

et al., 2005).

Na situação conjugal, os indivíduos sem companheiro apresentaram

maior positividade para o marcador anti-HBc Total (31,9%) em relação aos que

possuem companheiro fixo (25,5%), o que pode ser explicado pelo fato de pessoas

solteiras, possuírem mais chances de ter relações sexuais com um maior número de

pessoas, facilitando assim a transmissão e aquisição sexual do vírus. Este

acontecimento também pode ser relacionado com a disposição dos parceiros ao uso

de preservativos em todas as suas relações sexuais (ARAUJO et al., 2006).

A situação ocupacional do grupo de pacientes HIV positivo monitorados

no LACEN-PI em Teresina-PI mostrou maior prevalência do anti-HBc Total para o

grupo de aposentados (47,7%). Este resultado foi diferente do encontrado por Araujo

et al. (2006) em centro de testagem e aconselhamento de Fortaleza; no referido

estudo o grupo de maior prevalência para o anti-HBc Total foi o dos desempregados

com 30,6%. Estas diferenças encontradas podem demostrar características distintas

nos grupos analisados. É importante destacar que apesar do lançamento, em 1999,
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do primeiro estimulante sexual (Viagra/ Sildenafila) no Brasil, não foi relatado em

ambos os estudos a utilização deste recurso pelos pacientes; vale ressaltar que não

houve questionamento direto sobre a disponibilidade dos estimulantes sexuais, não

podendo, assim, ser estabelecida uma relação com o uso destas medicações. Não

foi encontrada na literatura pesquisas que retratassem a utilização dos estimulantes

sexuais por este tipo de população.

Em relação ao antecedente de icterícia e hepatite diagnosticada por

médico, a positividade para o anti-HBc Total foi de 50,7% e 54,0%, respectivamente

no grupo deste estudo. Estes dados concordam em parte com a literatura, onde

cerca de 30% a 50% dos adultos infectados apresentam uma doença ictérica após

um período de incubação de 6 semanas a 6 meses (BEASLEY, 1987).

A prevalência de casos positivos para o anti-HBcTotal no grupo entre

aqueles que afirmaram ter passagem ou permanência em reformatório ou prisão foi

de 40,7%, mostrando que as condições em que uma pessoa se encontra podem

contribuir para o contágio do HBV. Diferentemente, Osti (1999) encontrou uma

prevalência de 26,0% do marcador HBsAg em presidiários portadores do HIV da

região de Campinas, SP. Vale ressaltar que os marcadores analisados na atual

pesquisa e na de Osti (1999) são diferentes, o que pode gerar conflitos quando

comparados. A escolha do marcador anti-HBc Total, na atual pesquisa, foi devido à

sua prevalência ser bem mais significativa (29,3%) que a prevalência do marcador

HbsAg (2,5%).

A oferta de vacina contra hepatite B, em especial para as mulheres, torna-

se crucial para preservar a saúde da população. Os vários fatores de risco do HBV

mostram o baixo nível de informação e de conhecimento sobre as hepatites

verificado em entrevistas. O pequeno número de indivíduos vacinados contra

hepatite B mostra que ainda há muito que fazer para garantir acesso da população

mundial a todas as doses da vacina contra a hepatite B como medida de combate e

prevenção dessa infecção (WHO, 2009).

Um estudo realizado com grupo de pacientes de serviços especializados

em prevenção de danos causados pela DST/Aids da cidade de São Paulo-SP,

mostrou que a adoção de medidas preventivas para doenças de transmissão sexual

e parenteral como o próprio HIV e o HCV podem diminuir o avanço da hepatite B.

Entre as medidas citadas estão o não compartilhamento de seringas e agulhas entre

usuários de cocaína injetável (MARCHESINI et al., 2007; PORTELINHA FILHO et
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al., 2009). Foi encontrado entre os pacientes monitorados no LACEN-PI e que já

fizeram uso de droga ilícita não endovenosa uma prevalência de 38,1% para o anti-

HBc Total e, entre os que já tiveram relacionamento sexual com usuário de droga

ilícita esta prevalência foi de 35,7%.

Em relação à preferência sexual do grupo estudado, a pesquisa mostrou

que 162 pessoas têm preferência homossexual/bissexual com 48,8% (79/162) de

positividade para o marcador anti-HBc Total. Souza et al., (2004) demonstrou que

história de parceria de natureza sexual com homossexuais masculinos mostrou-se

um fator preditor independente de infecção pelo HBV. Isso ocorre em função da

presença do vírus no sêmen e das características que envolvem uma relação sexual

anal, onde micro traumatismos da mucosa peniana e retal favorecem a transmissão

do agente através do contato com sangue (FIGUEIREDO et al., 1996; SCHREEDER

et al., 1982).

Outro fator associado à maior transmissão entre homossexuais

masculinos reside na grande promiscuidade sexual, geralmente presente entre eles,

o que os coloca em risco acentuado de contato com o vírus. Também visto neste

estudo em relação ao fato de parte do grupo ter afirmado ter tido doença venérea

com 37,1% de prevalência para o anti-HBcTotal.

A sexualidade humana tem suas particularidades próprias da espécie.

Neste estudo, curiosamente, 118 pessoas afirmaram ter contato sexual raro com

prostituta, e foi o tipo de contato que apresentou a maior freqüência para o marcador

sorológico anti-HBcTotal com 44,9% de casos positivos; isso mostra

multidisciplinaridade das variáveis nos fatores de risco, em associação para

promover o evento em que poderá ocorrer a transmissão do vírus da hepatite B.

Há alguns aspectos incomuns da infecção pelo HBV em relação aos

diferentes sexos humanos. Em geral, os homens quando infectados com HBV são

mais susceptíveis de se tornarem portadores do vírus e as mulheres são mais

prováveis de desenvolver anti-HBs. Curiosamente, em áreas de alta prevalência do

HBV, a resposta dos pais à infecção pelo HBV é relacionada com o sexo de sua

prole (BLUMBERG, 2006).

A prevalência de hepatite B, devido ao programa de vacinação, mas não

em todas as populações, é consistente com a explicação que, a relação HBV-sexo

não é apenas uma associação, mas que o HBV é a causa do efeito. Alterações na

razão sexual tem um efeito sobre a demografia, sociologia, e economia de uma
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sociedade. Estes resultados da relação HBV e sexo indicam que, em países de alta

prevalência do HBV, como China, mostram a diminuição demográfica do número de

fêmeas nascidas infectadas, as chamadas mulheres perdidas. Isto pode ser devido,

em grande parte, à elevada prevalência do HBV e menos para outros fatores (Oster

E. Hepatite B e no caso das mulheres desaparecidas (BLUMBERG, 2006).

Krain et al. (2004) mostraram que, entre pacientes adultos com resultados

de teste sorológico positivo para o HBV e / ou HCV, apenas 40% foram testados

para o HIV. Isso revela uma importante diferença no manejo clínico destes pacientes

e representa uma oportunidade perdida para revelar a co-infecção, diminuição da

transmissão secundária de todos os agentes e, potencialmente, melhorar os

resultados de saúde desses pacientes.

As razões para os baixos índices do teste de HIV são provavelmente

múltiplas, incluindo falta de conhecimento médico, prática, barreiras físicas, barreiras

culturais e linguísticas, falta de tempo e fatores econômicos. A importância desses

fatores deve ser explorada em estudos futuros. Achados de Carpenter et al. (2000)

mostraram que pacientes mais velhos são menos propensos a ser testado para o

HIV, o que é um motivo de preocupação. O que mostra a importância da vigilância

epidemiológica do vírus da hepatite B.

A crescente incidência de HIV em idosos é bem reconhecida. Na cidade

de Nova York, o percentual de pessoas com mais de 40 anos que estão vivendo

com AIDS aumentou de 37% em 1992 para 42% em 1999 (CARPENTER et al.,

2000). Em contrapartida, a percentagem de AIDS em pessoas com idade entre 30 a

39 anos diminuiu de 47% para 44% durante o mesmo período. Igualmente

preocupante foi a constatação de que uma história de uso de drogas injetáveis não

teve significativo efeito sobre a taxa de discussão HIV e/ou teste em nossa clínica.

Em Nova York, 44% dos pacientes masculinos com AIDS e 53% das mulheres

doentes de AIDS que usam drogas injetáveis, foi isoladamente responsável por,

assim dizer, o meio de adquirir o vírus, mas a presença deste fator de risco

automaticamente deve levar o médico a solicitar um teste para o HIV (SAMET et al.,

1997).

Para o eficiente acompanhamento do paciente portador de infecção pelo

HIV é fundamental a determinação dos sinais de imunodeficiência que

eventualmente podem aparecer; desta forma torna-se necessária a periódica

contagem dos linfócitos CD4+ e a quantificação de sua carga viral. Pacientes com
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contagem de linfócitos CD4+ abaixo de 350 células/mm3 de sangue e carga viral

acima dos limites de detecção (50 cópias/mL) são considerados preocupantes por

apresentar considerável imunodeficiência. Os pacientes HIV-1 e anti-HBc Total

positivos monitorados no LACEN-PI com contagem de células CD4+ abaixo de 350

células/mm3 representaram 30,2% da população estudada. Já, os mesmos pacientes

com valores acima desta contagem de linfócitos CD4+, representaram 28,6%. Desta

forma, não foi observada diferença significante entre a presença do HBV nos

pacientes HIV-1 positivos com relação à contagem de células CD4+.

Em relação à quantificação da carga viral, observou-se uma maior

prevalência (31,4%) do anticorpo anti-HBc Total nos pacientes que apresentaram

carga viral abaixo de 10.000 cópias/mL. Desse modo, é fundamental investigar as

causas desse achado para consequente interpretação.

Diante do trabalho realizado no monitoramento e cadastramento de

pacientes HIV positivos no LACEN-PI em Teresina-PI a instituição deve ter como

meta buscar a possibilidade de identificar também a prevalência dos genótipos da

hepatite B no Piauí no intuito de minimizar os impactos para a saúde pública na

terapia e aconselhamento desses pacientes para barrar a disseminação do HBV na

população em geral como uma ação de saúde coletiva (WHO, 2009). Entretanto este

estudo não foi realizado tendo em vista que a referida pesquisa ainda não faz parte

das metodologias utilizadas pelo LACEN-PI. Espera-se que em breve este estudo

molecular possa ser efetuado com estes pacientes, levando-se em consideração

que o LACEN-PI está em fase de implantação da pesquisa molecular e as referidas

amostras encontram-se armazenadas na soroteca do LACEN-PI.

Quando há co-infecção entre HBV e HIV, ocorre uma interação complexa

induzindo à imunossupressão, o HIV leva a alterações da patogenia e do curso

clínico e imunológico da hepatite B (HORVATH; RAFFANTI, 1994; HOUSSET et al.,

1992).

O HIV e o HBV comumente ocorrem em conjunto, devido aos modos de

transmissão compartilhados. A co-infecção HIV/HBV tornou-se um importante

problema de saúde. A doença de fígado tem emergido como uma das mais

importantes causas de morbidade e mortalidade de indivíduos HIV positivo,

particularmente naqueles co-infectados com hepatite viral (THIO, 2009).

Estudos revelaram que entre 6% e 13% das pessoas infectadas com o

HIV também são co-infectados com o HBV. Esta co-infecção é mais comum em
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pessoas de regiões onde os dois vírus são endêmicos, como a África Sub-

Saahriana. Os indivíduos co-infectados tendem a ter níveis mais elevados de HBV-

DNA, menores taxas de soro-conversão HBeAg espontânea, mais doença grave do

fígado, e aumento das taxas dos marcadores hepáticos relacionados. Além disso,

explosões graves de hepatite podem ocorrer em pacientes com baixas contagens de

células T CD4+ com experiência de reconstituição imune após o início da terapia

anti-retroviral altamente ativa. A elevação das enzimas hepáticas em pacientes co-

infectados pode ser causada por outros fatores e em certas infecções oportunistas,

tais como citomegalovírus e Mycobacterium avium (ALBERTI et al., 2005).

Os pacientes com HIV/HBV podem ter níveis elevados de HBV-DNA,

necrose e inflamação hepática com anti-HBc, mas não HBsAg, chamado "HBV

oculto". Portanto é prudente testar todas as pessoas co-infectadas para ambos os

marcadores hepáticos citados; e se nenhum for positivo, testar HBV-DNA. As

pessoas que são negativas para todos marcadores sorológicos do HBV devem

receber a vacina da hepatite B (SORIANO et al., 2005).

Uma das principais preocupações com o longo prazo do tratamento é a

seleção de mutações antivirais resistentes. A taxa em que mutantes resistentes são

selecionados está relacionada ao pré-tratamento HBV-DNA, rapidez de supressão

viral, duração do tratamento e exposição prévia a terapias (LOK; MCMAHON, 2007;

BARTHOLOMEUSZ, 2006).

É importante diagnosticar com precisão e avaliar o estado de infecção

pelo HBV no indivíduo infectado pelo HIV porque a administração terapêutica

depende do correto diagnóstico e estadiamento. Todos os pacientes que estão

infectados pelo HIV devem ser rastreados para a hepatite B, com pesquisa

sorológica para, pelo menos, os marcadores HBsAg e anti-HBcTotal.

O tratamento da co-infecção HIV/HBV quando iniciada com tenofovir e

emtricitabina, não deve ser adicionado drogas anti-HBV. Isto se deve ao fato desta

combinação anti-retroviral ser potente com conhecida atividade in vitro na co-

infecção. O adefovir é menos potente e por isso devem ser incluídos outros agentes

ativos no caso de co-infecção; esta é a melhor opção em pacientes que podem ter

ou são conhecidos por ter resistência à lamivudina. Em um estudo randomizado de

experimentação controlada na Tailândia, em indivíduos HIV-HBV foram

randomizados para receber lamivudina, tenofovir, ou a combinação de tenofovir e

lamivudina (THIO, 2009).
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O HIV, afeta tanto a história natural quanto o tratamento de hepatite B

crônica, o que torna difícil extrapolar resultados de pesquisas em pacientes com

HBV em mono-infecção para aqueles em co-infecção com o HIV. Embora seja claro

que o HIV aumente a progressão da doença hepática, os mecanismos responsáveis

por este processo ainda precisam ser devidamente elucidados, para que conclusões

sejam desvendadas e com isso ocorra o impedimento desta progressão (KEEFFE et

al.,2008).
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6 CONCLUSÃO

O presente estudo descritivo, observacional da prevalência da hepatite B

em grupo de pacientes HIV-1 positivo (805 pacientes), monitorados no LACEN-PI e

cadastrados no SISCEL em Teresina-PI, nos permitiu concluir que ter 40 anos ou

mais de idade, ser do sexo masculino, ser aposentado, ter antecedente de icterícia e

de hepatite com diagnóstico médico, ter passagem anterior ou atual em reformatório

ou prisão, fazer uso de droga ilícita não endovenosa, ter relacionamento sexual com

usuário de droga ilícita, ter preferência homossexual/bissexual, ter relato de contato

sexual raro com prostituta, ter antecedente de alguma doença venérea e possuir

carga viral para o HIV abaixo de 10.000 cópias/mL de sangue representam o perfil

que tem mais chances de possuir o HBV quando analisados pacientes previamente

portadores do HIV, no estado do Piauí.

Assim esses dados podem contribuir para a ampliação do conhecimento

dos pacientes HIV-1 positivos monitorados no LACEN-PI servindo de base para no

futuro, em estudos epidemiológicos tanto dos marcadores sorológicos como

moleculares da hepatite B na população em geral como de grupos de risco no

estado do Piauí em relação ao nordeste, ao Brasil e ao planeta. Essas informações

podem, também, nortear as medidas de aconselhamento e prevenção desses

pacientes como medida de saúde pública, vigilância epidemiológica e de saúde

coletiva, já que nossos resultados mostram o quanto, fatores de risco podem

contribuir para o aumento de casos de hepatite B em pacientes HIV-1 positivos.
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ANEXOS

ANEXO A I

QUESTIONÁRIO

I . IDENTIFICAÇÃO

1. Data da entrevista: _______/_______/_______

2. Local da coleta: LACEN-PI

3. Registro no. ____________ Fone para contato (opcional): (____) _________________

4. Nome:_________________________________________________________________

5.Endereço(opcional):______________________________________________________

Bairro____________________Cidade__________________UF______CEP____________

6. Data do nascimento: ______/______/______

7. Idade: _______ anos

8. Raça: Branca Preta Parda Amarela Indígena

9. Sexo: 1. masculino 2. feminino

10. Situação conjugal: 1. com companheiro(a) 3. viúvo (a) 5. outros

2. sem companheiro (a) 4. separado(a)

11. Escolaridade: 1. nenhuma 5. 4 a 8 anos 9. universitário incompleto

2. < 1 ano 6. 1o. grau completo 10. universitário completo

3. 1 a 2 anos 7. colegial incompleto

4. 2 a 4 anos 8. colegial completo

12. Município de nascimento: 1. Teresina, PI

2. outros municípios do Estado do Piauí

3. outros Estados ou Países

13. UF do município de nascimento:

14. Área do município de nascimento: 1. urbana 2. rural
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15. Situação ocupacional:

1. empregado 4. estudante 7. em benefício pela AIDS

2. desempregado 5. aposentado 8. outros

3. trabalha por conta própria 6. dona de casa

16. Ocupação ______________________________________

17. Tempo de residência em Teresina: 1. menos de 1 ano 3. 6 a 10 anos 5. não se aplica

2. 1 a 5 anos 4. mais de 10 anos

18. Área de residência atual: 1. urbana 2. rural

19. Domicílio: 1. próprio 2. alugado 3. cedido 4. outros

20. Renda familiar em salários mínimos: 1. menos de 1 4. 5 a 6 7. mais que 20

2. 1 a 2 5. 7 a 10 8. não sabe

3. 3 a 4 6. 11 a 20

21. Bens duráveis no domicílio: 1. sim 2. não 3. não sabe

Geladeira Videocassete Aspirador de pó Computador

TV a cores Freezer Microondas Automóvel

Aparelho de som/disco Telefone Lavadora de roupa TV por assinatura

II. ANTECEDENTES

22. Data do diagnóstico sorológico da infecção pelo VIH: _____/_____/_____

23. Data da notificação de Sida: ______/_____/_____

24.Doenças oportunistas: ____________________________________________________

25. Anti-retrovirais em uso: _____________/____________/____________/___________

26. Vacinação para hepatite B: 1. sim 2. não 3. não sabe

27. Icterícia: 1. sim 2. não 3. não sabe

28. A icterícia foi diagnosticada por médico:

1. sim 2. não 3. não sabe 4. não se aplica
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29. Hepatite: 1. sim 2. não 3. não sabe

30. A hepatite foi diagnosticada por médico: 1. sim 2. não 3. não sabe 4. não se aplica

31. Contato com caso suspeito ou confirmado de hepatite: 1. sim 2. não 3. não sabe

32. Qual natureza do contato:

1. sexual 3. habitante da mesma casa 5. casual

2. agulhas / seringas uso comum 4. vizinho/trabalho/escola 6. não se aplica

33. Trabalha/trabalhou em hospital, centro de saúde, laboratório, clínica dentária ou
quaisquer outros serviços envolvendo contato com sangue humano:

1. sim 2. não 3. não sabe

34. Pequena cirurgia: 1. sim 2. não 3. não sabe

35. Cirurgia: 1. sim 2. não 3. não sabe

36. Transfusão de sangue: 1. sim 2. não 3. não sabe Ano: __________

37. Tratamento dentário:

1. rotina 3. extração única com cirurgia 5. extrações múltiplas com cirurgia 7. nunca

2. extração única 4. extrações múltiplas 6. cirurgia

38. Acupuntura: 1. sim 2. não 3. não sabe

39. Tatuagem: 1. sim 2. não 3. não sabe

40. Internação em Reformatório/Prisão/: 1. sim 2. não 3. não sabe

41. Uso passado ou atual de droga ilícita não endovenosa: 1. sim 2. não

42. Uso passado ou atual de droga ilícita endovenosa: 1. Individual 2. coletivo 3. ambos

4. nunca

43. Freqüência do uso de drogas endovenosas:

1. diária 2. semanal 3. mensal 4. eventual 5. não se aplica

44. Relacionamento sexual com usuário de droga ilícita: 1.sim 2. não 3. não sabe

4. não se aplica

45. Preferência sexual:
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1. heterossexual 2. homossexual 3. bissexual 4.sem experiência sexual

46. Número de parceiros sexuais nos últimos 12 meses:

1. nenhum 3. 2 a 5 5. mais que 10 7. não se aplica

2. 1 (um) 4. 6 a 10 6. é profissional do sexo

47. Contato sexual com prostitutas:

1. freqüentes 2. eventuais 3. raros 4. nunca 5. não se aplica

48. Uso de preservativo (camisinha) nas relações sexuais antes da infecção pelo VIH:

1. usava sempre 2. usava às vezes 3. nunca usava 4. não se aplica

49. Uso de preservativo (camisinha) nas relações sexuais após a infecção pelo VIH:

1. usa sempre 2. usa às vezes 3. nunca usa 4. não se aplica

50. Doenças venéreas: 1. sim 2. não 3. não sabe 4. não se aplica
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ANEXO A II

TABELA DE OCUPAÇÃO PRINCIPAL

CLASSE 1 - TRABALHADORES DAS PROFISSÕES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS,

ARTÍSTICAS E TRABALHADORES ASSEMELHADOS

Grupo 10 - Engenheiros, Físicos, Químicos e trabalhadores assemelhados

101 Engenheiro

102 Arquiteto

103 Agrônomo

104 Químico

105 Desenhista Industrial

106 Físico

107 Geólogo

108 Tecnólogo

109 Outros

Grupo 11- Médicos, Odontólogos, Enfermeiros e trabalhadores assemelhados

111 Médico

112 Veterinário e Zootecnista

113 Enfermeiro e Nutricionista

114 Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional

115 Odontólogo

116 Biólogo e Biomédico

117 Farmacêutico

118 Fonoaudiólogo

119 Outros

Grupo 12 - Economistas, Estatísticos, Contadores e trabalhadores assemelhados
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121 Economista

122 Estatístico

123 Atuário e Matemático

124 Contador

125 Administrador

126 Analista de Sistemas

127 Geógrafo

128 Astrônomo e Meteorologista

129 Outros

Grupo 13 - Advogados, Psicólogos, Bibliotecários e trabalhadores assemelhados

131 Advogado

132 Psicólogo

133 Sociólogo

134 Assistente Social

135 Bibliotecário, Arquivista, Museólogo e Arqueólogo

136 Comunicólogo

137 Relações Públicas

138 Profissionais de Letras e de Artes

139 Outros

Grupo 14 - Professores e assemelhados

142 Professor de ensino superior

143 Professor de ensino de primeiro e segundo graus

144 Diretor de estabelecimento de ensino

145 Outros trabalhadores de nível superior ligados ao ensino

146 Professores não especificados nos itens anteriores

Grupo 15 – Técnicos
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151 Técnico de Contabilidade e de Estatística

152 Técnico de Biologia

153 Técnico em Agronomia e Agrimensura

154 Técnico de Química

155 Técnico de Mecânica

156 Técnico de Eletricidade, Eletrônica, Telecomunicações e Informática

157 Técnico de Laboratório e Raios X

158 Desenhista Técnico

159 Outros

Grupo 16 - Trabalhadores ligados à apresentação de espetáculos públicos e à prática

desportiva

161 Empresário e Produtor de espetáculos públicos

162 Ator e Diretor de espetáculos públicos

163 Cantor e Compositor

164 Músico

165 Coreógrafo e Bailarino

166 Locutor e Comentarista de rádio e televisão e Radialista

167 Operador de câmeras de cinema e televisão

168 Atleta profissional e Técnico em desportos

169 Outros

Grupo 17 - Jornalistas e assemelhados

171 Jornalista

172 Publicitário

179 Outros

Grupo 18 - Trabalhadores ligados às atividades de navegação aérea, marítima e interior

181 Piloto de aeronaves
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182 Comissário de bordo

183 Comandante de embarcações

189 Outros

Grupo 19 - Outros trabalhadores das profissões científicas, técnicas e artísticas

191 Escultor, Pintor e assemelhados

192 Desenhista comercial

193 Decorador

199 Outros

CLASSE 2 - MEMBROS DOS PODERES LEGISLATIVO, EXECUTIVO E JUDICIÁRIO,

SERVIDORES CIVIS E MILITARES

Grupo 20 - Membros dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário

201 Membros do Poder Legislativo: Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual e

Vereador

203 Membros do Poder Executivo: Presidente da República, Ministro de Estado,

Governador de Estado, Secretário de Estado, Prefeito, Secretário Municipal e Membros do

Ministério Público e da Defensoria Pública

205 Membros do Poder Judiciário: Ministro de Tribunal Superior, Desembargador e Juiz

209 Outros

Grupo 21- Servidores Civis e Militares de nível superior

211 Procurador e assemelhados

212 Diplomata

213 Fiscal (nível superior)

214 Delegado de Polícia
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215 Ocupante de cargo de Direção e Assessoramento Superior

216 Oficiais das Forças Armadas e Forças Auxiliares

219 Outros

Grupo 29 - Outros Servidores Civis e Militares e Agentes da Administração Pública

291 Ocupante de Cargo de Direção e Assessoramento Intermediário

292 Agente Administrativo

293 Serventuário de Justiça

294 Tabelião

295 Militar em Geral

296 Servidor Público Federal

297 Servidor Público Estadual

298 Servidor Público Municipal

299 Outros

CLASSE 3 - TRABALHADORES ADMINISTRADORES E ASSEMELHADOS

Grupo 30 - Diretor e Gerente

301 Diretor de empresas

302 Gerente

309 Outros

Grupo 39 - Outros trabalhadores administrativos e assemelhados

391 Chefe intermediário

392 Trabalhador dos serviços de contabilidade, de caixa e trabalhadores assemelhados

393 Secretário, Estenógrafo, Datilógrafo, Digitador, Recepcionista, Escriturário,

Telefonista e trabalhadores assemelhados.

394 Auxiliar de escritório e assemelhados

395 Bancário e Economiário

396 Securitário



92

399 Outros

CLASSE 4 - TRABALHADORES DO COMÉRCIO E ASSEMELHADOS

Grupo 40 - Supervisores, corretores e trabalhadores assemelhados

401 Supervisores, Inspetor e Agente de compras e vendas, Promotor de Vendas

402 Vendedor pracista, Representante comercial, Caixeiro-viajante e trabalhadores

assemelhados

403 Corretor de imóveis, seguros, títulos e valores

404 Leiloeiro, Avaliador e assemelhados

405 Agenciador de propaganda

409 Outros

Grupo 41 - Vendedores e assemelhados

411 Vendedor de comércio varejista e atacadista

412 Jornaleiro

413 Feirante

419 Outros

Grupo 49 - Outros trabalhadores do comércio e assemelhados

491 Demonstrador

492 Modelo de Modas

499 Outros

CLASSE 5 - TRABALHADORES DE SERVIÇOS E ASSEMELHADOS

Grupo 50 - Trabalhadores de serviços de administração, conservação e limpeza de edifícios

501 Porteiro de edifício, Ascensorista, Garagista e Faxineiro e assemelhados
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509 Outros

Grupo 51 - Trabalhadores de serviços de tratamento de beleza

511 Cabeleireiro, Barbeiro, Manicure, Pedicure, Maquilador, Esteticista e Massagista

519 Outros

Grupo 52 - Trabalhadores de serviços de hospedagem, restaurante, condomínios e serviços

assemelhados

521 Governanta de hotel, Camareiro, Porteiro, Cozinheiro e Garçom

529 Outros

Grupo 53 - Trabalhadores de serviços de transporte

531 Motorista de veículos de transporte de passageiros

532 Motorista de veículos de transporte de carga

533 Contramestre de embarcações

534 Marinheiro e assemelhados

535 Maquinista e Foguista de embarcações, locomotivas e assemelhados

539 Outros

Grupo 54 - Trabalhadores de serviços de manutenção

541 Mecânico de manutenção de veículos automotores e máquinas

542 Eletricista de manutenção de veículos automotores, máquinas e aparelhos elétricos,

eletrônicos e de telecomunicações

543 Lanterneiro e Pintor de veículos metálicos

544 Bombeiro e Instalador de gás, água, esgoto e assemelhados

549 Outros

Grupo 58 - Outros trabalhadores de serviços e assemelhados

581 Almoxarife
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582 Guardador de carro, Lavador de carro, Office boy, Carteiro

583 Borrifador

584 Vidraceiro, Serralheiro

585 Babá, Governanta, Monitora de crianças

586 Fiscal [nível médio], Vigilante, Segurança, Caseiro

587 Auxiliar de Serviços Gerais

589 Outros

Grupo 59 - Outros trabalhadores de serviços e assemelhados

591 Alfaiate

592 Protético

593 Despachante, inclusive o aduaneiro

594 Agente de viagem e Guia de turismo

595 Agente de serviços funerários e Embalsamador

596 Auxiliar de Laboratório, Auxiliar de Enfermagem

597 Estivador, Carregador, Embalador, Catador e assemelhados

598 Empregado doméstico

599 Outros

CLASSE 6 - TRABALHADORES AGRÍCOLAS. DA PECUÁRIA, FLORESTAIS, DA

PESCA, EXTRAÇÃO E TRABALHADORES ASSEMELHADOS

601 Trabalhador agrícola

602 Trabalhador da pecuária

603 Trabalhador florestal

604 Trabalhador da pesca

605 Garimpeiro

609 Outros
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CLASSE 7 - TRABALHADORES DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL

701 Mestre e Contramestre

702 Mecânico de manutenção, Montador, Preparador e Operador de máquinas e

aparelhos de produção industrial

703 Eletricista e assemelhados

704 Trabalhador de instalações de processamento químico

705 Trabalhador de fabricação de roupas

706 Trabalhador de tratamento de fumo e de fabricação de cigarros e charutos

707 Trabalhador metalúrgico e siderúrgico

708 Trabalhador de usinagem de metais

709 Trabalhador de construção civil

710 Trabalhador de fabricação e preparação de alimentos e bebidas

711 Trabalhador de artes gráficas

712 Trabalhador de fabricação de produtos têxteis (exceto roupas)

713 Trabalhador de fabricação de artefatos de madeira

714 Trabalhador de fabricação de papel e papelão

715 Trabalhador de fabricação de calçados e artefatos de couro

716 Trabalhador de fabricação de produtos de borracha e plástico

717 Joalheiro e Ourives

718 Trabalhador de fabricação de medicamentos, produtos de higiene e limpeza e

assemelhados

719 Outros

CLASSE 9 - DECLARANTES NÃO ESPECIFICADOS NAS CLASSES ANTERIORES

Grupo 90 - Proprietários e Capitalistas

901 Proprietário de estabelecimento agrícola, da pecuária e florestal

902 Proprietário de estabelecimento comercial

903 Proprietário de estabelecimento industrial
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904 Proprietário de estabelecimento de prestação de serviços

905 Proprietário de microempresa

906 Proprietário de imóvel, recebendo rendimento de aluguel

907 Capitalista, recebendo rendimento de aplicação de capital em ativos financeiros

909 Outros

Grupo 91 - Sacerdotes ou membros de ordens ou seitas religiosas

910 Sacerdote ou membro de ordens ou seitas religiosas

919 Outros

Grupo 92 - Trabalhadores aposentados e pensionistas

921 Militar reformado

922 Aposentado

923 Pensionista

929 Outros

Grupo 93 - Estudantes

931 Bolsista, Estagiário e assemelhados

932 Estudante de qualquer nível do Sistema de Ensino Brasileiro inclusive Pós-

Graduação

939 Outros

Grupo 94 - Espólios

949 Espólio

Grupo 95 - Profissões variadas

951 Dona de casa

952 Profissional do sexo

953 Sem ocupação
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Grupo 99 - Outros declarantes não especificados nos grupos anteriores

999 Outros

***
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ANEXO B: COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO C: TERMO DE AQUIESCÊNCIA
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ANEXO D: TERMO DE ESCLARECIMENTO
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ANEXO E: JUSTIFICATIVA DO NÃO USO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E
ESCLARECIDO
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ANEXO F: TERMO DE FIEL DEPOSITÁRIO


