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RESUMO 

 

 

Carrasco-Navarro, RM. Avaliação da progressão da fibrose hepática de 
pacientes co-infectados pelo HIV/HCV em serviços de atendimento a 
pacientes com HIV/AIDS [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo; 2007. 145p. 
 
INTRODUÇÃO: Embora haja cada vez mais provas de que a co-infecção 
pelo HCV piora a evolução da hepatotoxicidade relacionada ao HIV, as 
influências dos diferentes fatores associados a este permanecem mal 
compreendidas. Este estudo está destinado a avaliar os dados 
epidemiológicos, laboratoriais e HAART e sua associação com a evolução 
da taxa de progressão da fibrose (FPR), em doentes co-infectados 
acompanhados em centros de referência para o tratamento de HIV/VHC na 
cidade de São Paulo, Brasil. MÉTODOS: 938 prontuários de patientes co-
infectados foram revisados para este estudo e 102 preencheram os critérios 
de inclusão. Um estudo transversal, avaliando os aspectos sócio-
epidemiológicos, laboratoriais e biópsia hepática foi realizado e 
correlacionado o grau de fibrose hepática e a FPR encontrada. 
RESULTADOS: A população foi caracterizada por indivíduos homens 
(83,3%), de meia-idade (42,9 anos), brancos (53,9%), com o principal fator 
de risco de aquisição de ambas as infecções foi através da utilização de 
drogas ilícitas (72,5%), principalmente intravenosa e presença de consumo 
de álcool (75,5%), com predominância do genótipo 1 de HCV (56,9%) e 
tempo médio de uso de antirretrovirals de 7,9 anos (DP = 3,6 a). A avaliação 
histológica não mostrou qualquer relação entre maior grau de fibrose na 
biópsia hepática relacionados com a exposição da antirretrovirals ou mesmo 
na FPR. Abuso de drogas ilícitas, incluindo cocaína inalada e intravenosa 
relacionam-se com taxas mais elevadas fibrose hepática e FPR. 
CONCLUSÃO: Os resultados enfatizam a necessidade de incentivar a 
retirada do consumo de drogas ilícitas da população de pacientes co-
infectados HIV/VHC em uso de qualquer regime antirretroviral. O nosso 
estudo não encontrou nenhuma relação entre a utilização de regimes 
baseados em IP ou NNRTI e um pior prognóstico da fibrose hepática ou FPR 
na população avaliada. 
 
Descritores: 1.HIV 2.Hepacivirus 3.Infecção 4.Biópsia 5.Cirrose Hepática 
6.Terapia Anti-retroviral de alta atividade 
 
 



 

SUMMARY 

 

 

Carrasco-Navarro, RM. Evaluation of the progression of liver fibrosis of co-
infected patients for the HIV/HCV in attendance services of patients with 
HIV/AIDS [thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2007. 145p. 
 
BACKGROUND: Although there’s growing evidence that the co-infection with 
HCV worsens the evolution of the HIV-related hepatotoxicity, the influence of 
the different factors associated to this remains poorly understood.This study 
intended to evaluate the epidemiological, laboratorial and HAART associated 
to the evolution of the fibrose progression rate (FPR) in co-infected patients 
followed in reference centers for the treatment of HIV/HCV in the city of São 
Paulo, Brazil. METHODS: 938 medical charts of co-infected patientes were 
reviewed for this study.and 102 fullfilled the inclusion and exclusion criteria to 
participate. A cross-sectional study evaluating socio-epidemiological aspects, 
laboratorial assesment and liver biopsy was performed and correlated with 
the fibrosis rate and the fibrosis progression rate (FPR). RESULTS: The 
population was characterized by male (83,3%), middle-age (42,9 years), 
white (53,9%) individuals, with a main risk factor of adquisition of both the 
infections trough illicit drugs-use (72,5%), mainly intravenous and alcohol 
consumption (75,5%), with predominance of HCV genotype 1 (56,9%) with a 
medium time of use of antiretrovirals of 7,9 years (SD=3,6 y). Histologic 
evaluation showed no relation between higher fibrosis degree in the liver 
biopsy related to the exposure of the antiretrovirals or even in the fibrosis 
progression rate (FPR). Illicit drugs abuse, including inaled and intravenous 
cocaine , were related to higher liver fibrosis rates and FPR. CONCLUSION: 
Our results emphasize the necessity of encourage the withdraw of ilicit drugs 
consumption in the HIV/HCV co-infected population in use of any 
antiretroviral regimen. Our study does no find any relation between the use of 
IP or NNRTI-based regimens and the poor prognosis of the liver fibrosis in 
this population. 
 
Keywords: 1.HIV 2.Hepacivirus 3.Infection 4.Biopsy 5.Hepatic Cirrhosis 
6.Highly Active Antiretroviral Therapy 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

Desde a introdução da terapia antirretroviral altamente ativa (HAART) a 

taxa de sobrevida dos pacientes infectados pelo Vírus da Imunodeficiência 

Humana (HIV) incrementou-se de maneira notável. Assim, adquiriu-se um 

maior interesse pelo estudo das doenças concomitantes à infecção pelo HIV. 

Das complicações observadas atualmente nos pacientes em uso de 

HAART, as anormalidades na função hepática foram identificadas com 

freqüência e são certamente as que recebem uma maior atenção. 

Atualmente a doença hepática é considerada a principal causadora de 

morbidade e mortalidade nos pacientes infectados com o HIV em geral. 

A hepatotoxicidade observada nos pacientes co-infectados pode ser 

resultante de vários fatores, incluindo efeitos diretos da HAART, abuso de 

drogas ilícitas e co-infecção com os vírus das hepatites B e C (HCV e HBV), 

principalmente. 

A avaliação da infecção pelos vírus das hepatites virais em pacientes 

infectados pelo HIV é obrigatória em todos os programas de 

acompanhamento de infecção pelo HIV, sendo ainda controverso qual o 

melhor momento para iniciar o seu tratamento. 

Também são muito discordantes os resultados dos estudos realizados 

em populações de co-infectados HCV-HIV em referência a qual o melhor 
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esquema HAART a ser utilizado, sabendo que as probabilidades de 

apresentarem dano hepático são maiores neste grupo populacional. 

Identificar quais os grupos farmacológicos utilizados na terapia 

antirretroviral altamente ativa que tenham maior probabilidade de produzir 

uma piora no avanço da fibrose hepática ajudará a tomar decisões em 

relação a qual o esquema a ser seguido principalmente entre os pacientes 

co-infectados que iniciam a terapia antirretroviral. 

O presente estudo visa discutir a influência e suas possíveis 

implicâncias no uso dos diferentes esquemas antirretrovirais no avanço da 

fibrose hepática produzida pelo HCV. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

 

2.1. Introdução 

 

O termo “icterícia epidêmica” - já identificado nos textos de Hipócrates 

no século V a.C. - é provavelmente a primeira referência que se encontra na 

literatura de alguma doença possivelmente relacionada com os vírus de 

hepatites virais e pode ter sido causada pelo vírus da hepatite A (HAV). 

A identificação dos agentes causais dos distintos tipos de hepatites 

virais ocorreu unicamente após a descoberta de técnicas sorológicas, 

quando foi possível isolar estes tipos em pacientes portadores de febres 

ictéricas. 

Até início dos anos de 1980, só haviam sido identificados dois tipos de 

vírus causadores de hepatites - tipos A e B - sendo os restantes chamados 

de não-A não-B (HNANB). 

Foi unicamente após 1989, quando Choo et al. publicaram na Revista 

Science um artigo relatando a descoberta do HCV, que foi possível a 

identificação de um vírus associado à transfusão de sangue que 

posteriormente viria a se chamar vírus da hepatite C (HCV) e que 

responderia por mais de 60% dos casos até então considerados como não-A 

não-B (Choo et al., 1989). 
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Ano de descoberta dos agentes causadores de hepatite viral: 

 

1973 � Hepatite A (HAV) - Picornavirus (Feinstone et al., 1973). 

1965 � Hepatite B (HBV) - Hepdnaviridae (Blumberg et al., 1965). 

1989 � Hepatite C (HCV) - Flavivirus (Choo et al., 1989). 

1977 � Hepatite D (HDV) - Deltavírus (Rizzetto et al., 1977). 

1988 � Hepatite E (HEV) - Calicivirus (Bradley et al., 1988). 

1996 � Hepatite F (HFV) - Picornavirus? (Bowden et al., 1996). 

1995 � Hepatitis G (HGV) - Flavivírus (Simons et al., 1995). 

 

Grande foi a surpresa posterior, quando Alter et al. começaram a 

publicar em 1999 as estatísticas da prevalência de infecção pelo HCV nos 

Estados Unidos, onde se constatava que o HCV era a infecção transmissível 

por sangue mais comum naquele país, com um número estimado de 3.9 

milhões de pessoas (1.8% da população) infectadas (Alter et al., 1999). 

A maioria (65%) das pessoas anti-HCV positivas tinha entre 30 e 49 

anos, tendo sido infectadas há pelo menos 20 anos. 

A partir desse ponto, começaram mundialmente, pesquisas para 

determinar as taxas de prevalência nas diferentes regiões do mundo e, 

principalmente, avaliar a evolução da doença. 

As peculiaridades da infecção pelo HCV - ser um vírus transmissível por 

sangue, de evolução lenta, pouco transmissível pela via sexual, comum 

entre usuários de drogas intravenosas e entre usuários de hemoderivados - 

foram então observadas em todos os países. 
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Numerosos fatores foram associados desde então ao desenvolvimento 

de cirrose devido à infecção pelo HCV, incluindo maior idade no momento da 

aquisição, gênero masculino e consumo de álcool, dando as características 

de um vírus de ação lenta e assintomática, podendo desenvolver 

hepatocarcinoma ou cirrose hepática ao final da doença (Poynard et al., 

1997; Martin et al., 1995). 

O HIV, que havia sido identificado em 1983 por uma equipe do Instituto 

Pasteur de Paris liderada por Jean-Luc Montagnier, simultaneamente com o 

norte-americano Robert Gallo, foi inicialmente chamado de LAV 

(Lymphadenopathy Associated Virus ou Vírus Associado à Linfadenopatia) 

pelos franceses e pelos americanos de HTLV-III (Human T-Lymphotrophic 

Virus ou Vírus Linfotrópico de Células T Humanas tipo III). 

Este achado viria a trazer novas características à infecção pelo HCV, 

principalmente em relação ao tempo de desenvolvimento de complicações 

decorrentes e a gravidade do mesmo (Palella et al., 1998; Soriano et al., 

2002). 

No início, a co-infecção pelo HIV e HCV, raramente era diagnosticada e 

em muitas ocasiões foi confundida com outros quadros clínicos decorrentes 

do estado imunológico do paciente, como hepatites auto-imunes, hepatites 

tóxica, alterações metabólicas e colangite esclerosante primária (Berk et al., 

1991). Inicialmente os pacientes infectados pelo HIV iam a óbito 

rapidamente devido às complicações da imunossupressão, principalmente 

infecções fúngicas e parasitárias oportunistas. 
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Com o advento da HAART, os pacientes com HIV puderam viver em 

situação mais saudável e por mais tempo, e outras co-morbidades, como a 

infecção pelo HCV, começaram a ser estudadas com um maior interesse 

neste grupo populacional (Kottilil et al., 2004; Vennarecci et al., 2003). 

Estima-se que o vírus HIV infecta 40 milhões de pessoas no mundo e, 

se por um lado a HAART tem melhorado dramaticamente o prognóstico da 

doença causada pelo HIV, por outro, os altos custos dos remédios, a não 

aderência aos medicamentos e a resistência do vírus aos fármacos são 

importantes barreiras para o controle da epidemia de AIDS (Maisels et al., 

2001). 

Os diferentes esquemas terapêuticos que apareceram a partir de 1996 

com o início da utilização dos inibidores da protease, conhecidos como 

terapia antirretroviral altamente ativa (HAART), têm contribuído para uma 

melhora substancial na qualidade de vida dos pacientes infectados pelo HIV. 

A co-infecção com o HCV pode limitar as expectativas de vida dos 

infectados pelo HIV, podendo evoluir para doenças hepáticas sérias, 

incluindo cirrose hepática descompensada e carcinoma hepatocelular, em 

um tempo menor de doença quando comparados com monoinfectados HIV 

(Mohsen et al., 2003; Puoti et al., 2001). 

Estudos demonstram que a atividade do METAVIR foi maior em co-

infectados que nos monoinfectados HCV. A cirrose é mais freqüente em co-

infectados com menos de 200 células CD4 (45%) do que em pacientes HIV 

negativo (10%) (P=003), em pacientes HIV-positivos com menos de 200 

células (45%) que em HIV-positivos com mais de 200 células (17%) (P=00). 
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Estas diferenças, que são relacionadas ao status HIV, podem estar 

relacionadas ao status da replicação durante a infecção HIV (Allory et al., 

2000). 

O vírus HCV é transmitido principalmente pela via parenteral e, sendo o 

vírus HIV também transmitido eficientemente por essa via, a co-infecção é 

comum. A história natural de ambas as doenças é influenciada uma pela 

outra. Em pacientes infectados pelo HCV, a presença do HIV favorece a 

progressão da cirrose e a mortalidade devido a complicações hepáticas. Nos 

pacientes com HIV, o HCV pode também influenciar negativamente a 

evolução da infecção com uma resposta errática à HAART, o aumento da 

hepatotoxicidade é um curso mais rápido para estágios avançados de AIDS 

e morte (Piroth et al., 2000; Saves et al. 2000; Greub et al., 2000). 

A conclusão na maioria dos estudos é que a fibrose hepática evolui mais 

rapidamente em decorrência de co-infecção, sendo controverso o papel da 

HAART neste processo (Benhamou et al., 2001; John et al., 1998). 
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2.2. História natural e progressão da doença HIV/HCV 

 

No momento não é bem conhecida a influência da co-infecção com o 

HIV na transmissão materno-fetal do HCV, mas, tendo em vista que na 

população monoinfectada HCV a infecção adquirida precocemente está 

associada com mudanças bioquímicas compatíveis com dano hepático nos 

primeiros 12 meses de vida, provavelmente nos filhos de mães soropositivas 

aconteça o mesmo, com maior intensidade. 

A progressão para cronicidade parece ocorrer na maioria dos casos de 

monoinfecção, sendo que a doença hepática associada parece progredir 

lentamente através da infância e juventude (Bortolotti et al., 1997). 

Em um grande estudo populacional canadense, realizado durante 5 

anos na era HAART, em população infectada pelo HIV (1996-2000), foi 

observado aumento na mortalidade em pacientes HIV-HCV comparada com 

aqueles pacientes infectados apenas pelo HIV sem a co-infecção [risk ratio 

(RR=11,7; p=0,050)]. A mortalidade foi de 6,7% pacientes/ano nos HCV(+) 

comparada com 2,3% em pacientes HCV(-). 

Além do mais, os pacientes co-infectados apresentaram uma taxa de 

hospitalização de 15,0% comparada com os 6,8% pacientes/ano dos não co-

infectados (Pol et al., 2000). 

Na França, 6 hospitais universitários com dados de infecção HIV 

analisados em 2000 mostram que a idade média dos pacientes era de 38,5 

anos, onde 74% usavam drogas intravenosas e 14% eram recipientes de 

produtos do sangue, sendo 47% estágio A do CDC, com CD4 de menos de 
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200 cel/mL e 79% em uso de terapia antirretroviral, com uma taxa de co-

infecção de 84% (Buffet-Janvresse et al., 2000). 

Apesar da dramática diminuição da mortalidade geral dos pacientes 

infectados pelo HIV com o uso da HAART, a contribuição do HCV na 

mortalidade dos pacientes vem aumentando. 

Um estudo francês comparando duas coortes, 1 de 17.487 pacientes 

ambulatoriais infectados pelo HIV atendidos durante 1995, e outra com 

26.500 pacientes atendidos durante o ano de 1997, constatou que a 

mortalidade geral diminuiu de 2,0% em 1995 para 0,9% em 1997, mas a 

mortalidade relativa à cirrose e carcinoma hepatocelular aumentou de 6,5% 

para 10% (Guyader et al., 1998). 

Para dois pequenos estudos realizados em Boston (EUA) e Madrid a 

mortalidade relativa de doença hepática alcançou 50% (Hanley et al., 1996; 

Cacoub et al., 1996). 

Em adição à doença hepática, a co-infecção com o HCV associa-se com 

mudanças nas funções cognitiva e psiquiátrica. Existem evidências de que o 

HCV é neurotrópico e pode levar ao déficit neuropsicológico ainda na 

ausência de doença hepática avançada. 

Existem também evidências de que pessoas co-infectadas com história 

de problemas de álcool podem ter mais problemas de depressão que 

aqueles que não são positivas para HCV, e esta associação é inexplicável 

por uma variedade de características populacionais. Esses dados sugerem 

que o HCV pode ter um efeito direto na função neuropsiquiátrica (Cherner et 

al., 2005; Libman et al., 2006). 
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Foram também observadas piora na qualidade de vida e uma maior 

prevalência de diabetes mellitus (DM). 

A hepatite C foi considerada como de menor importância quando 

comparada com o HIV nas pacientes co-infectadas entrevistadas em um 

estudo francês, sendo que várias delas continuaram o consumo de álcool 

regularmente e não quiseram se submeter a biópsia hepática para estagiar o 

grau de fibrose hepática (Fleming et al., 2004; Coulon et al., 2003). 

Um dado interessante foi que o risco de desenvolver DM foi maior na 

Era Pós-HAART devido provavelmente ao prolongamento da vida, com uma 

subseqüente taxa de sobrevida maior levando a uma elevação na idade 

média dos pacientes em uso de HAART e a uma provável interação entre o 

HCV e os medicamentos em uso no esquema antirretroviral (Butt et al., 

2004). 

A importância de se descobrir o vírus HCV precocemente na 

decorrência ou não de co-infecção com o HIV, está no fato de que a fibrose 

hepática grave secundária ao vírus da hepatite C encontra-se associada 

com uma piora no prognóstico do quadro, que pode ser melhorada seguindo 

o tratamento antiviral combinado (Lawson et al., 2007). 

O impacto do HCV na progressão do HIV ainda não foi completamente 

compreendido, o que pode gerar controvérsias. 

Em uma coorte suíça, a co-infecção com o HCV encontrava-se 

associada independentemente com uma maior progressão da infecção HIV, 

maiores taxas de infecções oportunistas e aumento na mortalidade que na 

monoinfecção HIV (Jones et al., 2005; Greub et al., 2000). 
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O mesmo estudo revelou que após 1 ano de tratamento com HAART, os 

pacientes co-infectados foram menos capazes de alcançar contagens de 

CD4 de 50 cels/mm3. 

Interessantemente, uma análise mais recente da mesma coorte não 

conseguiu encontrar diferenças significativas em relação à recuperação das 

células CD4 entre os pacientes HCV-positivos e negativos (Kaufmann et al., 

2003). 

Em contrapartida, o EuroSIDA não demonstrou diferenças significativas 

na resposta do HIV entre os pacientes mono ou co-infectados pelo HCV 

quando tratados com HAART em relação ao tempo de alcançar um RNA-HIV 

de menos de 400 cópias/mL ou o tempo de aumentar a contagem de CD4 

em 50% (Benhamou et al., 2001). 

Estudos conseqüentes de outras coortes não encontraram nenhuma 

diferença na sobrevivência quando a análise multivariada era aplicada 

corrigindo para o uso de terapia antirretroviral, carga viral de base, contagem 

de CD4, idade, raça e fatores de risco para transmissão do HIV (Rockstroh 

et al., 2004; Sulkowski et al., 2002; Bonacini et al., 2004a; Amin et al., 2004). 

O HIV modifica a história natural do HCV de várias maneiras, estando 

associado com maiores níveis de carga viral HCV (Bonacini et al., 1999). 

Os mecanismos subjacentes ainda não estão bem entendidos, se 

sugere que em alguns pacientes a carga viral HCV e o nível de CD4 estão 

inversamente correlacionados e que existiria uma menor taxa de 

recuperação espontânea da infecção aguda pelo HCV e que o HIV também 

aceleraria a progressão histológica da infecção pelo HCV levando à cirrose e 
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carcinoma hepatocelular em um menor espaço de tempo em alguns 

subgrupos de pacientes estudados (Jones et al., 2005; Rockstroh, 2006; 

Soto et al., 1997; Mohsen et al., 2003). 

A patogênese e os mecanismos de inflamação e aceleramento da 

fibrose nos co-infectados ainda são mal entendidos. Porém, supõe-se que 

tanto a piora nas alterações inflamatórias como a maior velocidade na 

progressão de fibrose estariam associados com o significativo declínio e 

perca das células CD4 (Benhamou et al., 2001; Canchis et al., 2004; 

Kelleher et al., 2005). 

O HIV pode ter um efeito citopático direto nos hepatócitos. No entanto, a 

injúria induzida pelo HCV é considerada primariamente como um processo 

imune-mediado, tanto em mono quanto em co-infectados (Jones et al., 2005; 

Rockstroh et al., 2006; Leen, 2004). 

Adicionalmente, em pacientes co-infectados, uma carga viral elevada 

tem sido associada em particular com uma forma severa de hepatite, a 

forma colestática fibrosante (Benhamou et al., 2001; Canchis et al., 2004; 

Tolan et al., 2001).  
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2.3. Efeitos das citocinas na doença hepática crônica e fibrose hepática 
produzidas pelo HCV 
 

As citocinas são mediadores chaves nas respostas imunes inata e 

adaptável à infecção pelo HCV (Heydtmann et al., 2001). 

As interleucinas IL-1 e IL-6 são produzidas por macrófagos residentes e 

infiltrativos no fígado infectado pelo HCV, contribuindo para a resposta 

inflamatória durante a infecção inicial com produção de mediadores do dano 

celular hepático e fibrose, que são freqüentemente encontrados na hepatite 

C crônica. 

A IL-10 é uma citocina de ajuda aos linfócitos helper tipo 2 (Th2) que 

desregula a produção de IL-1 e IL-6. 

A produção persistente da IL-10 como resultado da estimulação de um 

epitopo imunomodulador da proteína NS3 do HCV leva a uma evasão da 

resposta Th1 protetora, resultando em fuga viral e infecção crônica (Gerlach 

et al., 1999). 

Dados experimentais de modelos animais e dados de estudos clínicos 

sugerem que as citocinas associadas aos processos inflamatórios incluindo 

as citocinas pró-inflamatórias como a TNF-α e TGF-β, assim como as 

citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 estão envolvidas no 

desenvolvimento do dano hepático (Knolle et al., 2000). 

Os efeitos da IL-10 têm sido observados na hepatite viral, hepatite auto-

imune, na doença hepática induzida por álcool e em modelos animais. 

Pacientes com uma forte resposta Th1 durante a infecção aguda pelo 

HCV tem a capacidade de eliminar o vírus. No entanto, pacientes que 
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apresentam uma resposta Th2 (níveis elevados de IL-10) evoluem para 

cronicidade (Barrat et al., 2002). 

Em um modelo Com A-induzido de injúria hepática usando anticorpos 

monoclonais bloqueadores da IL-10 em camundongos, pôde levar a necrose 

hepática grave. No entanto, na administração de IL-10 recombinantes em 

camundongos previamente tratados com Com-A, houve uma redução 

dramática de produção de citocinas pró-inflamatórias, apoptose dos 

hepatócitos, infiltrado neutrofílico hepático e um atraso do aparecimento da 

necrose hepática (Louis et al., 2000; Louis et al., 1997b; Di Marco et al., 

1999). 

Nos modelos de injúria hepática induzida por lipopolisacarídeos (LPS) 

ou enterotoxina estafilocócica B (SEB) em camundongos sensibilizados por 

D-Galactosamina (Gal-N), o tratamento com IL-10 reduziu significativamente 

a atividade de transaminases de uma maneira dose-dependente e o dano 

hepático hemorrágico em camundongos sensíveis expostos a toxinas (Louis 

et al., 1997a). 

A IL-10 também inibiu os aumentos de concentração de TNF-α e IFN-γ 

concomitante ao aumento das toxinas. O tratamento com IL-10 pode reduzir 

significativamente o RNAm do TNF-α e a expressão do RNA do IFN-γ no 

fígado e baço através da administração de toxinas aos camundongos 

sensibilizados (Nagaki et al., 1999). 

Esses achados sugerem que o IL-10 poderia regular a atividade de 

danos hepáticos induzida pelos macrófagos Células T. A injúria hepática 
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precisa da participação de citocinas pró-inflamatórias e chemoquinas, muitas 

das quais são reguladas pelo fator de transcrição, fator nuclear κB (NFκB). 

Outros dados sugerem que o IL-10 protege contra a isquemia hepática e 

reperfusão, suprimindo a ativação e subseqüente expressão de mediadores 

pró-inflamatórios associados ao fator nuclear κB (NFκB) (Yoshidome et al., 

1999). 

Em estudos clínicos de indivíduos cronicamente infectados pelo HCV, a 

produção de quantidades inapropriadas de citocinas como IL-10 e TNF-α 

estão reportados como relacionados com eliminação do HCV, fibrogênese e 

ainda, resistência ao tratamento com interferon (Larrea et al., 1996; Nelson 

et al., 1997; Kuzushita et al., 1997). 

Um grande número de estudos tem examinado a importância da 

genética da IL-10 na infecção pelo HCV. 

A variação genética na região promotora desta citocina tem sido 

associada com a produção de IL-10 e doenças inflamatórias crônicas, 

incluindo esclerose múltipla, Síndrome de Sjögren e evolução de doenças 

como HIV, pneumonia hospitalar e infecções por herpesvirus (Luomala et al., 

2003; Anaya et al., 2002; Shin et al., 2000; Gallagher et al., 2003; Hurme et 

al., 2003). 

Teoricamente, a grande produção de IL-10 poderia facilitar a evasão 

viral por desregulação do efeito protetor da resposta Th1, mas também 

existem propriedades antifibrogenéticas que podem diminuir a progressão da 

fibrose hepática. 
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Pacientes com HCV tratados com IL-10 mostraram que tinham menos 

inflamação hepática e fibrose, e, portanto, esta citocina poderia ser uma 

opção terapêutica naqueles pacientes nos quais o interferon tenha falhado 

(Heydtmann et al., 2001). Quando comparados os efeitos da co-infecção do 

HIV na produção de IL-10 como resposta à infecção pelo HCV, nota-se que 

existe um significativo incremento da secreção de IL-10 em resposta ao NS3 

e NS5 em sujeitos monoinfectados com HCV quando comparados com os 

co-infectados. Esta alteração poderia explicar em parte as diferenças na 

evolução da resposta inflamatória na decorrência de co-infeccão (Graham et 

al., 2004). 
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2.4. Prevalência da co-infecção HCV na população HIV 

 

Ambos, HCV e HIV, são transmitidos pela via parenteral, e a co-infecção 

é comum, mas dependendo do fator de risco para aquisição da infecção HIV 

na população em estudo, as taxas de co-infecção pelo HCV apresentam 

grandes variações, sendo maior em populações de receptores de 

hemoderivados, como hemofílicos, ou usuários de drogas ilícitas 

intravenosas (IVDU - Intravenous Drug Users), e menores em populações 

cujo principal fator de risco para transmissão era a sexual (Guyader et al., 

1998). 

Nos Estados Unidos estima-se que 30% dos 800.000 pacientes HIV-

positivos são co-infectados pelo HCV (Rockstroh, Spengler, 2004). 

Em países como a Espanha, onde a maioria dos pacientes tem como via 

comum de infecção o uso de drogas intravenosas (IVDU), podem-se 

encontrar valores de co-infecção de até 90%. Em geral, a população 

espanhola apresenta taxas de co-infecção de 69,2%, com variáveis 

associadas a presença de co-infecção tais como comportamento de risco 

para HIV, anti-HBs (+), maior tempo de diagnóstico de HIV, idade menor, 

menor status social, menor contagem de CD4. Os pacientes de 

comportamento heterossexual são mais freqüentemente co-infectados do 

que aqueles que tem comportamento homossexual (Roca et al., 2003). 

A prevalência de co-infecção em um estudo francês, incluindo 1.935 

pacientes, foi maior na porção da coorte usuária de drogas (91%) e em 
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recipientes de derivados do sangue (71%) do que entre aqueles que 

apresentaram a via sexual como fator de risco (7,3%) (Saillour et al., 1996). 

Estudos em população recentemente realizados na Austrália estimam a 

infecção crônica pelo HCV em 0,5% da população geral. Os números 

mostrados de co-infecção com o HCV são de aproximadamente 14%, muito 

menor do que a encontrada em outros países industrializados como os 

Estados Unidos, Espanha e Itália, que alcançam 20-30%, países onde os 

IVDU constituem uma maior população que a encontrada na Austrália 

(NCHECR, 2001). No Brasil existe informação dispersa para os três vírus de 

maior importância de transmissão por sangue (HBV, HCV e HIV), sendo a 

maioria dos relatos disponíveis provenientes das regiões sul e sudeste com 

relatos isolados de comunidades indígenas e regiões norte-nordeste. Em 

geral, podemos afirmar que a epidemia brasileira de AIDS se caracteriza 

pela predominância do subtipo B do HIV, com os subtipos F e C e formas 

recombinantes presentes em proporções substanciais em doadores 

infectados (Dumans et al., 2002; Brindeiro et al., 2003). 

O HCV tipo 1 é o genótipo mais prevalente no Brasil, igual ao Japão, 

Norte da América e Europa, provavelmente acompanhando as rotas 

migratórias (Martins et al., 2006). 

Em geral, podemos considerar que a taxa de co-infecção nos estudos 

brasileiros vai desde 5%, encontrados em população de indígenas da bacia 

amazônica. Passando para 17,7% da Casa da AIDS de São Paulo até um 

84,8% encontrado na população de soropositivos usuários de drogas ilegais 
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intravenosas em Santos, SP (Segurado et al., 2004; Braga et al., 2006; 

Mendes-Corrêa et al., 2001). 
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2.5. Efeitos da co-infecção com o HIV na evolução da fibrose hepática 
produzida pelo HCV 
 

A infecção dupla com os vírus HCV e HIV é freqüente principalmente em 

áreas onde o IVDU continua sendo a principal rota de transmissão. 

A interação mútua entre as duas infecções tem sido estudada, sendo 

observado que o curso da infecção pelo HCV está acelerado na co-infecção 

com o HIV (Macias et al., 1998). 

Até antes da introdução dos inibidores de protease na terapia 

antirretroviral, esta aceleração era encoberta pelo aparecimento de 

infecções oportunistas que levavam o paciente rapidamente ao óbito 

(Graham et al., 2001; Staples at al., 1999). 

Na hepatite C crônica dos pacientes monoinfectados, o dano hepático é 

presumivelmente produzido por um mecanismo linfócito T específico para o 

HCV, mas, paradoxalmente, o hóspede imunossuprimido mostra maiores 

taxas de progressão de fibrose. 

Provavelmente este efeito seja devido à falha na produção de uma IL-10 

intra-hepática HCV específica, o que pode ter implicâncias na mais rápida 

evolução da fibrose hepática (Graham et al., 2004). 

Devido ao efeito protetor de aparecimento de OI (Opportunistic 

Infections ou Infecções Oportunistas) dos antirretrovirais, a falha hepática é 

atualmente a principal causa de morte nos pacientes co-infectados HIV-

HCV. 
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Os regimes HAART não suprimem a replicação do HCV; porém, 

encontram-se associados com alargamentos transitórios de replicação do 

HCV. 

Este último pode incrementar os danos hepáticos na hepatite C crônica. 

Além disso, muitas das drogas antirretrovirais comumente usadas nas 

combinações HAART são hepatotóxicas. Por essas razões, a HAART pode 

se associar com dano hepático e, como conseqüência, com progressão da 

fibrose hepática. Por outro lado, a restauração imune relacionada a HAART 

pode contribuir para diminuir o dano hepático associado à infecção pelo 

HCV. 

Há poucos e contraditórios dados em relação ao efeito da HAART na 

fibrose hepática dos pacientes co-infectados HIV-HCV. A este respeito, um 

estudo demonstrou que os regimes com PIs (Protease Inhibitors - Inibidores 

de Protease) estão associados com menor evolução de fibrose hepática. 

A duração da terapia antirretroviral, e não a utilização de PI, foi 

associada com o estágio da fibrose hepática em outro estudo. 

Finalmente, a HAART não foi associada a nenhum efeito da fibrose 

hepática em outros estudos (Thomas et al., 2000; Macias et al., 2002; 

Zylberberg et al., 1998; Puoti et al., 2000; Sulkowski et al., 2000; Benhamou 

et al., 2001). 

Aparentemente a co-infecção com o HIV agravaria o curso da infecção 

com HCV precedente, com um maior infiltrado granulocítico, maior fibrose 

centro-lobular seguida de uma alta incidência de cirrose pós-hepática e 

hepatopatia colestásica (Bierhoff et al., 1995). 
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Em geral, podemos afirmar que, comparados com aqueles que não tem 

a co-infecção com o HIV, os níveis de carga viral HCV são maiores, assim 

como a progressão da fibrose hepática mais rápida (Bonacini et al., 1999; Di 

Martino et al., 2001). 

Não foi encontrada nenhuma relação entre os níveis de severidade de 

hepatite, níveis de RNA de HIV ou HCV, idade do paciente ou duração da 

infecção pelo HIV ou HCV em um estudo grego publicado em 2002. Os 

resultados deste estudo sugerem que a co-infecção HIV-HCV pode agravar 

o curso da hepatite na fase de imunocompetência da doença pelo HIV, que 

sugerem uma intervenção terapêutica precoce para diminuir os efeitos da 

infecção devido ao HCV (Delladetsima et al., 2002). 

Alguns estudos têm demonstrado que a progressão da fibrose hepática 

piora nos pacientes co-infectados com maiores cargas virais HIV, sugerindo 

que o HIV pode ter um papel direto na progressão da fibrogênese (Bani-Sadr 

et al., 2007). 

Foi também demonstrado recentemente que nos pacientes co-

infectados as taxas de atividade necroinflamatória, carga viral HCV e idade 

ao momento da infecção estavam independentemente correlacionados com 

a taxa de progressão da fibrose (TPF) mais não com o consumo de álcool ou 

níveis de CD4 (Jones et al., 2005; Rockstroh et al., 2006; Soto et al., 1997; 

Benhamou et al., 2001). 
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2.6. Efeitos da co-infecção com o HCV na resposta a terapia 
antirretroviral 
 

Desde os primeiros estudos realizados avaliando a resposta da terapia 

antirretroviral em paciente monoinfectado comparada com co-infectado, é 

sabido que em ambos os grupos pode-se observar um significativo declínio 

na taxa de carga viral do HIV sem um decréscimo significativo de carga viral 

HCV nem na quantificação de ALT e AST, demonstrando-se desde cedo que 

a terapia antirretroviral altamente ativa não teria nenhum impacto no curso 

da viremia do HCV, pelo menos em relação a resposta virológica (Gavazzi et 

al., 1998). 

Esse achado foi corroborado posteriormente, observando-se que a não 

resposta do HCV ao esquema antirretroviral HAART era independente do 

genótipo do HCV, e que durante a observação por 6 meses, não houve 

mudança nenhuma na evolução da doença produzida pelo HCV no paciente 

co-infectado (Matsiota-Bernard et al., 2001). 

Um estudo de acompanhamento de três anos comparando a resposta 

imune a terapia antirretroviral, demonstrou que anteriormente os pacientes 

monoinfectados HIV tinham conseguido normalizar as contagens de células 

B e níveis circulantes de IgG; no entanto, os co-infectados HCV não 

recobraram esses níveis. Por outro lado, os pacientes co-infectados HCV 

foram continuamente estimulados a produzir imunoglobulinas e essa 

estimulação aparentemente seria através de uma via independente mediada 

pelo CD21 (Soriano-Sarabia et al., 2005). 
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Em outro estudo americano, que analisou a população em uso de 

antivirais nos estudos clínicos da ACTG (AIDS Clinical Trials Group), foi 

observado que concomitante à diminuição da carga viral HCV em todos os 

esquemas estudados existia um aumento na carga viral HCV a partir da 

semana 16 que se explicaria pelos seguintes fatores: 

 

a) primeiro, a emergência de um repertório diverso de quasispécies cuja 

diversidade foi realçada durante um período de compromisso imunológico 

(Sherman et al., 1996). De acordo com essa teoria, unicamente os mais 

dominantes ou adaptadas das quasispécies iriam replicar durante a 

imunodeficiência. Com a melhora da resposta imune, as quasispécies 

sofreram uma pressão seletiva que acometeria unicamente as espécies 

dominantes, mas também poderia levar ao aparecimento das quasispécies 

minoritárias, com um conseqüente incremento neto da carga viral do HCV. 

 

b) uma segunda explicação, em alternativa à anterior, é que 

aparentemente o HCV se replicaria eficientemente nas células 

mononucleares periféricas. Estas células, que estavam infectadas pelo HIV 

durante a fase prévia à aplicação dos esquemas antirretrovirais com a 

diminuição da carga viral do HIV e o subseqüente aumento das células 

mononucleares periféricas, encontram uma maior quantidade de linfócitos 

periféricos suscetíveis de serem infectados com a conseqüente elevação da 

carga viral. Isso explicaria, em boa parte, o porquê se observa, pelo menos 

em fases iniciais da recuperação imune, uma elevação importante dos níveis 
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da carga viral HCV acompanhando a queda da carga viral do HIV (Lerat et 

al., 1998). 

 

c) um estudo francês recente demonstrou que os pacientes co-

infectados tratados com HAART tinham uma menor progressão de fibrose 

hepática e que a fibrose era mais suscetível de avançar quando a terapia era 

atrasada. Logo, mesmo que a terapia antirretroviral pudesse ser associada 

com a hepatotoxicidade em alguns pacientes co-infectados, as evidências 

atuais sugerem que o controle da doença pelo HIV confere benefícios 

clínicos e histológicos no paciente co-infectado HIV-HCV (Marine-Barjoan et 

al., 2004). 
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2.7. Avaliação da fibrose hepática na co-infecção 

 

O método considerado atualmente como “padrão-ouro” para avaliação 

da fibrose hepática é a biópsia. 

Outras alternativas procuram avaliar o grau de fibrose hepática através 

de métodos não-invasivos com resultados ainda não muito convincentes. A 

maioria dos estudos de validação de métodos para avaliação da fibrose 

hepática tem sido realizada em pacientes monoinfectados. 

A utilização dos marcadores sorológicos tem tido um interesse crescente 

nas últimas duas décadas, mais a maioria desses testes tem a desvantagem 

de serem indiretos, pouco precisos na graduação dos casos que ainda não 

chegaram ao estágio de cirrose e alto custo, o que dificulta sua utilização na 

rotina hospitalar, sendo recomendados principalmente como parte de 

estudos de pesquisa (Mukherjee et al., 2006). 

Um novo modelo de avaliação chamado de FIB-4 avalia a idade, AST 

sérico, INR e contagem de plaquetas que foram considerados fatores 

preditores independentes de fibrose, calculando com uma eficácia acima de 

87% o avanço da fibrose hepática (dividindo-o entre moderado e grave) e 

evitando nos pacientes que apresentam índices conclusivos, a necessidade 

de realizar uma biópsia hepática (Sterling et al., 2006). 

A elastografia (FibroScan®) é uma nova técnica não invasiva que utiliza 

a ultra-sonografia para avaliar o tecido hepático utilizando um equipamento 

que está calibrado medir a elasticidade/rigidez de uma zona da estrutura 

hepática, cuja profundidade se situa a 25-65mm da pele mas, igualmente 
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tem a limitação de não reconhecer estágios intermediários na progressão da 

fibrose hepática (Marinho et al., 2007).  

Os diversos modelos de avaliação histológica buscam estadiar o grau de 

avanço da fibrose hepática e a atividade linfocitária inflamatória 

concomitante. 

Os escores de avaliação da fibrose hepática mais utilizados em nível 

mundial são o de Knodell, modificado por Ishak e o METAVIR (Ishak et al., 

1995; Poynard et al., 1997). 

No Brasil, a classificação mais utilizada para avaliação das biópsias 

hepáticas é proposta pelo Clube de Patologia Hepática da Sociedade 

Brasileira de Patologia (Gayotto, 2000). 

Uma das grandes dúvidas em relação à doença produzida pelo HCV 

desde sempre foi qual a velocidade do avanço da doença, especialmente, 

qual o número de anos desde o início da infecção até o aparecimento da 

cirrose hepática. 

O escore de avaliação de progressão de fibrose é uma tentativa de 

quantificar em um modelo numérico esta progressão. Este escore se define 

como a taxa entre o grau de fibrose e a duração estimada de infecção pelo 

HCV em anos. Por exemplo, para um paciente com grau de fibrose 3, e 10 

anos de duração estimada da infecção, o escore calculado seria de 0.3 

(Poynard et al., 1997). 

Sabe-se que essa forma de avaliar o avanço da fibrose hepática 

apresenta limitações: por um lado, a evolução da fibrose hepática não é 

necessariamente linear e, portanto se houver alguma variação na velocidade 
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de produção da fibrose hepática desde o momento da infecção até a data da 

biópsia não poderá ser medido pelo método. Por outro, a determinação da 

data de infecção vai depender da exposição a um fator de risco ou a data da 

primeira sorologia positiva para o HCV, o que pode levar a diferença na 

quantificação do escore (Ghany et al., 2003; Poynard et al., 2000). 

De qualquer maneira o estudo do escore da evolução da fibrose 

hepática tem sido bem aceito e existem trabalhos, principalmente espanhóis 

e franceses, que o utilizam como metodologia para avaliação do avanço de 

fibrose hepática (Neau et al., 2007; Soriano et al., 2005). 

Os estudos realizados em populações de co-infectados demonstram que 

existem incrementos significativos da progressão da fibrose hepática em 

pacientes co-infectados HIV-HCV quando comparados com pacientes 

monoinfectados, principalmente quando associado à imunossupressão, 

consumo de álcool maior que 50 g/dia e idade maior no momento da 

infecção (Benhamou et al., 1999). 

A doença hepática crônica e a doença hepática terminal têm se 

convertido na principal causa de morbilidade e mortalidade nos pacientes co-

infectados na Era Pós-HAART. Entretanto, estudos preliminares utilizando a 

medição de taxa de progressão de fibrose mostram que os pacientes co-

infectados em uso de terapia antirretroviral tendem a apresentar uma taxa 

menor de progressão do que aqueles que não usam antirretrovirais. O 

tratamento do HCV com interferon peguilado e ribavirina tem demonstrado 

que traz benefícios na co-infecção, não unicamente devido a possibilidade 

de resposta virológica sustentada, mas também porque pode-se alcançar 
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benefício histológico, diminuição da progressão da fibrose relacionada a 

doença pelo HCV e diminuição do tempo para cirrose ou estabilização do 

risco de cirrose hepática (Bica et al., 2001; Benhamou et al., 2001; 

Rodriguez-Torres et al., 2007). 

A co-infecção reduz marcadamente a sobrevivência dos pacientes com 

cirrose relacionada ao HCV, após a primeira descompensação. De fato, 

aproximadamente metade desses pacientes morre, em média, depois de um 

ano após o desenvolvimento de doença hepática descompensada, sendo 

este efeito independente da presença de outros preditores de sobrevivência 

como os escores de MELD, Child-Turcotte-Pugh, idade, infecção pelo HDV, 

o tipo da primeira descompensação hepática e o número de complicações 

simultâneas (Pineda et al., 2005). 
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2.8. Fármacos antirretrovirais e sua associação com dano hepático no 
paciente co-infectado 
 

Mesmo sabendo-se que a co-infecção com HCV é um fator de risco para 

o desenvolvimento de hepatotoxicidade entre os pacientes recebendo 

terapia antirretroviral, variáveis específicas que possam ser preditivas de 

hepatotoxicidade grave entre os co-infectados permanecem mal definidas. 

Os antirretrovirais, como qualquer outra droga, podem produzir dano 

hepático através de mecanismos diretos ou indiretos. 

As drogas que são metabolizadas por mecanismos que usam as rotas 

enzimáticas hepáticas do citocromo podem ocasionar dano hepático direto, 

enquanto que as que não, podem produzir dano através de reações de 

hipersensibilidade, toxicidade mitocondrial, problemas metabólicos ou 

relacionados com a ação auto-imune devido à reconstituição do sistema 

imune como resposta a terapia antirretroviral (Bissell et al., 2001; Nunez et 

al., 2006). 

As manifestações de severidade do dano hepático podem ir desde a 

ausência total de sintomas até a descompensação hepática grave e a 

evolução, desde a resolução espontânea até a falha hepática e morte (Clark 

et al., 2002). 

Dependendo da população estudada, existe diferença quanto ao grau de 

gravidade do quadro de hepatotoxicidade observado. 

Vários dos estudos de hepatotoxicidade da terapia antirretroviral foram 

realizados em dependentes de drogas ilegais e em populações 

heterogêneas de pacientes, o que explica a discordância dos resultados em 
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nível mundial. Há alguns poucos estudos realizados em população 

homogênea de pacientes, como os pacientes hemofílicos que vivem com o 

HIV, que são consistentemente infectados pelo HCV (Sauleda et al., 2006). 

Encontrou-se que as formas de hepatotoxicidade mais freqüentemente 

reportados, relacionados com drogas antirretrovirais, são relacionadas com 

dano hepatocelular ou citolise (Saves et al., 1999). 

Outros tipos de hepatotoxicidade podem ser encontrados, como 

hiperbilirrubinemia ou colestase. A colestase é um evento adverso bem 

conhecido das drogas em geral e tem um amplo espectro de manifestações 

histológicas, que vão desde colestase não inflamatória até colangite 

esclerosante. O achado bioquímico mais freqüente desta manifestação é a 

elevação da fosfatase alcalina ou da gama-glutamiltransferase (GGT) (Bass 

et al., 1996). 

Existem reportes de caso de esteatose hepática induzida pelo uso de 

antirretrovirais que desenvolveram disfunção hepática fulminante e falha de 

múltiplos órgãos que levaram à morte dos pacientes (Cornejo-Juarez et al., 

2003). 

Outro reporte, com casuística maior, relata probabilidade de desenvolver 

hepatotoxicidade citolítica e colestática de 39 a 56% dos pacientes após 10 

anos de uso de terapia antirretroviral (Sauleda et al., 2006). 

Em um recente estudo americano, que avaliava a causa da morte de 

pacientes infectados pelo HIV, a descontinuação da terapia antirretroviral 

devido a hepatotoxicidade incrementou-se de 6% em 1996 (Era Pré-HAART) 

para 31.8% em 1998-1999 (Era Pós-HAART), demonstrando a importância 
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adquirida por esse tipo de complicação com o decorrer do tempo. (Bica et 

al., 2001). 

Nos últimos anos, a influência da restauração imune - conseqüência do 

uso de HAART - tem sido extensivamente estudada. 

Vários estudos têm demonstrado que a HAART tem um impacto 

benéfico no que diz respeito à progressão da fibrose hepática (Benhamou et 

al., 2001; Qurishi et al., 2003). 

Um estudo publicado recentemente por Pineda estuda a história natural 

da infecção pelo HCV em uma coorte grande de pacientes co-infectados 

pelos HIV-HCV em uso de HAART. 

Interessantemente, uma boa resposta a HAART e erradicação do HCV 

estão associados a uma maior evolução da doença pelo HIV (Pineda et al, 

2007). 

Mesmo assim, existem estudos que apontam um aumento de quase 3 

vezes na hepatotoxicidade relacionada às drogas antirretrovirais nos 

pacientes co-infectados pelo HCV (Labarga et al., 2007). 

Quase todas as drogas antirretrovirais em uso podem ocasionar a 

elevação dos níveis das enzimas hepáticas, mas os mecanismos envolvidos 

são muito diferentes (Núñez, 2006). 

A hepatotoxicidade dos diferentes grupos de antirretrovirais é 

apresentada a seguir. Na maioria das vezes são estudos de pacientes 

monoinfectados, e quando disponíveis são apresentados dados em co-

infecção. 
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2.9. Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos 

 

Os Inibidores da Transcriptase Reversa Nucleosídeos (Nucleoside 

Reverse Transcriptase Inhibitor - NRTI) podem ocasionar acidose láctica, 

principalmente após 6 meses de utilização, provavelmente devido a 

toxicidade mitocondrial. 

Adicionalmente, está demonstrado que a co-infecção com os vírus das 

hepatites aumenta a chance de hepatotoxicidade na utilização deste grupo 

de fármacos (Brinkman et al., 1998). 

A hepatotoxicidade associada aos NRTI é resultado da toxicidade 

mitocondrial ocasionado pela inibição do dNA polimerase, o que leva as 

manifestações mais freqüentes como esteatose e acidose láctica, sendo 

esta última associada principalmente com zidovudina, didanosina e 

stavudina (Jones et al., 2005; Rockstroh et al., 2006; Yoo et al., 2005). 

A utilização de dideoxinucleosídeos análogos (ddI, ddC, d4T) foi 

descoberta como fator independente de associação com hepatotoxicidade 

em pacientes previamente tratados com interferon para o HCV. Em relação 

ao uso de análogos de nucleosídeos, existe abundante evidência que a sua 

utilização como primeira opção de terapia deverá ser evitada sempre que 

possível, independentemente do estado de co-infecção dos pacientes 

(Carrat et al., 2004; Gallant et al., 2004; Saint-Marc et al., 1999). 

Este efeito adverso (mitocondriopatia induzida pelos NNRTI), encontra-

se relacionado a uma replicação defeituosa do ADN mitocondrial (mtADN) 
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devido à inibição do mtADN polimerase g (Cossarizza, Moyle, 2004; Lewis et 

al., 2003). 
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2.10. Inibidores da Transcriptase Reversa Não-Nucleosídeos 

 

Em uma análise multivariada na Tailândia, preditores de 

hepatotoxicidade foram a co-infecção pelo HBV ou HCV e a terapia 

antirretroviral contando Inibidores da Transcriptase Reversa Não-

Nucleosídeos. 

A incidência de hepatoxicidade grave foi especialmente alta entre 

aqueles pacientes recebendo nevirapina (18.5/100 pessoas/ano; 95% IC, 

11.6-27.8) e nevirapina efavirenz (44.4/100 pessoas/ano; 95% IC, 12.1-

113.7). 

Nesse estudo, as incidências e fatores de risco para hepatotoxicidade 

grave foram similares entre os pacientes de raça Thai e os outros grupos 

raciais (Law et al., 2003). 

A hepatotoxicidade associada aos Inibidores da Transcriptase Reversa 

Não-Nucleosídeos pareceria ser o resultado de uma reação de 

hipersensibilidade que é usualmente manifestada clinicamente com febre, 

reação cutânea e eosinofilia, e que pode acontecer com relativa precocidade 

durante o tratamento, e que se encontra relacionada ao uso de nevirapina 

(Maier, Wu, 2002). 

A resposta virológica sustentada após o tratamento com interferon e 

ribavirina de pacientes co-infectados HIV-HCV reduz o risco de 

hepatotoxicidade associada ao uso de Inibidores da Transcriptase Reversa 

Não-Nucleosídeos, principalmente efavirenz, assim como dos inibidores da 
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protease. No entanto, a hepatotoxicidade associada aos 

dideoxinucleosídeos aumentaria (Labarga et al., 2007). 
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2.11. Inibidores da protease 

 

Desde o início da utilização da terapia antirretroviral, vários estudos têm 

demonstrado que os pacientes co-infectados com HBV ou HCV possuem um 

risco elevado de desenvolver hepatotoxicidade severa seguindo a iniciação 

da terapia antirretroviral contendo inibidores da protease, especialmente 

ritonavir (Sulkowski et al., 2000; den Brinker M et al., 2000; Núñez et al., 

2001). 

Estudos mais recentes mostram que a incidência de eventos hepáticos 

graves em pacientes HIV-positivos recebendo HAART incluindo 

lopinavir/ritonavir (LPV/r) foi bastante baixa, inclusive em pacientes co-

infectados, de acordo com um estudo espanhol de 2004. 

A co-infecção com HCV e hipertransaminasemia grau 3-4 de base foram 

os únicos fatores de risco associados com eventos hepáticos sérios durante 

o estudo, sendo considerado que a combinação de lopinavir/ritonavir (LPV/r) 

foi considerada segura e bem tolerada em pacientes HIV com co- infecções 

com vírus hepatotrópicos (Palacios et al., 2006). 

Por outro lado, em um estudo recente realizado em população de 

soropositivos co-infectados com HCV, cujo objetivo final era encontrar 

fatores de risco para o desenvolvimento de elevação de transaminases grau 

3 ou 4, e cujos elementos primários de interesse foram os antirretrovirais, 

encontrou-se que o uso atual de lopinavir/ritonavir (LPV/r) 

concomitantemente com ALT elevado no início e o uso de ritonavir como 

“booster” no esquema antirretroviral - sendo que na maioria das vezes era 
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lopinavir/ritonavir (LPV/r) - estiveram relacionados com o desenvolvimento 

da elevação de transaminases grau 3 ou 4 na população estudada (Chihrin 

et al., 2007). 

Em geral podemos afirmar que entre os inibidores da protease, o 

ritonavir tem sido considerado como o mais tóxico. A hiperbilirrubinemia 

causada pelo indinavir tem sido documentada em pacientes co-infectados 

HIV-HCV. O saquinavir e indinavir pareceriam ser os inibidores da protease 

mais seguros em pacientes com função hepática comprometida. Como todos 

os inibidores da protease são metabolizadas no fígado pelas enzimas da 

família Citocromo P450, eles podem interferir com a fármacocinética das 

outras drogas (Jones et al., 2005; Rockstroh, 2006). 

A incidência de elevações grau 3 ou 4 de enzimas hepáticas entre 

pacientes em uso de terapia antirretroviral contendo inibidores de protease 

foi: nelfinavir, 11%; lopinavir/RTV (200 mg/dia), 9%; indinavir, 13%; 

indinavir/RTV (200-400 mg/dia), 12.8%; saquinavir/RTV (800 mg/dia), 17.2%. 

O risco foi significativamente maior entre os pacientes co-infectados com 

hepatite viral crônica (63% dos casos); entretanto, a maioria dos pacientes 

infectados com HCV tratados com nelfinavir (84%), saquinavir/RTV (74%), 

indinavir, 86%, indinavir/RTV (90%) ou lopinavir/RTV (87%), não 

desenvolveram hepatotoxicidade, que sugere que o lopinavir/RTV não está 

relacionado com um risco maior de hepatotoxicidade quando comparado 

com outros regimes contendo outros IP, especialmente nelfinavir (Sulkowski 

et al., 2004).  
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3. OBJETIVOS 
 

 

 

Avaliar os fatores epidemiológicos, clínico-laboratoriais e terapia anti-

HIV associados à evolução da taxa de evolução da fibrose hepática em 

pacientes co-infectados por HIV e HCV em centros de tratamento de 

referência para ambos os vírus na cidade de São Paulo. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

 

Trata-se de um estudo de pacientes co-infectados por HIV e HCV, 

recrutados de uma coorte multicêntrica, acompanhados na Casa da AIDS - 

Serviço de Extensão ao Atendimento de Paciente HIV/AIDS - da Divisão de 

Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (AMCA), no Centro 

de Controle de Deficiências Imunológicas da Universidade Federal de São 

Paulo (CCDI-UNIFESP) e no Centro de Referência e Treinamento DST/Aids 

(CRT-DST/AIDS) que foram submetidos à biópsia hepática para avaliação 

do grau de fibrose hepática. 
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4.1. Seleção de pacientes 

 

Os pacientes estudados foram recrutados entre aqueles com infecção 

pelo HIV e HCV, atendidos no Casa da AIDS - Serviço de Extensão ao 

Atendimento de Paciente HIV/AIDS - da Divisão de Clínica de Moléstias 

Infecciosas e Parasitárias do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (AMCA), no Instituto de Infectologia 

“Emílio Ribas” de São Paulo (IIER), no Centro de Controle de Deficiências 

Imunológicas da Universidade Federal de São Paulo (CCDI-UNIFESP) e no 

Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS (CRT-DST/AIDS) no período 

compreendido entre Setembro de 2006 e Outubro de 2007. 

 

4.1.1. Critérios de inclusão 

 

- Idade: 18 a 65 anos; 

- Infecção concomitante pelo HIV e HCV; 

- Definição de infecção pelo HIV: presença de anticorpos anti-HIV 

medidos pelos métodos imunoenzimático e western-blot; 

- Definição de infecção pelo HCV: presença de anticorpos anti-HCV 

medido pelo método imunoenzimático de segunda ou terceira geração e 

RNA-HCV medido pelo PCR; 

- Uso de drogas antirretrovirais: 

- Esquema contendo inibidor da protease: associação de drogas 

antirretrovirais utilizando pelo menos um inibidor da protease; 
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- Esquema contendo Inibidores da Transcriptase Reversa Não-

Nucleosídeos: associação de drogas antirretrovirais utilizando efavirenz ou 

nevirapina; 

- Definição de uso do esquema antirretroviral: uso do mesmo 

esquema de drogas antirretrovirais nos últimos 6 (seis) meses que precedem 

a biópsia hepática, devendo estar previstos nos últimos consensos de 

tratamento de pacientes com infecção pelo HIV do Ministério da Saúde do 

Brasil e/ou CDC (Center for Disease Control and Prevention - Centro de 

Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos da América); 

- Condições clínico-laboratoriais para ser submetido à biópsia hepática: 

- Número de plaquetas: ≥ 60.000 e atividade da protrombina ≥ 60%. 

 

4.1.2. Critérios de exclusão 

 

- Pacientes que tenham recebido terapia antiviral para HCV; 

- Presença de outras hepatites virais (HAV, HBV), doenças auto-imunes 

e/ou doenças hepáticas granulomatosas; 

- Pacientes em uso crônico de silimarina, corticosteróides sistêmicos e 

de drogas sabidamente hepatotóxicas por um período maior ou igual a 6 

meses desde o início de uso da terapia antirretroviral (Anexo D); 

- Pacientes que não façam uso de terapia antirretroviral; 

- Pacientes em uso de T-20 (Fuzeon, enfurvirtide) e de esquemas 

terapêuticos experimentais no ano anterior à inclusão no estudo; 
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4.2. Estudo 

 

4.2.1. Entrevista 

 

Os incluídos no estudo foram entrevistados privadamente, utilizando-se 

um questionário padronizado (Anexo B) que consta de: 

 

- Dados demográficos: sexo, idade, cor e escolaridade; 

 

- Fatores potenciais de aquisição do HIV e HCV: sangue, derivados de 

sangue, órgãos, tecidos de doadores infectados, uso de drogas ilícitas 

intravenosas, uso de artigos potencialmente infectados: (e.g. “body 

piercing”), contato com pacientes infectados, conduta sexual de risco, 

transmissão materno-fetal; 

 

- Antecedentes de doenças oportunistas, conforme critérios adotados 

pelo Ministério de Saúde do Brasil e/ou CDC; 

 

- Avaliação dos esquemas antirretrovirais recebidos desde o diagnóstico 

da infecção pelo HIV: as informações obtidas nas entrevistas foram 

consideradas verdadeiras sem nenhum outro instrumento de validação. A 

adesão ao tratamento antirretroviral foi avaliada durante a entrevista, 

tomando em consideração a aderência aos medicamentos antirretrovirais 

nos últimos trinta (30) dias que precedem a mesma. 
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4.2.2. Avaliação laboratorial 

 

O sangue dos pacientes foi coletado por punção venosa a vácuo dentro 

dos seis meses que precederam a realização da biópsia hepática, para 

avaliação bioquímica e imunológica em relação às infecções pelo HIV e 

HCV, avaliação hematológica e bioquímica: 

 

- Hematologia: hemograma completo, contagem de plaquetas, INR 

(Internacional Normalized Ratio - Razão Normalizada Internacional); 

- Bioquímica hepática: TGO, TGP, GGT, FA, Bilirrubina total e frações; 

- Alfa feto proteína; 

- Contagem dos linfócitos CD4/CD8; 

- RNA-HIV quantitativo; 

- RNA-HCV quantitativo; 

- Genotipagem HCV. 

 

4.2.3. Avaliação histológica 

 

As biópsias hepáticas foram realizadas no Hospital-Dia do HC-FMUSP, 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas, CCDI-UNIFESP e CRT-DST/AIDS até 

um mês depois da data da entrevista, sendo guiada por ultra-sonografia e 

realizada sob sedação. 

Foram consideradas válidas as biópsias hepáticas realizadas até dentro 

dos 12 meses que antecedem a realização da entrevista. 
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O estudo do fragmento hepático foi feito utilizando-se os critérios do 

“Consenso Nacional sobre a Classificação das Hepatites Crônicas” do ano 

2000, no local da realização das biópsias (Anexo E). 
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4.3. Exames laboratoriais 

 

Os exames laboratoriais foram realizados na Divisão de Anatomia 

Patológica do Laboratório Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo, no Laboratório da Fundação Pró-

Sangue Hemocentro de São Paulo, no Laboratório de Investigação Médica 

em Hepatites por Vírus do HC-FMUSP (LIM-47), nos laboratório de Virologia, 

Retrovirologia e Análises Clínicas da UNIFESP e Laboratório de Análises 

Clínicas do CRT e do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. 
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4.4. Análise estatística 

 

As variáveis qualitativas foram representadas por freqüência absoluta e 

relativa (%) e as quantitativas por média, desvio padrão (dp), mediana, 

valores mínimo e máximo. 

A presença de associação entre as variáveis de interesse foi avaliada 

pelo Teste do Qui-quadrado e pelo Teste exato de Fisher, quando o primeiro 

não se aplicava. 

A presença de correlação entre o índice de progressão da fibrose 

hepática e tempo de uso de medicamentos foi analisada pelo coeficiente de 

correlação de Spearman. 

Foi utilizado o programa estatístico SPSS versão 12.0 for Windows e 

adotou-se o nível de significância de 0,05 para todos os testes aplicados. 
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4.5. Aspectos éticos 

 

Todos os indivíduos que preencheram os critérios de inclusão foram 

convidados a participar deste estudo, havendo um esclarecimento verbal 

prévio em relação aos objetivos do estudo, ao sigilo quanto às informações 

coletadas e também quanto ao risco inerente à biópsia hepática. Os 

pacientes foram incluídos no estudo após consentimento informado por 

escrito (Anexo A). 
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5. RESULTADOS 
 

 

 

5.1 População de estudo 

 

Um total 938 prontuários de pacientes potencialmente elegíveis (270 da 

UNIFESP, 22 do CRT, 226 da Casa da AIDS e 120 do IIER) foram 

pesquisados para este estudo. 

Deles, 102 preencheram os critérios de inclusão, assinaram o termo de 

consentimento e realizaram todos os procedimentos relacionados ao estudo. 

Os primeiros pacientes foram incluídos em Setembro de 2006. O estudo foi 

realizado no período de Setembro de 2006 a Outubro de 2007. 
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5.2. Características demográficas 

 

A Tabela 1 monstra as características demográficas dos 102 pacientes 

participantes do estudo, no momento de se submeterem a biópsia hepática. 

 

Tabela 1 - Características demográficas, bioquímicas e virológicas dos 
pacientes participantes do estudo 

 

VARIÁVEIS n=102 

Gênero - n (%) 

Masculino 85 (83,3%) 

Idade - anos 

média (dp) 42,9 (6,8) 

mínimo - máximo 31-67 

Situação Conjugal - n (%) 

Solteiro 51 (50%) 

Cor - n (%) 

Branca 55 (53,9%) 

 

A análise da Tabela 1 permite verificar que os pacientes tinham idade 

média de 42,9 anos (dp = 6,8 anos), com idade mínima de 31 anos e 

máxima de 67 anos, com predominância do gênero masculino (83,3%) e 

situação conjugal autodeclarada como solteiro(a) no momento do 

questionário; havendo também predomínio de raça branca (autodeclarada) 

com 55 indivíduos (53,9%) dos 102 entrevistados. 
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Tabela 2 - Sintomas associados à infecção pelo vírus HCV e grau de 
escolaridade dos pacientes participantes do estudo 

 

VARIÁVEIS n=102 

Sintomas associados à infecção pelo HCV - n (%) 

Icterícia 10 (9,8%) 

Nenhum (assintomático) 79 (77,5%) 

Grau de escolaridade dos entrevistados - n (%) 

1° grau incompleto 27 (26,5%) 

2° grau completo 32 (31,4%) 

 

Foi avaliada a presença de sintomas sugestivos de infecção pelo HCV 

durante a infecção pelos vírus HIV/HCV (icterícia, hematemese, presença de 

varizes esofagianas). A grande maioria (77,5%) referiu não ter apresentado 

nenhum sintoma relacionado com doença hepática. No entanto, dentre os 

que referiram-se a algum sintoma, o mais freqüente foi icterícia (9,8%). 

Ao avaliar o grau de escolaridade dos entrevistados, observa-se que as 

respostas mais freqüentes eram de 2° grau completo (31,4%) e 1° grau 

incompleto (26,5%). 
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Tabela 3 - Fatores de risco associados à infecção pelos vírus HIV e HCV 
dos pacientes participantes do estudo 

 

VARIÁVEIS n=102 

Atividade no trabalho em contato com sangue - n (%) 

Sim 9 (8,8%) 

Tipo de atividade no trabalho em contato com sangue - n (%) 

Contato com doentes 4 (3,9%) 

Presença de parceiro sexual com doença hepática - n (%) 

Não 79 (77,5%) 

Presença de parceiro sexual infectado pelo HIV - n (%) 

Sim 31 (30,4%) 

Presença de parceiro sexual hemofílico - n (%) 

Não 90 (88,2%) 

Presença de parceiro sexual que recebeu transfusão de sangue - n 
(%) 

Não 85 (83,3%) 

Presença de parceiro sexual que usa/usava drogas injetáveis ilícitas - 
n (%) 

Não 70 (68,6%) 

Presença de parceiro sexual que faz/fazia diálise - n (%) 

Não 93 (91,2%) 

Uso (atual ou passado) de drogas ilícitas - n (%) 

Sim 74 (72,5%) 

Drogas ilícitas - n (%) 

Maconha 57 (55,9%) 

Cocaína inalatória 48 (47,1%) 

Crack 15 (14,7%) 

Cocaína injetável 45 (44,1%) 

continua 
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conclusão 

VARIÁVEIS n=102 

Uso de drogas em grupo, compartilhando seringas ou “canudos” - n 
(%) 

Sim 58 (56,9%) 

Uso de bebidas alcoólicas - n (%) 

Sim 77 (75,5%) 

Momento de uso de bebidas alcoólicas - n (%) 

Atual 35 (34,3%) 

Recebeu transfusão de sangue - n (%) 

Sim 19 (18,6%) 

Foi operado - n (%) 

Sim 41 (40,2%) 

Foi internado em hospital - n (%) 

Sim 64 (62,7%) 

Fez tratamento com acupuntura - n (%) 

Sim 6 (5,9%) 

Fez tatuagem - n (%) 

Sim 40 (39,2%) 

Usa brincos - n (%) 

Sim 17 (16,7%) 

Tem piercing - n (%) 

Sim 1 (1,0%) 

Freqüentou saunas, boates, “dark rooms” à procura de encontros 
sexuais - n (%) 

Sim 24 (23,5%) 

Realizou sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo - n (%) 

Sim 16 (15,7%) 

Em relação aos hábitos sexuais, se considera - n (%) 

Heterossexual 79 (77,5%) 
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Fatores de exposição a fontes de infecção dos vírus HIV e HCV 

(atividades em contato com sangue, parceiro com doença hepática ou 

infectado pelo HIV, hemofilia ou contato com pessoa portadora de hemofilia, 

transfusão ou parceiro transfundido, uso de drogas ilícitas, acupuntura, 

tatuagem, “piercing” e hábitos sexuais) foram pesquisados. 

Os fatores de risco mais comumente revelados foram a utilização de 

drogas ilícitas (atual ou passado), encontrado em 72,5% dos casos, sendo 

que as drogas utilizadas mais freqüentes eram maconha (55,9%), cocaína 

inalatória (47,1%), cocaína injetável (44,1%) e crack (14,7%). Os 56,9% da 

população respondeu que quando utilizou cocaína (inalatória ou injetável), 

houve compartilhamento de seringas ou canudos. 

A população se descreveu como de hábitos sexuais heterossexuais em 

77,5% e o uso de tatuagens foi revelado em 39,2% dos indivíduos. 

Em relação à utilização de álcool, 75,5% da população estudada relatou 

consumo contínuo de álcool em algum momento da vida, sendo que 34,3% 

relatou uso atual no momento da entrevista. 
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Tabela 4 - Avaliação do tempo de exposição aos diversos grupos de 
antirretrovirais 

 

VARIÁVEIS 

Tempo de uso de ARVs (anos) 

média (dp) 7,9 (3,6) 

mediana 7,9 

mínimo - máximo 0,5 - 19,6 

Esquemas antirretrovirais recebidos: uso de IP - n (%) 

Sim 64 (62,7%) 

Tempo de uso de IP (anos) n=64 

média (dp) 5,3 (3,4) 

mediana 4,8 

mínimo - máximo 0,2 - 14,4 

Esquemas antirretrovirais recebidos: uso de EFV - n (%) 

Sim 59 (57,8%) 

Tempo de uso de EFV (anos) n=59 

média (dp) 4,6 (2,9) 

mediana 4,2 

mínimo - máximo 0,1 – 15,6 

Esquemas antiretrovirais recebidos: uso de NVP - n (%) 

Sim 16 (15,7%) 

Tempo de uso de NVP (anos) n=16 

média (dp) 4,3 (2,7) 

mediana 3,9 

mínimo - máximo 0,1 - 9,8 

Esquemas antirretrovirais recebidos: uso de NFV - n (%) 

Sim 8 (7,8%) 

Tempo de uso de NFV (anos) n=8 

média (dp) 6,3 (3,4) 

mediana 5,9 

mínimo - máximo 1,8 - 11,8 
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O tempo de exposição aos diferentes grupos de fármacos antirretrovirais 

foi indagado. 

A utilização de inibidores da protease (exceto nelfinavir), nevirapina, e 

efavirenz foram analisados individualmente nos indivíduos pesquisados. 

O tempo médio de utilização de antirretrovirais foi de 7,9 anos na 

população geral, com uma mediana de 7,9 anos e desvio padrão (dp) de 3,6 

anos, com um mínimo de 6 meses e um máximo de 19,6 anos. 

A utilização de inibidores de protease (exceto nelfinavir) foi encontrada 

em 37,7% dos sujeitos, com um tempo médio de utilização de 5,3 anos (dp 

de 3,4 anos), com um mínimo de 2 meses e um máximo de 14,4 anos. 

Em relação ao uso de efavirenz, este foi descoberto em 59 (57,8%) dos 

sujeitos pesquisados, com um tempo médio de utilização de 4,6 anos (dp de 

2,9 anos) e um tempo mínimo de utilização de 1 mês e máximo de 15 anos e 

6 meses. 

A nevirapina foi utilizada no esquema antirretroviral de 16 (15,7%) dos 

sujeitos, com uma média de utilização de 4,3 anos. No entanto, o nelfinavir 

foi observado no esquema antirretroviral de 8 (7,8%) dos casos, com uma 

média de tempo de uso de 6,3 aos, com um tempo médio de utilização de 

6,3 anos (dp de 3,4 anos). 
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Tabela 5 - Avaliação da aderência ao tratamento antirretroviral 

 

Deixou de tomar os medicamentos 
antirretrovirais nos últimos 30 dias - n (%) 

Não 74 (72,5%) 

Sim 28 (27,5%) 

 

A aderência aos esquemas antirretrovirais foi avaliada nos últimos 30 

dias. Foi encontrado que 28 (27,5%) dos sujeitos deixou de tomar pelo 

menos uma dose do esquema antirretroviral nos últimos 30 dias que 

precederam a data da entrevista. 

 

Tabela 6 - Presença de doenças oportunistas 

 

Doenças oportunistas - n (%) 

Não 54 (52,9%) 

Sim 48 (47,1%) 

 

A presença de doenças oportunistas desde a data de diagnóstico das 

infecções pelo HIV/HCV foi pesquisada, encontrando-se que 48 (47,1%) dos 

sujeitos teve pelo menos uma infecção considerada oportunista de acordo 

com o Critério Rio de Janeiro/Caracas de Definição de Caso de Aids 

(Ministério da Saúde) ( Anexo C). 
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Tabela 7 - Características bioquímicas e virológicas dos pacientes 
analisados 

 

ACOMPANHAMENTO 
LABORATORIAL 

n=102 

Carga viral HIV - n (%) 

n=88 

≤ 400 84 (95,5%) 

CD4 

n=101 

média (dp) 373,9 (231,5) 

mediana 350 

mínimo - máximo 44-1360 

Genótipo HCV - n (%) 

n=102 

1 58 (56,9%) 

2 3 (2,9%) 

3 9 (8,8%) 

Não realizado 32 (31,4%) 

AST - n (%) 

≤ 35 32 (31,4%) 

> 35 70 (68,6%) 

ALT - n (%) 

n=101 

≤ 40 35 (34,7%) 

> 40 66 (65,3%) 

Proteínas totais 

n=76 

média (dp) 8,02 (0,55) 

mediana 8,0 

mínimo - máximo 7 - 10 

continua 
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conclusão 

ACOMPANHAMENTO 
LABORATORIAL 

n=102 

Albumina 

n=77 

média (dp) 4,32 (0,46) 

mediana 4,3 

mínimo - máximo 3 - 6 

Hemoglobina 

média (dp) 14,7 (1,6) 

mediana 15 

mínimo - máximo 10,0 - 19,6 

Plaquetas 

n=101 

média (dp)  205.613,9 (59.715,2) 

mediana 200.000 

mínimo - máximo 84.000 - 443.000 

TP 

n=52 

média (dp) 11,9 (3,3) 

mediana 12,2 

mínimo - máximo 1 - 23 

 

Os achados laboratoriais permitem ver que os pacientes tinham uma 

carga viral não detectável (≤ 400 cópias/ml) em 95,5% dos casos (n=88), 

sendo a média de linfócitos T CD4 de 373,9 (dp=231,5), com alteração das 

Aminotransferases em 68,6% (AST) e 65,3% (ALT) dos casos, com uma 

média de Proteínas Totais 8,02 g/dl (dp=0,55), com valores que vão desde 7 

até 10 g/dl. 
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A hemoglobina média foi de 14,7 g/dl com uma mediana de 15 g/dl 

(dp=1,6) e tinha valores máximos de 19,6 e mínimos de 10,0 g/dl. 

As plaquetas tinham uma média de 205,613 cels/ml (dp=59,715.2 

cels/ml), e o tempo de protrombina de 11,9” (dp=3,3”). 
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5.3. Avaliação histológica 

 

Podemos ver na Tabela 6 a avaliação histológica das biópsias 

realizadas nos pacientes incluídos no estudo. 

Os critérios de semiquantificação foram os mesmos descritos no 

consenso nacional sobre a classificação das hepatites crônicas (Gayotto e 

cols., 2000). 

 

Tabela 8 - Avaliação histológica das biópsias realizadas nos pacientes 
incluídos no estudo  

 

AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA n=102 

Alteração estrutural - n (%) 

0 9 (8,8%) 

1 48 (47,1%) 

2 27 (26,5%) 

3 9 (8,8%) 

4 9 (8,8%) 

Alteração estrutural - n (%) 

Leve / Moderado (0-2) 84 (82,4%) 

Avançado (3-4) 18 (17,6%) 

Infitrado inflamatório portal/septal - n (%) 

0 1 (1,0%) 

1 39 (38,2%) 

2 56 (54,9%) 

3 6 (5,9%) 

continua 
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conclusão 

AVALIAÇÃO HISTOLÓGICA n=102 

Atividade periportal/perisseptal - n (%) 

0 4 (3,9%) 

1 31 (30,4%) 

2 46 (45,1%) 

3 21 (20,6%) 

Atividade parenquimatosa - n (%) 

0 1 (1,0%) 

1 58 (56,9%) 

2 40 (39,2%) 

3 3 (2,9%) 

Tempo de exposição (anos) 

média (dp) 16,2 (9,3) 

mediana 15,7 

mínimo - máximo 0,3 - 37,4 

Progressão da fibrose hepática 

média (dp) 0,22 (0,49) 

mediana 0,11 

mínimo - máximo 0 - 3,35 

Progressão da fibrose hepática - n (%) 

≤ 0,20 80 (78,4%) 

> 0,20 22 (21,6%) 

Progressão da fibrose hepática - n (%) 

≤ 0,11 57 (55,9%) 

> 0,11 45 (44,1%) 

 

Conforme podemos verificar nesta tabela, os pacientes apresentaram 

alteração estrutural maioritariamente de grau 1 em 48 casos (47,1%) e 2 em 

27casos (26,5%). Quando a alteração estrutural foi agrupada em grau leve e 
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moderado (grau 0 até 2) e severa (graus 3 e 4) observou-se que a maioria 

dos casos (84) se encontrava na primeira categoria. 

Quando analisados individualmente os critérios de semiquantificação 

das biópsias, viu-se que o infiltrado portal/septal era maioritariamente dos 

graus 1 (38,2%) e 2 (54,9%%), igual a atividade periportal/perisseptal, com 

grau de semiquantificação 1 (30,4%) e 2 (45,1%). 

Quando avaliado o grau de atividade parenquimatosa, foi observado que 

também houve predominância dos graus 1 (56,9%) e 2 (39,2%). 

O tempo de doença calculado em média foi de 16,2 anos (dp=9,3 anos) 

com uma mediana de 15,7 anos. 

A progressão da fibrose hepática calculada foi de 0,22 (dp=0,49) com 

mediana de 0,11, sendo que 57 dos casos estudados (55,9%) apresentaram 

progressão acima da média e 45 abaixo da média da população estudada 

(44,1%). 
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Tabela 9 - Associação entre o grau fibrose hepática e o uso de drogas 
ilícitas e bebidas alcoólicas 

 

GRAU DE FIBROSE HEPÁTICA 

VARIÁVEIS Leve / Moderado 

(n=84) 

Avançado 

(n=18) 

COMPARAÇÃO 

Usou drogas ilícitas - n (%) 

Não 

Sim 

25 (29,8%) 

59 (70,2%) 

3 (16,7%) 

15 (83,3%) 
p=0,384 

Usou drogas inalatórias - n (%) 

Não 

Sim 

37 (44,0%) 

47 (56,0%) 

11 (61,1%) 

7 (38,9%) 
p=0,188 

Usou drogas injetáveis - n (%) 

Não 

Sim 

35 (41,7%) 

49 (58,3%) 

10 (55,6%) 

8 ( 44,4%) 
p=0,281 

Usou bebida alcoólica - n (%) 

Não 

Sim 

21 (25,0%) 

63 (75,0%) 

4 (22,2%) 

14 (77,8%) 
p=1,000 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos com grau de fibrose leve/moderado e avançado quanto ao 

consumo de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas (p>0,05 em todas as 

comparações). 
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Tabela 10 - Associação entre o uso dos fármacos antirretrovirais e o 
grau de avanço da fibrose hepática 

 

GRAU DE FIBROSE HEPÁTICA 

VARIÁVEIS Leve / Moderado 

(n=84) 

Avançado 

(n=18) 

COMPARAÇÃO 

Usou inibidor de protease - n (%) 

Não 

Sim 

32 (38,1%) 

52 (61,9%) 

6 (33,3%) 

12 (66,7%) 
p=0,705 

Usou efavirenz - n (%) 

Não 

Sim 

36 (42,9%) 

48 (57,1%) 

7 (38,9%) 

11 (61,1%) 
p=0,757 

Usou nevirapina - n (%) 

Não 

Sim 

71 (84,5%) 

13 (15,5%) 

15 (83,3%) 

3 (16,7%) 
p=1,000 

Usou nelfinavir - n (%) 

Não 

Sim 

78 (92,9%) 

6 (7,1%) 

16 (88,9%) 

2 (11,1%) 
p=0,628 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre o 

uso de inibidores de protease e NNRTI nos esquemas antirretrovirais 

(p>0,05 em todas as comparações). 
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Tabela 11 - Associação entre a taxa de progressão da fibrose hepática 
0,2 e o uso de drogas ilícitas e bebidas alcoólicas 

 

PROGRESSÃO DA 

FIBROSE HEPÁTICA VARIÁVEIS 

≤≤≤≤ 0,20 (n=80) > 0,20 (n=22) 

COMPARAÇÃO 

Usou drogas ilícitas - n (%) 

Não 

Sim 

16 (20,0%) 

64 (80,0%) 

12 (54,5%) 

10 (45,5%) 
p=0,001* 

Usou drogas inalatórias - n (%) 

Não 

Sim 

42 (52,5%) 

38 (47,5%) 

6 (27,3%) 

16 (72,7%) 
p=0,036* 

Usou drogas injetáveis - n (%) 

Não 

Sim 

42 (52,5%) 

38 (47,5%) 

3 (13,6%) 

19 (86,4%) 
p=0,001* 

Usou bebida alcoólica - n (%) 

Não 

Sim 

19 (23,8%) 

61 (76,3%) 

6 (27,3%) 

16 (72,7%) 
p=0,734 

 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos com progressão da fibrose hepática ≤ 0,20 e > 0,20 quanto às 

variáveis: 

 

a) o uso de drogas ilícitas no grupo com índice de progressão ≤ 0,20 

(80,0%) é significantemente maior do que no grupo com índice de 

progressão > 0,20 (45,5%) (p=0,001); 

b) o uso de cocaína inalatória no grupo com índice de progressão ≤ 0,20 

(47,5%) é significantemente menor do que no grupo com índice de 

progressão > 0,20 (72,7%) (p=0,036); 
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c) o uso de cocaína injetável no grupo com índice de progressão ≤ 0,20 

(47,5%) é significantemente menor do que no grupo com índice de 

progressão > 0,20 (86,4%) (p=0,001). 

 

Tabela 12 - Associação entre o uso dos fármacos antirretrovirais e o 
grau de avanço da Taxa de progressão da fibrose hepática 
0,2 

 

PROGRESSÃO DA 

FIBROSE HEPÁTICA VARIÁVEIS 

≤≤≤≤ 0,20 (n = 80) > 0,20 (n=22) 

COMPARAÇÃO 

Usou inibidor de protease - n (%) 

Não 

Sim 

27 (33,8%) 

53 (66,3%) 

11 (50,0%) 

11 (50,0%) 
p=0,163 

Usou efavirenz - n (%) 

Não 

Sim 

35 (43,8%) 

45 (56,3%) 

8 (36,4%) 

14 (63,6%) 
p=0,534 

Usou nevirapina - n (%) 

Não 

Sim 

67 (83,8%) 

13 (16,3%) 

19 (86,4%) 

3 (13,6%) 
p=1,000 

Usou nelfinavir - n (%) 

Não 

Sim 

73 (91,3%) 

7 (8,8%) 

21 (95,5%) 

1 (4,5%) 
p=1,000 

 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos com progressão da fibrose hepática ≤ 0,20 e > 0,20 quanto às 

demais variáveis analisadas (p>0,05 em todas as comparações). 
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Tabela 13 - Associação entre o uso drogas ilícitas e bebidas alcoólicas 
e o grau de avanço da taxa de progressão da fibrose 
hepática 0,11 

 

PROGRESSÃO DA 

FIBROSE HEPÁTICA VARIÁVEIS 

≤≤≤≤ 0,11 (n=57) > 0,11 (n=45) 

COMPARAÇÃO 

Usou drogas ilícitas - n (%) 

Não 

Sim 

8 (14,0%) 

49 (86,0%) 

20 (44,4%) 

25 (55,6%) 
p=0,001* 

Usou drogas inalatórias - n (%) 

Não 

Sim 

33 (57,9%) 

24 (42,1%) 

15 (33,3%) 

30 (66,7%) 
p=0,014* 

Usou drogas injetáveis - n (%) 

Não 

Sim 

31 (54,4%) 

26 (45,6%) 

14 (31,1%) 

31 (68,9%) 
p=0,019* 

Usou bebida alcoólica - n (%) 

Não 

Sim 

12 (21,1%) 

45 (78,9%) 

13 (28,9%) 

32 (71,1%) 
p=0,361 

 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos com progressão da fibrose hepática ≤ 0,11 e > 0,11 quanto às 

variáveis: 

 

- o uso de drogas ilícitas no grupo com índice de progressão ≤ 0,11 

(86,0%) é significantemente maior do que no grupo com índice de 

progressão > 0,11 (55,6%) (p=0,001); 
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- o uso de cocaína inalatória no grupo com índice de progressão ≤ 0,11 

(42,1%) é significantemente menor do que no grupo com índice de 

progressão > 0,11 (66,7%) (p=0,014); 

- o uso de cocaína injetável no grupo com índice de progressão ≤ 0,11 

(45,6%) é significantemente menor do que no grupo com índice de 

progressão > 0,11 (68,9%) (p=0,019). 

 

Tabela 14 - Associação entre o uso dos fármacos antirretrovirais e o 
grau de avanço da taxa de progressão da fibrose hepática 
0,11 

 

PROGRESSÃO DA 

FIBROSE HEPÁTICA VARIÁVEIS 

≤≤≤≤ 0,11 (n = 57) > 0,11 (n=45) 

COMPARAÇÃO 

Usou inibidor de protease - n (%) 

Não 

Sim 

20 (35,1%) 

37 (64,9%) 

18 (40,0%) 

27 (60,0%) 
p=0,610 

Usou efavirenz - n (%) 

Não 

Sim 

26 (45,6%) 

31 (54,4%) 

17 (37,8%) 

28 (62,2%) 
p=0,426 

Usou nevirapina - n (%) 

Não 

Sim 

47 (82,5%) 

10 (17,5%) 

39 (86,7%) 

6 (13,3%) 
p=0,562 

Usou nelfinavir - n (%) 

Não 

Sim 

53 (93,0%) 

4 (7,0%) 

41 (91,1%) 

4 (8,9%) 
p=0,729 
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Não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes entre 

os grupos com progressão da fibrose hepática ≤ 0,11 e > 0,11 quanto às 

demais variáveis analisadas (p>0,05 em todas as comparações). 
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5.4. Comparação da taxa de progressão da fibrose hepática com o 
tempo de uso de medicamentos 

 

Para verificação de possíveis associações entre o tempo de uso dos 

medicamentos antirretrovirais e a taxa de progressão de fibrose hepática nos 

sujeitos pesquisados, foi realizada a avaliação da distribuição das razões 

dos parâmetros de tempo de exposição aos diferentes grupos de fármacos 

antirretrovirais com a taxa de progressão da fibrose hepática, conforme 

descrita nas figuras abaixo. 
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Figura 1 - Distribuição dos parâmetros individuais do índice de 
progressão da fibrose hepática de acordo com o tempo de 
uso de inibidores de protease, exceto nelfinavir (em anos) 
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Figura 2 - Distribuição dos parâmetros individuais do índice de 
progressão da fibrose hepática de acordo com o tempo de 
uso de efavirenz (em anos) 
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Figura 3 - Distribuição dos parâmetros individuais do índice de 
progressão da fibrose hepática de acordo com o tempo de 
uso de nevirapina (em anos) 
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Figura 4 - Distribuição dos parâmetros individuais do índice de 
progressão da fibrose hepática de acordo com o tempo de 
uso de nelfinavir (em anos) 
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Não foram encontradas correlações estatisticamente significantes entre 

os tempos de uso de medicamentos e o índice de progressão da fibrose 

hepática (p>0,05 para todos os coeficientes). 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

 

6.1. Considerações sobre a população de estudo e os critérios de 
seleção de indivíduos 

 

Este estudo foi realizado no período compreendido entre Setembro de 

2006 e Outubro de 2007, com a população de pacientes HIV-1 co-infectados 

pelo vírus da hepatite C nos ambulatórios especializados do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, CRT da 

Vila Mariana (São Paulo), CCDI do Hospital São Paulo e Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas. 

A inclusão de pacientes foi iniciada após a aprovação dos respectivos 

comitês de ética médica institucional. A data de início do estudo nos 

institutos diferentes ao Hospital das Clínicas foi posterior a data de 

aprovação pela CAPPesq (09 de agosto de 2006). 

Os pacientes foram encaminhados pelos médicos que faziam o 

acompanhamento clínico e tinham indicação de realizar biópsia hepática 

para avaliar o grau de avanço da fibrose hepática e introduzir a terapia 

antiviral contra o HCV, ou aqueles que, tendo uma biópsia anterior, não 

foram tratados previamente por não ter o grau de fibrose hepática 

necessário para tratamento do vírus e tinham o tempo mínimo necessário 

para repetir a biópsia hepática (tempo mínimo de 2 anos). 
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Várias considerações devem ser apontadas para os critérios de seleção 

dos pacientes do estudo. 

O sistema de referência de pacientes constitui um bias de seleção 

devido à possibilidade de inclusão unicamente de sujeitos virológicamente 

estáveis para o HIV-1, o que se traduz na elevada taxa de indivíduos com 

cargas virais indetectáveis para o HIV-1 ao momento da biópsia hepática. 

É possível que alguns de nosso pacientes tenham desenvolvido cirrose 

hepática alguns anos antes da data de realização da biópsia, o que pode 

levar a subestimação da taxa de progressão de fibrose hepática. 

Similarmente, ao assumirmos que todos os usuários de drogas 

intravenosas foram contaminados durante o primeiro ano de uso, 

poderíamos sobrestimar a duração da infecção em alguns pacientes, e com 

isso diminuir a progressão da fibrose hepática. 

Por outro lado, unicamente são encaminhados para biópsia pacientes 

que apresentam exames laboratoriais de hematologia, bioquímica e 

coagulação dentro dos limites normais ou aceitáveis, o que também se 

evidencia nos resultados destes exames na população estudada. 

Durante a realização da tese houve problemas logisticos na realização 

de cargas virais para o HCV, motivo pelo qual estes dados não foram 

incluídos no presente estudo. 

Como em todo projeto de seção transversal, os resultados devem ser 

interpretados cuidadosamente, desde os sujeitos que participaram da 

pesquisa que podem mostrar uma prevalência mais baixa de comportamento 
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de risco quando comparados com aqueles que não sobreviveram a uma ou 

ambas às infecções (HIV e HCV). 

As datas de início da terapia antirretroviral mostraram-se dispersas se 

considerarmos apenas a data provável de aquisição da doença, devendo ser 

somados o momento de identificação do vírus, contagem de linfócitos TCD4 

e carga viral HIV-1 a partir do diagnóstico estabelecido. 

A dificuldade em incluir pacientes co-infectados HCV/HIV tem sido 

relatada em outros estudos o que se reflete na taxa de progressão de fibrose 

hepática similar à encontrada em outros estudos de co-infecção (Macías et 

al., 2004). 

A própria eleição da taxa de progressão de fibrose hepática constituti um 

bias, representada unicamente por um modelo matemático de aproximação 

a real evolução da fibrose nos pacientes co-infectados. Porém, no momento, 

provavelmente esta seja a única ferramenta para podermos conseguir 

grandes grupos de pacientes, já que o modelo ideal de biópsias seqüênciais 

encontrará sempre impedimentos, como a maioria dos pacientes que já 

foram tratados contra o vírus da hepatite C, conseqüentemente modificando 

a evolução da fibrose hepática ou a relutância dos pacientes a se submeter 

a biópsias consecutivas com fins unicamente de pesquisa. 

Em geral, pouco se sabe da história natural da doença crônica 

relacionada ao HCV no âmbito específico da co-infecção com o HIV-1 nos 

pacientes recebendo HAART, portanto, informações relacionadas com o 

desenvolvimento de descompensação hepática, taxa de progressão da 

fibrose hepática e sobre os fatores de predição de doença hepática terminal 
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nesta população especial são difíceis de se encontrar na literatura médica, 

sendo a maioria dos artigos muito recentes. 

A maior parte dos estudos na literatura mundial encontra os mesmos 

problemas para inclusão de um número maior de pacientes: má adesão ao 

seguimento ou tratamento antirretroviral, uso concomitante de drogas ou de 

álcool, presença de outras doenças em atividade e não concordância dos 

pacientes com a realização do procedimento invasivo. (Barreiro et al., 2007; 

Pineda, Macías, 2005). 

Em resumo, considero que as limitações encontradas no estudo, são 

devidas a questões próprias de um problema complexo como é a 

identificação da relação da evolução da fibrose hepática com os fármacos 

utilizados no tratamento antirretroviral e a multiplicidade de fatores 

concomitantes a esta correlação. 

A avaliação ideal teria sido a de um estudo prospectivo com uma 

alocação aleatória dos diferentes esquemas antirretrovirais, um 

acompanhamento prospectivo e biópsias seqüenciais. 

Obviamente, este estudo teria sido tanto ética como praticamente 

inviável. 

Ressalto também que, mesmo existindo algumas considerações em 

relação à utilização da biópsia hepática como “padrão ouro” na avaliação da 

fibrose hepática, tais como a de ser um teste invasivo associado a 

complicações assim como a erros na obtenção da amostra e variações entre 

diferentes obeservadores na interpretação dos dados, no momento não 

existe outro método que possa substituir a informação fornecida pela biópsia 
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hepática realizada nos pacientes portadores de hepatite crônica (Sterling et 

al., 2006). 

Uma última apreciação em relação às dificuldades encontradas na 

realização deste estudo está em que a terapia antirretroviral é sempre 

prescrita como combinações, o que torna difícil afirmar qual a contribuição 

na extensão do dano hepático produzida por cada uma das drogas utilizadas 

(Pineda, Macías, 2005). 
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6.2. Considerações sobre as características epidemiológicas da 
população estudada 
 

Várias características têm sido descritas como positivamente associadas 

com uma rápida progressão da fibrose hepática no paciente co-infectado: 

sexo masculino, idade maior, maior consumo de álcool, níveis maiores de 

aminotransferases e co-infecção com os vírus hepatotrópicos. 

Os níveis plasmáticos do HVC são maiores nos pacientes co-infectados 

quando comparados com os soronegativos para HIV e inversamente 

correlacionados com a contagem da carga viral HIV, não tendo relação 

aparente com o genótipo do HCV envolvido. (Cooper et al., 2001). 

Contudo, existem pontos que interagem nestes fatores de risco tais 

como o maior consumo de álcool geralmente associado à população 

masculina, o que pode significar uma fonte de confusão nesta variável 

(Freeman et al., 2003). 

Na série analisada, a predominância do gênero masculino está 

relacionada com dados previamente reportados em população brasileira que 

inclui o principal centro participante do estudo e com estudos brasileiros 

realizados na cidade de São Paulo em população de monoinfectados HCV 

(Mendes-Corrêa et al., 2001; Focaccia et al., 1998). 

A presença de uma população principalmente jovem, com idade média 

por volta de 40 anos (42,9 anos na população estudada), parece ser uma 

constante nos estudos de co-infecção, havendo sido identificado em alguns 

projetos que uma idade maior do que 35 anos pode estar relacionada como 

um fator independente de maior grau de fibrose hepática do mesmo modo 
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que um consumo de álcool maior que 50g por dia (Cooper et al., 2002; 

Schiavini et al., 2006). 

Um estudo apresentado na França encontrou que nas 4000-5000 

mortes relacionadas aos vírus HBV e HCV no ano de 2001, houve uma 

grande influência dos fatores co-infecção com o HIV e consumo de álcool 

(Marcellin et al., 2007). 

Ainda em relação aos fatores de risco, alto consumo de álcool tem sido 

relacionado com um curso acelerado da hepatite crônica pelo HCV tanto em 

pacientes mono como co-infectados pelo HIV. 

Pacientes com um consumo médio de 50g de álcool por dia, equivalente 

a quatro ou cinco doses de bebidas alcoólicas (330mL de cerveja, 120mL de 

vinho ou 40mL de destilados) tem um incremento na taxa de progressão da 

fibrose hepática (Poynard et al., 1997). 

Múltiplos estudos têm confirmado esta descoberta em países 

desenvolvidos, mas infelizmente pouca literatura encontra-se disponível em 

relação a este fato nos países em desenvolvimento (Shepard et al., 2005). 

Na população estudada, o consumo de álcool foi relatado por 75,5% dos 

casos, sendo que aproximadamente a metade (34,3%) relatou consumo de 

álcool no momento da entrevista. 

Em relação aos sintomas relacionados com doença hepática, podemos 

resumir que na série estudada, a taxa observada foi baixa (77,5% dos 

pacientes se declarou assintomático desde a data provável de adquisição do 

HCV), o que está relacionado com os achados de outros grupos, que 

reportam taxas similares a nosso estudo. 
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Apenas 9,8% dos pacientes relatou ter apresentado icterícia em algum 

momento desde o início da doença. 

A icterícia no co-infectado pode estar relacionada tanto com a presença 

do VHC, como também pode ser uma manifestação de hepatotoxicidade dos 

medicamentos utilizados na terapia antirretroviral. 

Esta toxicidade - melhor chamada de toxicidade hepática - induzida por 

drogas por não ser necessariamente associada a uma medicação tóxica, é 

especialmente freqüente e importante na decorrência de co-infecção com 

HCV, e se apresenta mais freqüentemente como elevação de enzimas 

hepáticas e, na maioria dos casos, é assintomática (Bonacini, 2004b). 

A falta de sintomas associada à presença de co-infecção, alerta para a 

necessidade de avaliar seqüencialmente os pacientes soropositivos como 

única metodologia para identificação de novos casos de co-infecção. 

Alguns autores recomendam que, em caso de se demonstrar co-

infecção com HCV antes do inicio da HAART, seja tratado inicialmente o 

vírus de hepatite C com terapia combinada com interferon e ribavirina para 

diminuir a possibilidade de aparecimento da toxicidade hepática (Soriano et 

al., 2002; Martín-Carbonero et al., 2004). 

Nossa população estava composta maioritariamente por sujeitos que 

não tinham apresentado alguma atividade que os pusesse em contato com 

sangue  

A falta de um parceiro sexual fixo era maioritária, se declarando 50% 

dos sujeitos como solteiros, sendo em sua maioria de raça branca (53,9%). 
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O genótipo HCV predominante em nossa população foi o tipo 1 (56,9%). 

Isto condiz com os achados gerais de genotipagem na população brasileira. 

Estudos epidemiológicos realizados em São Paulo relatam uma 

predominância do genótipo 1a na população geral de co-infectados, seguida 

pelo genótipo 3. Isto tem sido observado também em outros estudos 

realizados em diferentes estados do país (Mendes-Corrêa et al., 2001; 

Segurado et al.,2004; Treitinger et al.,2000; Pavan et al., 2003). 

Alguns estudos encontraram correlação entre o uso de drogas 

intravenosas e a presença de genótipo 3, mas o tipo 1 também tem sido 

correlacionado com a transmissão por essa via (Pawlotsky et al., 1995). 

Os fatores de risco associados à aquisição da infecção de ambos os 

vírus estão relacionados principalmente com a utilização de drogas ilegais 

(72,5%). 

O uso de drogas ilegais já havia sido reportado anteriormente como fator 

de risco importante na população brasileira por vários autores. 

Foi realizado na população de Santos um estudo transversal para 

estimar a prevalência de soropositividade em uma coorte de pessoas 

vivendo com HIV em Santos, e para investigar os potenciais fatores de risco 

para infecção pelo HCV. Foram testados anticorpos anti-HCV usando dois 

ensaios imunoenzimáticos. A soroprevalência geral foi de 36,2%, sendo 

significativamente maior entre os usuários de drogas ilegais intravenosas 

(84,8%) do que entre os não usuários (20,9%) (Segurado et al., 2004). 

No município de Londrina, no Paraná, a soroprevalência geral do HCV 

foi de 21% em uma população constituída fundamentalmente por pessoas 
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cujo principal fator de risco de infecção (84,4%) era a via sexual (Morimoto et 

al., 2005). 

Na população estudada em São Paulo por Mendes-Corrêa e 

colaboradores, 151 (58,5%) dos entrevistados citaram uso de drogas 

endovenosas (Mendes-Corrêa et al., 2001). 

O uso de drogas intravenosas constui também um dos fatores de risco 

associados à aquisicao das infecções pelo HIV e HCV em outros países. 

A prevalência do HCV entre a população de HIV-positivos se encontra 

em ao redor de 35% nos Estados Unidos e Europa, mas em populações 

clínicas onde há uma grande prevalência de uso de drogas ilegais, 

especialmente intravenosas como fator de risco para aquisição do HIV, este 

valor pode ser tão alto quanto 80-90% (Verucchi et al., 2004). 

Altos também são os valores encontrados em países do leste da Europa 

onde a prevalência da co-infecção HCV é de 70-90% entre os usuários de 

drogas intravenosas, assim como em países como a Espanha, onde não 

menos do que 50% da população soropositiva tem co-infecção com o HCV 

(Soriano et al., 2002). 

A ativa utilização de drogas ilegais parece ser, junto com a infecção 

HCV, o principal contribuinte para o aumento na morbilidade e mortalidade 

observada nos pacientes co-infectados com VHC-HIV-1, sendo que a 

soropositividade para o VHC é um fator prognóstico positivo ou marcador 

para pacientes que respondem a HAART: o risco relativo de progressão do 

HIV-1 ou morte era três vezes maior para os HCV-positivos que para os 

HCV-negativos (Greub et al., 2000). 
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6.3. Apreciação sobre a avaliação do tempo de exposição aos 
diferentes grupos de fármacos antirretrovirais na população 
estudada, a histologia encontrada e sua correlação com a taxa de 
progressão de fibrose hepática 
 

Os pacientes, que tinham uma média de utilização de terapia 

antirretroviral de 7,9 anos, com um mínimo de 6 meses e um máximo de 

19,6 anos, eram provenientes dos ambulatórios de 4 hospitais da cidade de 

São Paulo, e tinham recebido terapia antirretroviral de acordo com a decisão 

clínica do médico atendente. 

A terapêutica utilizada nos pacientes no período do estudo seguiu as 

portarias em vigor do Ministério da Saúde do Brasil e foram indagadas 

diretamente dos prontuários dos pacientes. 

Esta maneira de estudar a terapia antirretroviral tem suas limitações 

quando comparada com os estudos clínicos. 

Os critérios de escolha dos fármacos são dispares no momento do 

iníicio da terapia antirretroviral. Mesmo que obedecendo aos mesmos 

protocolos, variam de médico para médico e finalmente, a aderência dos 

pacientes a terapia antirretroviral é desigual, de modo que a influência da 

terapia ao longo do tempo pode ser também distinto. 

Mesmo havendo encontrado que a aderência a terapia antirretroviral nos 

pacientes era boa (média de 72,5% de pacientes declarou não ter deixado 

de tomar nenhuma dose de medicamento nos últimos 30 dias), é difícil 

calcular o impacto a longo prazo das ondulações na aderência dos 

pacientes. 
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Os tempos de exposição à HAART contendendo inibidores da protease 

(sem nelfinavir), nelfinavir, efavirenz e nevirapina foram avaliados. 

Entre os pacientes que utilizaram terapias HAART contendo inibidores 

da protease, a presença de ritonavir como “booster”, a terapia era 

considerada como se fosse unicamente com um IP. 

Em média, os pacientes que foram expostos a IP utilizaram este grupo 

farmacológico por um tempo maior (média de 6,3 anos para o uso de 

nelfinavir e de 5,3 anos para os outros IP, incluindo IP com ritonavir como 

“booster”) quando comparados com o tempo de utilização dos NNRTI 

(nevirapina, 4,3 anos e Efavirenz, 4,6 anos, respectivamente). 

Este maior tempo de utilização poderia estar relacionado com uma 

menor apresentação de efeitos colaterais nos pacientes, menor taxa de 

resistência na população ou pelo advento cronológico mais precoce deste 

grupo farmacológico, mas esta premissa não foi possível de ser 

demonstrada em nosso estudo. 

Quando examinada a exposição aos diferentes fármacos antirretrovirais 

em nossa população, não houve diferenças estatisticamente significantes 

entre os grupos pesquisados. 

Alguns artigos publicados principalmente por grupos espanhóis 

defendem que a utilização de NNRTI, especialmente nevirapina, podem 

estar associados a uma mais rápida progressão da taxa de evolução da 

fibrose hepática, e que os esquemas contendo IP teriam um efeito protetor 

do avanço da fibrose (Macías et al., 2004; Pineda, Macías, 2005). 
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Por outro lado, existem grupos que afirman que, quando comparadas a 

taxa de evolução de fibrose hepática de uma população monoinfectada HCV 

com uma população co-infectada, os fatores associados a doença hepática 

avançada na análise univariada foram gênero masculino (OR: 2.7, 95% CI: 

1.05-7.1), história de uso de drogas intravenosas (OR: 4.6, 95% CI: 2.0-

10.2), infecção pelo HIV (OR: 6.4, 95% CI: 2.7-14.7), e exposição prévia a 

terapia com IP (OR: 3.0, 95% CI:1.4-6.3). 

Na análise multivariada, unicamente o gênero masculino (OR: 3.17, 95% 

CI: 1.152-8.773) e a infecção pelo HIV (OR: 6.85, 95% CI: 2.93-16.005) 

foram associados com taxas elevadas de fibrose hepática (Fuster et al., 

2004). 

Um estudo inglês do ano 2003 comparou duas coortes, uma de mono e 

outra de co-infectados para correlacionar fatores epidemiológicos, 

bioquímicos, laboratoriais e história de HAART com os achados da biópsia 

hepática de 153 pacientes monoinfectados em comparação com 55 co-

infectados HIV-HCV. 

Neste estudo, novamente não foi possível encontrar uma associação 

estatisticamente significativa entre a utilização dos diferentes esquemas 

antirretrovirais e o grau de evolução da fibrose hepática ou um índice maior 

da taxa de progressão da fibrose, encontrando-se novamente associação 

com idade mais elevada, positividade ao HIV e níveis maiores de ALT. 

O nível de linfócitos T CD4 ≤250 estava também independentemente 

associado com fibrose hepática avançada e com um maior índice histológico 

(Mohsen et al., 2003). 
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Em um outro estudo, desta vez realizado na Itália, um total de 110 

pacientes foi recrutado e se encontrou que na análise univariada os fatores 

preditivos do estágio de Ishak-Knodell ≥3 eram de uma história de abuso de 

álcool (OR=3.6, P=0.004], nível maior 100IU/L de ALT no momento da 

biópsia hepática (OR=2.4, P=0.05), atividade necro-inflamatória = 9 

(OR=37.14<, P 0.0001) e Linfócitos T CD4 <350/microL no nadir (OR=5.3, 

P=0.05). 

Na análise multivariada, idade >35 anos (OR=3.19, P=0.04) e abuso de 

álcool (OR=4.36, P=0.002) estavam associados independentemente com o 

estágio de Ishak-Knodell. 

Biópsias hepáticas pareadas estavam disponíveis em 36 pacientes; 18 

mostraram um aumento pelo menos de um estágio na biópsia subseqüente 

do fígado. 

Seja em uma análise univariada ou em uma multivariada, uma 

diminuição da contagem dos linfócitos T CD4 de mais de 10% entre duas 

biópsias (OR=6.85, P=0.002) foi associada significativamente com a 

progressão da fibrose do fígado (Schiavini et al., 2006). 

Em nosso estudo, a infecção pelo HIV-1 encontrava-se estabilizada em 

todos os pacientes, sendo que 52,9% nunca tinham apresentado alguma 

doença considerada oportunista. 

A média de CD4 era de 373,9 cels/mm3 (dp=231,5) e o RNA HIV-1 era 

indetectável (≤ 400 cópias/mL) em 95,5% dos pacientes pesquisados. 

As principais características bioquímicas (nível de ALT, AST, proteínas 

totais e frações) encontravam-se em média dentro dos valores normais de 
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referência nos respectivos hospitais, e a hematologia (Hemoglobina, 

Plaquetas, Tempo de Protrombina) também. 

Os resultados da histologia mostraram uma população de pacientes 

maioritariamente com um grau de fibrose baixo/médio (graus 0-2) 

correspondendo aos 82,4% dos casos, o que não se correlaciona com a 

idade média dos pacientes e o tempo desde a adquisição de ambas as 

infecções quando comparados com outras séries. 

Existem três fatores associados com um grau maior de fibrose hepática: 

 

- Duração da doença de mais de 10 anos; 

- Idade maior de 35-40 anos; 

- Consumo de álcool (Benhamou et al., 1999; Martín-Carbonero et al., 

2004). 

 

Alguns estudos sugerem adicionalmente que a presença de esteatose 

hepática poderia também estar associada com uma maior progressão da 

fibrose hepática (Cholet et al., 2004). 

Quando avaliada a taxa de progressão de fibrose hepática em duas 

biópsias sucessivas em um estudo recente realizado na França, observou-se 

que uma maior taxa de evolução de fibrose hepática (acima de 0,5) não 

estava relacionada com idade, consumo de álcool, contagem de linfócitos T 

CD4, carga viral de HIV, genótipo HCV ou dosagens de ALT ou AST. 
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No mesmo estudo, a análise do tratamento recebido entre as duas 

biópsias não demonstrou correlação da taxa de progressão da fibrose 

hepática com nenhum fármaco específico (Bonnard et al., 2007). 

É importante ressaltar em nossa série que o grau de atividade necro-

inflamatória era em média baixo em todos os critérios de semiquantificação. 

Foram correlacionados inicialmente o grau de fibrose na biópsia 

hepática com o uso de drogas ilícitas e álcool, não havendo diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos com grau de fibrose 

leve/moderado e avançado em relação ao uso destas variáveis. 

Quando estudada a correlação do uso de fármacos antirretrovirais e o 

grau de avanço de fibrose hepática, também não foram encontradas na 

nossa população diferenças estatisticamente significantes (p> 0,05 em todas 

as comparações). 

Para observar a correlação entre a taxa de progressão da fibrose 

hepática (FPR) e as diferentes variáveis em estudo, dois tipos de valores de 

FPR foram utilizados: o primeiro, valor da média calculada na nossa 

população que é de 0,11, e o segundo, com um valor arbitrário de 0,2, 

considerado como de progressão rápida da fibrose hepática em nossa 

população, para analisar os fatores envolvidos com uma fibrose acima da 

média e os fatores responsáveis pelo que chamamos “progressores rápidos 

de fibrose”. 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na 

análise univariada entre os grupos com progressão acima ou abaixo da 
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média da população estudada, ou quando pesquisados os diferentes grupos 

de fármacos. 

Podemos afirmar então, que em nossa população a utilização de drogas 

ilegais, principalmente cocaína inalada e injetável, se encontram associados 

com maiores índices de progressão de fibrose hepática, maior grau de 

fibrose hepática e evolução rápida da taxa de progressão da fibrose 

hepática. 

Esses descobrimentos estão correlacionados com os encontrados com 

outros grupos em estudos similares em nível mundial. 

Nosso estudo não foi conclusivo a respeito da relação dos fármacos 

antirretrovirais com a FPR ou o grau de fibrose hepática encontrados por 

estudos em populações maiores. Biópsias hepáticas seqüenciais deverão 

ser realizadas para melhor avaliar esse ponto. 
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7. CONCLUSÕES 
 

 

 

� A média da taxa de progressão da fibrose hepática na nossa população foi 

de 0,11; 

 

� Não existe na população estudada correlação entre o tipo de fármaco 

utilizado na terapia antirretrovioral altamente eficaz e o grau de avanço da 

fibrose hepática; 

 

� Não existe na população estudada correlação entre o tempo de exposição 

aos fármacos e a taxa de evolução da fibrose hepática; 

 

� Os fatores associados com um maior grau de avanço da fibrose hepática, 

maior taxa de progressão da fibrose hepática e evolução rápida da taxa de 

progressão da fibrose hepática são: uso de drogas ilegais, cocaína inalada, 

uso de cocaína injetável; 

 

� É necessário, à luz dos nossos achados, estimular a população de 

pacientes co-infectados HIV/HCV a não utilizar drogas ilícitas, principalmente 

intravenosas e inaladas. 
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8. ANEXOS 
 

 

 

Anexo A - Termos de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

 

Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina da Universidade de São Paulo 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Versão: 01 de Marco de 2006 

 
Título do Estudo: 
 
AVALIAÇÃO DA FIBROSE HEPÁTICA DE PACIENTES CO-INFECTADOS 
PELO HIV/HCV EM UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM 
HIV/AIDS 

 
Investigador: Roberto Maximiliano Carrasco Navarro, MSc 
Telefones: 3061-7031 / 9390-1629 
 
Objetivo do Estudo 
 
O presente estudo visa estabelecer quais as diferenças na fibrose hepática 
nos pacientes portadores de co-infecção HIV-HCV em uso dos diferentes 
esquemas de terapia antirretroviral. 
O estudo é desenhado para realizar uma biópsia hepática de controle e 
exames laboratoriais nos pacientes que se encontram em acompanhamento 
na Casa da AIDS do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo no ambulatório de co-infecção HIV-HCV e que 
tenham indicação clínica para a realização de uma biópsia hepática visando 
determinar qual o avanço da sua doença hepática. 
Aproximadamente 400 indivíduos foram elegíveis, e todos foram informados 
dos procedimentos do protocolo previamente a sua inclusão no presente 
estudo. 
A participação no estudo contribuirá na compreensão da fibrose hepática 
nos pacientes que apresentam infecção por ambos os vírus da hepatite C e 
HIV que tenham indicação de uso de terapia antirretroviral altamente ativa 
(HAART). 
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Descrição do Estudo 
 
Pacientes co-infectados com os vírus do HIV e HCV, foram convidados a 
participar deste estudo, onde uma biópsia hepática e exames laboratoriais 
avaliarão qual a fibrose hepática dependendo do tipo de tratamento 
administrado. Foi analisada a influência da terapia antirretroviral na fibrose 
no fígado destes pacientes. 
 
Descrição dos Procedimentos 
 
Para ser incluído no estudo, o(a) senhor(a) precisa estar infectado(a) por 
ambos os vírus HIV e HCV e recebendo drogas anti-HIV para tratar sua 
infecção por HIV. As drogas anti-HIV não foram fornecidas por este estudo. 
O(a) senhor(a) foi orientado(a) a continuar tomando as drogas anti-HIV. 
Se o(a) senhor(a) decidir que deseja participar do estudo, será 
questionado(a) sobre sua história clínica e submetido(a) a exame físico. Um 
tubo de sangue será coletado quando for feita a biópsia hepática e o sangue 
será utilizado para os exames já mencionados. 
Se o(a) senhor(a) concordar em participar, precisará comparecer ao hospital 
para visita de acordo com a data especificada para coleta de sangue e para 
a biópsia de fígado. 
Se for mulher, não poderá estar grávida, nem amamentando. 
 
Potenciais Riscos e Desconfortos 
 
Pode haver dor e desconforto locais no momento da coleta de sangue. A 
coleta de sangue às vezes provoca hematomas. Raramente ocorrem 
desmaios, infecção ou inflamação da veia no local da introdução da agulha. 
Serão tomados cuidados para evitar esses problemas. 
A biópsia hepática no momento é considerada como a melhor maneira de 
avaliar a fibrose hepática em pacientes que apresentam co-infecção com o 
HIV e o vírus da hepatite C. 
Existem riscos potenciais para a biópsia hepática que vão desde uma 
pequena dor local inespecífica e em raras vezes sangramento. Estes riscos 
são minimizados pela utilização do ultra-som durante o procedimento para 
garantir uma adequada coleta da amostra do tecido hepático. 
O(a) senhor(a) poderá pedir maiores esclarecimentos ao médico que vai 
realizar a biópsia ou a algum dos médicos que participam do protocolo antes 
de assinar o presente termo. 
 
Benefícios 

 
O(a) senhor(a) estará ajudando a melhor entender um tratamento para 
pessoas que apresentam co-infecção HIV-HCV e que fazem uso de terapia 
antirretroviral altamente ativa (HAART), mesmo que o(a) senhor(a) venha a 
desistir de participar do estudo, o seu atendimento no hospital não será 
prejudicado. 
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Sigilo 
 
O sigilo das informações sobre os dados coletados relativos a entrevista e 
dados clínicos serão mantidos. Caso os resultados do estudo sejam 
publicados na literatura médica, sua identidade não será revelada. Além da 
equipe de saúde que geralmente tem acesso ao seu prontuário clínico, os 
registros desta pesquisa podem ser examinados por um membro da equipe 
das instituições governamentais cabíveis. Uma cópia deste formulário de 
consentimento será mantida em seu prontuário clínico e outra será fornecida 
ao(a) senhor(a). 
 
Encerramento de sua Participação 
 
Sua participação nesta pesquisa pode ser encerrada se o Investigador 
Principal determinar que o(a) senhor(a) deixar de seguir as orientações 
determinadas pelo Investigador Principal do estudo. 
 
Números e Nomes de Contato para Dúvidas 
 
O(a) senhor(a) tem o direito de fazer qualquer pergunta relativa aos riscos 
potenciais e/ou conhecidos deste estudo a qualquer momento. Por favor, 
dirija suas perguntas relativas a este estudo ao Dr. Roberto Maximiliano 
Carrasco Navarro do LIM-47 localizado no Instituto de Medicina Tropical de 
São Paulo, nos telefones 3061-7031 / 9390-1629. 
 
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 
 
Eu tive bastante tempo para ler e pensar sobre toda a informação contida 
neste formulário de consentimento antes de ser incluído(a) no estudo. O 
programa proposto foi claramente explicado a mim. Eu voluntariamente 
aceito participar do estudo, compreendendo que nem todos os riscos de tal 
tratamento são completamente estabelecidos. Compreendo que minha 
participação é voluntária e que a recusa em participar do estudo não 
envolverá sanção nem perda de benefício. Também compreendo que posso 
retirar meu consentimento e interromper minha participação a qualquer 
momento sem penalidade e sem prejuízo para tratamento médico futuro ou 
alternativo nesta instituição e que o Dr. Roberto Carrasco, se for do meu 
interesse, poderá interromper minha participação a qualquer momento. 
 
Nome do Paciente (letra de forma): _________________________________ 
 
Assinatura do Paciente: ________________________Data: ____/____/____ 
 
Assinatura do Investigador: _____________________Data: ____/____/____ 
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Centro de Referência e Treinamento 
DST/Aids (CRT-DST/AIDS) 

 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Versão 2: 25 de Setembro de 2006 

 
Título do Estudo: 
 
AVALIAÇÃO DA FIBROSE HEPÁTICA DE PACIENTES CO-INFECTADOS 
PELO HIV/HCV EM UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM 
HIV/AIDS 

 
Investigador: Roberto Maximiliano Carrasco Navarro, MSc 
Telefones: 3061-7031 / 9390-1629 
 
Objetivo do Estudo 
 
O presente estudo visa estabelecer quais as diferenças na fibrose hepática 
nos pacientes portadores de co-infecção HIV-HCV em uso dos diferentes 
esquemas de terapia antirretroviral. 
O estudo é desenhado para realizar uma biópsia hepática de controle e 
exames laboratoriais nos pacientes que se encontram em acompanhamento 
no Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS (CRT) no ambulatório de 
co-infecção HIV-HCV e que tenham indicação clínica para a realização de 
uma biópsia hepática visando determinar qual o avanço da sua doença 
hepática. 
Aproximadamente 400 indivíduos serão elegíveis, e todos serão informados 
dos procedimentos do protocolo previamente a sua inclusão no presente 
estudo. 
A participação no estudo contribuirá na compreensão da fibrose hepática 
nos pacientes que apresentam infecção por ambos os vírus da hepatite C e 
HIV que tenham indicação de uso de terapia antirretroviral altamente ativa 
(HAART). 
 
Descrição do Estudo 
 
Pacientes co-infectados com os vírus do HIV e HCV, serão convidados a 
participar deste estudo, onde uma biópsia hepática e exames laboratoriais 
avaliarão qual a fibrose hepática dependendo do tipo de tratamento 
administrado. Será analisada a influência da terapia antirretroviral na fibrose 
no fígado destes pacientes. 
 
Descrição dos Procedimentos 
 
Para ser incluído no estudo, o(a) senhor(a) precisa estar infectado por 
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ambos os vírus HIV e HCV e recebendo drogas anti-HIV para tratar sua 
infecção por HIV. As drogas anti-HIV não serão fornecidas por este estudo. 
O(a) senhor(a) será orientado(a) a continuar tomando as drogas anti-HIV. 
Se o(a) senhor(a) decidir que deseja participar do estudo, irá preencher um 
questionário com duração aproximada de 20 minutos e será submetido(a) a 
exame físico. Um tubo de sangue será coletado quando for feita a biópsia 
hepática e o sangue será utilizado para os seguintes exames: Hemograma 
completo, Hemoglobina, Coagulação, Função do fígado e testes dos vírus 
HIV e HCV, que serão utilizados com exclusividade para este estudo. 
Se o(a) senhor(a) concordar em participar, precisará comparecer ao hospital 
para visita de acordo com a data especificada para coleta de sangue e para 
a biópsia de fígado. 
Se for mulher, não poderá estar grávida, nem amamentando. Um teste de 
gravidez será realizado nesta coleta de sangue. 
 
Potenciais Riscos e Desconfortos 
 
Poderá haver dor e desconforto locais no momento da coleta de sangue. A 
coleta de sangue às vezes provoca hematomas. Raramente, ocorrem 
desmaios, infecção ou inflamação da veia no local da introdução da agulha. 
Serão tomados cuidados para evitar esses problemas. 
A biópsia hepática no momento é considerada como a melhor maneira de 
avaliar a fibrose hepática em pacientes que apresentam co-infecção HIV-
HCV. Biópsia de fígado ou biópsia hepática é um procedimento por meio do 
qual se retira um pequeno fragmento de tecido hepático, que será 
examinado sob microscópio de forma a identificar as causas ou analisar o 
estágio de evolução de uma doença hepática. 
Existem riscos potenciais para a biópsia hepática que vão desde uma 
pequena dor local inespecífica e em raras vezes sangramento. Estes riscos 
são minimizados pela utilização do ultra-som durante o procedimento para 
garantir uma adequada coleta da amostra do tecido hepático. 
Diferentemente da dor acima descrita, aquela que aparece mais tardiamente 
(por exemplo, após 1 ou mais horas), progressiva e de forte intensidade, 
deve alertar para a possibilidade de complicações, e deve ser avaliada pelo 
médico responsável. A realização sistemática de ultra-som alguns minutos 
após o procedimento, por sua vez, permite o “relaxamento” dos cuidados 
mais intensivos, já que ausência de líquido visível na cavidade pode ser 
interpretada como ausência de sangramento. 
O risco mais comum é o sangramento que ocorre a partir do local onde a 
agulha foi inserida no fígado. É claro que algum sangramento, ainda que 
mínimo, ocorre sempre, tal como quando sofremos pequenos ferimentos. 
Mas é, em geral, um sangramento auto-limitado, isto é, que deve parar em 
poucos segundos ou minutos e não tem maior conseqüência.  
O risco de um sangramento de maior magnitude está, em geral, diretamente 
relacionado à doença hepática. O sangramento pode, em alguns casos, 
persistir por mais tempo, sendo que isso ocorre em menos de 1% dos 
pacientes. Outras complicações possíveis são as punções de outros órgãos, 
tais como o rim, o pulmão ou o cólon. Também pode ocorrer punção da 
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vesícula biliar, o que pode causar vazamento de bile dentro da cavidade 
abdominal. A presença do sangue (em casos de sangramentos maiores) ou 
de bile (no caso da punção da vesícula) na cavidade abdominal gera um 
quadro clínico de peritonite, onde a dor é intensa. Ainda assim, felizmente, 
na maioria dos casos, é possível o controle clínico da situação. A dor pode 
ser controlada com analgésicos potentes e sedativos, e o vazamento de bile, 
em geral, se limita a uma mínima quantidade. Ainda que raramente, pode 
ser necessária uma cirurgia para corrigir um sangramento eventualmente 
descontrolado. Nos casos em que o fígado exiba algum grau de atrofia de 
um dos lobos, nos casos em que exista líquido livre na cavidade abdominal 
(ascite), e quando haja distúrbios da coagulação, esse risco é seguramente 
maior, e deve ser pesado frente às alternativas disponíveis (laparoscopia?) 
pelo médico responsável. 
O risco de morte em conseqüência de uma biópsia de fígado é inferior a 1 
caso em cada 5 mil biópsias. 
Assistência médica plena será oferecida caso existam intercorrências 
durante o procedimento. 
O(a) senhor(a) poderá pedir maiores esclarecimentos ao médico que vai 
realizar a biópsia ou a algum dos médicos que participam do protocolo antes 
de assinar o presente termo. 
 
Benefícios 

 
O(a) senhor(a) estará ajudando a melhor entender um tratamento para 
pessoas que apresentem co-infecção HIV-HCV e fazem uso de terapia 
antirretroviral altamente ativa (HAART), mesmo que o(a) senhor(a) venha a 
desistir de participar do estudo, o seu atendimento no hospital não será 
prejudicado. 

 
Sigilo 
 
O sigilo das informações sobre os dados coletados relativos a entrevista e 
dados clínicos serão mantidos. Caso os resultados do estudo sejam 
publicados na literatura médica, sua identidade não será revelada. Além da 
equipe de saúde que geralmente tem acesso ao seu prontuário clínico, os 
registros desta pesquisa podem ser examinados por um membro da equipe 
das instituições governamentais cabíveis. Uma cópia deste formulário de 
consentimento será mantida em seu prontuário clínico e outra será fornecida 
ao(a) senhor(a). 
 
Encerramento de sua Participação 
 
Sua participação nesta pesquisa pode ser encerrada se o Investigador 
Principal determinar que: O(a) senhor(a) deixar de seguir as orientações 
determinadas pelo Investigador Principal do estudo. 
 
Números e Nomes de Contato para Dúvidas 
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O(a) senhor(a) tem o direito de fazer qualquer pergunta relativa aos riscos 
potenciais e/ou conhecidos deste estudo a qualquer momento. Por favor, 
dirija suas perguntas relativas a este estudo ao Dr. Roberto Maximiliano 
Carrasco Navarro do LIM-47, localizado no Instituto de Medicina Tropical de 
São Paulo, nos telefone 3061-7031 / 9390-1629. 
Se o(a) senhor(a) tiver alguma dúvida sobre a pesquisa e os seus direitos 
enquanto participante, por favor entre em contato com o Coordenador do 
Comité de Ética em Pesquisa, Dr. Eduardo Ronner Lagonegro, pelo telefone 
: 5087-9837. 
 
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 
 
Eu tive bastante tempo para ler e pensar sobre toda a informação contida 
neste formulário de consentimento antes de ser incluído(a) no estudo. O 
programa proposto foi claramente explicado a mim. Eu voluntariamente 
aceito participar do estudo, compreendendo que nem todos os riscos de tal 
tratamento são completamente estabelecidos. Compreendo que minha 
participação é voluntária e que a recusa em participar do estudo não 
envolverá sanção nem perda de benefício. Também compreendo que posso 
retirar meu consentimento e interromper minha participação a qualquer 
momento sem penalidade e sem prejuízo para tratamento médico futuro ou 
alternativo nesta instituição e que o Dr. Roberto Carrasco, se for do meu 
interesse, poderá interromper minha participação a qualquer momento. 
 
Nome do Paciente (letra de forma): _________________________________ 
 
Assinatura do Paciente: ________________________Data: ____/____/____ 
 
Assinatura do Investigador: _____________________Data: ____/____/____ 
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Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 

 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Versão 01: Março de 2006 

 
Título do Estudo: 
 
AVALIAÇÃO DA FIBROSE HEPÁTICA DE PACIENTES CO-INFECTADOS 
PELO HIV/HCV EM UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM 
HIV/AIDS 

 
Investigador: Roberto Carrasco Navarro, MSc 
Telefones: 3061-7031 / 8258-7651 
 
Objetivo do Estudo 
 
O presente estudo visa estabelecer quais as diferenças na fibrose hepática 
nos pacientes portadores de co-infecção HIV-HCV em uso dos diferentes 
esquemas de terapia antirretroviral. 
O estudo é desenhado para realizar uma biópsia hepática de controle e 
exames laboratoriais nos pacientes que se encontram em acompanhamento 
na UNIFESP, no ambulatório de co-infecção HIV-HCV e que tenham 
indicação clínica para a realização de uma biópsia hepática visando 
determinar qual o avanço da sua doença hepática. 
Aproximadamente 400 indivíduos serão elegíveis, e todos serão informados 
dos procedimentos do protocolo previamente a sua inclusão no presente 
estudo. 
A participação no estudo contribuirá na compreensão da fibrose hepática 
nos pacientes que apresentam infecção por ambos os vírus da hepatite C e 
HIV que tenham indicação de uso de terapia antirretroviral altamente ativa 
(HAART). 
 
Descrição do Estudo 
 
Pacientes co-infectados com os vírus do HIV e HCV, serão convidados a 
participar deste estudo, onde uma biópsia hepática e exames laboratoriais 
avaliarão qual a fibrose hepática dependendo do tipo de tratamento 
administrado. Será analisada a influência da terapia antirretroviral na fibrose 
no fígado destes pacientes. 
 
Descrição dos Procedimentos 
 
Para ser incluído no estudo, o(a) senhor(a) precisa estar infectado por 
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ambos os vírus HIV e HCV e recebendo drogas anti-HIV para tratar sua 
infecção por HIV. As drogas anti-HIV não serão fornecidas por este estudo. 
O(a) senhor(a) será orientado(a) a continuar tomando as drogas anti-HIV. 
Se o(a) senhor(a) decidir que deseja participar do estudo, será 
questionado(a) sobre sua história clínica e será submetido(a) a exame físico. 
Um tubo de sangue será coletado quando for feita a biópsia hepática e o 
sangue será utilizado para os exames já mencionados. 
Se o(a) senhor(a) concordar em participar, precisará comparecer ao hospital 
para visita de acordo com a data especificada para coleta de sangue e para 
a biópsia de fígado. 
Se for mulher, não poderá estar grávida, nem amamentando. 
 
Potenciais Riscos e Desconfortos 
 
Pode haver dor e desconforto locais no momento da coleta de sangue. A 
coleta de sangue às vezes provoca hematomas. Raramente, ocorrem 
desmaios, infecção ou inflamação da veia no local da introdução da agulha. 
Serão tomados cuidados para evitar esses problemas. 
A biópsia hepática no momento é considerada como a melhor maneira de 
avaliar a fibrose hepática em pacientes que apresentam co-infecção HIV-
HCV. 
Existem riscos potenciais para a biópsia hepática que vão desde uma 
pequena dor local inespecífica e em raras vezes sangramento. Estes riscos 
são minimizados pela utilização do ultra-som durante o procedimento para 
garantir uma adequada coleta da amostra do tecido hepático. 
O(a) senhor(a) poderá pedir maiores esclarecimentos ao médico que vai 
realizar a biópsia ou a algum dos médicos que participam do protocolo antes 
de assinar o presente termo. 
 
Benefícios 

 
O(a) senhor(a) estará ajudando a melhor entender um tratamento para 
pessoas que apresentem co-infecção HIV-HCV e fazem uso de terapia 
antirretroviral altamente ativa (HAART), mesmo que o senhor venha a 
desistir de participar do estudo, o seu atendimento no hospital não será 
prejudicado. 

 
Sigilo 
 
O sigilo das informações sobre os dados coletados relativos a entrevista e 
dados clínicos serão mantidos. Caso os resultados do estudo sejam 
publicados na literatura médica, sua identidade não será revelada. Além da 
equipe de saúde que geralmente tem acesso ao seu prontuário clínico, os 
registros desta pesquisa podem ser examinados por um membro da equipe 
das instituições governamentais cabíveis. Uma cópia deste formulário de 
consentimento será mantida em seu prontuário clínico e outra será fornecida 
ao(a) senhor(a). 
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Encerramento de sua Participação 
 
Sua participação nesta pesquisa pode ser encerrada se o Investigador 
Principal determinar que o(a) senhor(a) deixar de seguir as orientações 
determinadas pelo Investigador Principal do estudo. 
 
Números e Nomes de Contato para Dúvidas 
 
O(a) senhor(a) tem o direito de fazer qualquer pergunta relativa aos riscos 
potenciais e/ou conhecidos deste estudo a qualquer momento. Por favor, 
dirija suas perguntas relativas a este estudo ao Dr. Roberto Maximiliano 
Carrasco Navarro do LIM-47, localizado no Instituto de Medicina Tropical de 
São Paulo, nos telefones 3061-7031 / 8258-7651. 
 
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 
 
Eu tive bastante tempo para ler e pensar sobre toda a informação contida 
neste formulário de consentimento antes de ser incluído(a) no estudo. O 
programa proposto foi claramente explicado a mim. Eu voluntariamente 
aceito participar do estudo, compreendendo que nem todos os riscos de tal 
tratamento são completamente estabelecidos. Compreendo que minha 
participação é voluntária e que a recusa em participar do estudo não 
envolverá sanção nem perda de benefício. Também compreendo que posso 
retirar meu consentimento e interromper minha participação a qualquer 
momento sem penalidade e sem prejuízo para tratamento médico futuro ou 
alternativo nesta instituição e que o Dr. Roberto Carrasco, se for do meu 
interesse, poderá interromper minha participação a qualquer momento. 
 
Nome do Paciente (letra de forma): _________________________________ 
 
Assinatura do Paciente: ________________________Data: ____/____/____ 
 
Assinatura do Investigador:______________________Data: ____/____/____ 
 
Assinatura da Testemunha:_____________________Data: ____/____/____ 
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INSTITUTO DE INFECTOLOGIA “EMÍLIO RIBAS” 
 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Versão 2 : 25 de Setembro de 2006 

 
Título do Estudo: 

 
AVALIAÇÃO DA FIBROSE HEPÁTICA DE PACIENTES CO-INFECTADOS 
PELO HIV/HCV EM UM SERVIÇO DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM 
HIV/AIDS 

 
Investigador: Roberto Carrasco Navarro, MSc 
Telefones: 3066-7031 / 8258-7651 

 
Objetivo do Estudo: 

 
O presente estudo visa estabelecer quais as diferenças na fibrose hepática 
nos pacientes portadores de co-infecção HIV-VHC em uso dos diferentes 
esquemas de terapia antirretroviral. 
O estudo é desenhado para realizar uma biópsia hepática de controle e 
exames laboratoriais nos pacientes que se encontram em acompanhamento 
na Casa da AIDS do Hospital das Clínicas da FMUSP e nos ambulatórios de 
co-infecção HIV-VHC e que tenham indicação clínica para a realização de 
uma biópsia hepática visando determinar qual o avanço da sua doença 
hepática. 
Aproximadamente 400 indivíduos serão elegíveis, e todos serão informados 
dos procedimentos do protocolo previamente a sua inclusão no presente 
estudo. 
A participação no estudo contribuirá na compreensão da fibrose hepática 
nos pacientes que apresentam infecção por ambos os vírus da hepatite C e 
HIV que tenham indicação de uso de terapia antirretroviral altamente eficaz 
(HAART). 

 
Descrição do Estudo 

 
Pacientes co-infectados com os vírus do HIV e HCV, serão convidados a 
participar deste estudo ,onde uma biópsia hepática e  exames laboratoriais 
avaliarão qual a fibrose hepática dependendo do tipo de tratamento 
administrado. Será analisada a influência da terapia antirretroviral na fibrose 
no fígado destes pacientes. 

 
Descrição dos Procedimentos 

 
Para ser incluído no estudo, o(a) senhor(a) precisa estar infectado por 
ambos os vírus HIV e HCV e recebendo drogas anti-HIV para tratar sua 
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infecção por HIV. As drogas anti-HIV não serão fornecidas por este estudo. 
O(a) senhor(a) será orientado(a) a continuar tomando as drogas anti-HIV.  
Se o(a) senhor(a) decidir que deseja participar do estudo, irá preencher um 
questionário com duração aproximada de 20 minutos e será submetido(a) a 
exame físico. Um  tubo  de sangue será coletado quando for feita a biópsia 
hepática e o sangue será utilizado para os seguintes exames : Hemograma 
completo , Hemoglobina , Coagulação , Função do figado e testes dos virus 
HIV e HCV ,  os que serão utilizados com exclusividade para este estudo. 
Se o(a) senhor(a) concordar em participar, precisará comparecer ao hospital 
para visita de acordo com a data especificada para coleta de sangue e para 
a biópsia de fígado.  
Se for mulher, não poderá estar grávida, nem amamentando. Um teste de 
gravidez sera realizado nesta coleta de sangue. 

 
Potenciais Riscos e Desconfortos 

 
Pode haver dor e desconforto locais no momento da coleta de sangue. A 
coleta de sangue às vezes provoca hematomas. Raramente, ocorrem 
desmaios, infecção ou inflamação da veia no local da introdução da agulha. 
Serão tomados cuidados para evitar esses problemas. 
A biópsia hepática no momento é considerada como a melhor maneira de 
avaliar a fibrose hepática em pacientes que apresentam co-infecção com o 
HIV e o vírus da hepatite C. Biópsia de fígado ou biópsia hepática é um 
procedimento por meio do qual se retira um pequeno fragmento de tecido 
hepático, que será examinado sob microscópio de forma a identificar as 
causas ou analisar o estágio de evolução de uma doença hepática. 
Existem riscos potenciais para a biópsia hepática que vão desde uma 
pequena dor local inespecífica e em raras vezes sangramento. Estes riscos 
são minimizados pela utilização do ultra-som durante o procedimento para 
garantir uma adequada coleta da amostra do tecido hepático.  
Diferentemente da dor acima descrita, aquela que aparece mais tardiamente 
(por exemplo, após 1 ou mais horas), progressiva e de forte intensidade, 
deve alertar para a possibilidade de complicações, e deve ser avaliada pelo 
médico responsável. A realização sistemática de ultra-som alguns minutos 
após o procedimento, por sua vez, permite o “relaxamento” dos cuidados 
mais intensivos, já que ausência de líquido visível na cavidade pode ser 
interpretada como ausência de sangramento. 
O risco mais comum é o sangramento que ocorre a partir do local onde a 
agulha foi inserida no fígado. É claro que algum sangramento, ainda que 
mínimo, ocorre sempre, tal como quando sofremos pequenos ferimentos. 
Mas é, em geral, um sangramento auto-limitado, isto é, que deve parar em 
poucos segundos ou minutos e não tem maior conseqüência.  
O risco de um sangramento de maior magnitude está, em geral, diretamente 
relacionado à doença hepática. O sangramento pode, em alguns casos, 
persistir por mais tempo, sendo que isso ocorre em menos de 1% dos 
pacientes. Outras complicações possíveis são as punções de outros órgãos, 
tais como o rim, o pulmão ou o cólon. Também pode ocorrer punção da 
vesícula biliar, o que pode causar vazamento de bile dentro da cavidade 
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abdominal. A presença do sangue (em casos de sangramentos maiores) ou 
de bile (no caso da punção da vesícula) na cavidade abdominal gera um 
quadro clínico de peritonite, onde a dor é intensa. Ainda assim, felizmente, 
na maioria dos casos, é possível o controle clínico da situação. A dor pode 
ser controlada com analgésicos potentes e sedativos, e o vazamento de bile, 
em geral, se limita a uma mínima quantidade. Ainda que raramente, pode 
ser necessária uma cirurgia para corrigir um sangramento eventualmente 
descontrolado. Nos casos em que o fígado exiba algum grau de atrofia de 
um dos lobos, nos casos em que exista líquido livre na cavidade abdominal 
(ascite), e quando haja distúrbios da coagulação, esse risco é seguramente 
maior, e deve ser pesado frente às alternativas disponíveis (laparoscopia?) 
pelo médico responsável. 
O risco de morte em conseqüência de uma biópsia de fígado é inferior a 1 
caso em cada 5 mil biópsias. 
Assistência médica plena será oferecida caso existam intercorrencias 
durante o procedimento. 
Você Pode pedir maiores esclarecimentos ao médico que vai realizar a 
biópsia ou a algum dos médicos que participam do protocolo antes de 
assinar o presente termo. 

 
Benefícios 

 
Você estará ajudando a melhor entender um tratamento para pessoas que 
apresentem co-infecção com VHC e fazem uso de terapia antirretroviral 
altamente eficaz (HAART), mesmo que o senhor venha a desistir de 
participar do estudo, o seu atendimento no hospital não será prejudicado. 

 
Sigilo 

 
O sigilo das informações sobre os dados coletados relativos a entrevista e 
dados clínicos serão mantidos. Caso os resultados do estudo sejam 
publicados na literatura médica, sua identidade não será revelada. Além da 
equipe de saúde que geralmente tem acesso ao seu prontuário clínico, os 
registros desta pesquisa podem ser examinados por um membro da equipe 
das instituições governamentais cabíveis. Uma cópia deste formulário de 
consentimento será mantida em seu prontuário clínico e outra será fornecida 
ao(à) senhor(a). 

 
Encerramento de sua Participação 

 
Sua participação nesta pesquisa pode ser encerrada se o Investigador 
Principal determinar que: O (a) Senhor (a) deixar de seguir as orientações 
determinadas pelo investigador principal do estudo. 

 
Números e Nomes de Contato para Dúvidas 

 
O (A) senhor (a) tem o direito de fazer qualquer pergunta relativa aos riscos 
potenciais e/ou conhecidos deste estudo a qualquer momento. Por favor, 
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dirija suas perguntas relativas a este estudo ao Dr. Roberto Carrasco 
Navarro do LIM-47 do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo, nos 
telefone 3066-7031/9390-1629. 
Se você tiver alguma dúvida sobre a pesquisa e os seus direitos enquanto 
participante favor entrar em contato com a Coordenadora do Comité de Ètica 
em Pesquisa , Dra. Anna Christina Nunes D'Ambrósio , na  Av. Dr. Arnaldo, 
165 - Casa Azul - CEP 01246-902, Telefone (0XX11) 3896-1406 
 
FORMULÁRIO DE CONSENTIMENTO 

 
Eu tive bastante tempo para ler e pensar sobre toda a informação contida 
neste formulário de consentimento antes de ser incluído(a) no estudo. O 
programa proposto foi claramente explicado a mim. Eu voluntariamente 
aceito participar do estudo, compreendendo que nem todos os riscos de tal 
tratamento são completamente estabelecidos. Compreendo que minha 
participação é voluntária e que a recusa em participar do estudo não 
envolverá sanção nem perda de benefício. Também compreendo que posso 
retirar meu consentimento e interromper minha participação a qualquer 
momento sem penalidade e sem prejuízo para tratamento médico futuro ou 
alternativo nesta instituição e que o Dr. Roberto Carrasco, se for do meu 
interesse, poderá interromper minha participação a qualquer momento. 

 
Nome do Paciente (letra de forma): _________________________________ 
 
Assinatura do Paciente: ________________________Data: ____/____/____ 
 
Assinatura do Investigador:______________________Data: ____/____/____ 
 
Assinatura da Testemunha:_____________________Data: ____/____/____ 
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Anexo B - Questionário para entrevista de paciente 

 

 

QUESTIONÁRIO 

 

 

Data da entrevista: _____/_____/_____ 

 

Sorologia anti-HCV: 

ELISA:    data: _____/_____/_____ 

RIBA:     data: _____/_____/_____ 

 

Sorologia anti-HIV: 

ELISA:    data: _____/_____/_____ 

Western-Blot    data: _____/_____/_____ 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome:______________________________________________________ 

RG HCFMUSP:______________________ 

Telefone:___________________________________________________ 

Sexo:  � Masculino  � Feminino 

Data de Nascimento:_____/_____/_____ Idade:_____anos 

Naturalidade:_______________________Procedência:_______________ 
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Endereço:___________________________________________________ 

Bairro:______________________________________________________ 

Cidade:___________________________Estado:________CEP:________ 

Situação Conjugal: 

� Solteiro   � Casado   � Amigado 

� Separado/Divorciado/Desquitado   � Viúvo 

Profissão:___________________________________________________ 

Ocupação Atual:______________________________________________ 

Cor: 

� Branca  � Negra  � Mulata � Amarela 

� Outra 

Renda mensal atual individual: R$__________________________________ 

Qual o motivo que o levou a fazer o teste para a infecção pelo 
HIV?_________________________________________________________ 
 
Qual o motivo que o levou a fazer o teste para a infecção pelo vírus da 
hepatite C?____________________________________________________ 
 

O(a) Sr(a) já teve algum dos seguintes sintomas desde a última biópsia 

hepática : 

Icterícia     (   ) 

Hematêmese    (   ) 

Aranhas vasculares    (   ) 

Ascite      (   ) 

Melena     (   ) 

Ginecomastia    (   ) 

Edemas     (   ) 
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Circulação Colateral   (   ) 

Eritema Palmar    (   ) 

Outros     (   ) Quais: _________________ 

 

1 - Escolaridade: 

� Analfabeto (pule para o item 3) 

� Só sabe assinar o nome (pule para o item 3) 

� Alfabetizado 

2 - Até que ano estudou?_______________________________________ 

 

3 - Teve alguma atividade no seu trabalho que o(a) colocasse em contato 
com sangue? 
 
� Sim  � Não  (se Não, pule para o item 5) 

 

4 - Qual o tipo de atividade? 

� Banco de Sangue � Contato com doentes  � Farmácia 

� Faz/fez necrópsia � Laboratório   � Outro 

 

5 - Já teve algum parceiro sexual com alguma doença do fígado? 

� Sim  � Não  � Não sabe 

Se sim, qual?_____________________________________________ 

6 - Já teve algum parceiro sexual infectado pelo HIV? 

� Sim  � Não  � Não sabe 

7 - Já teve algum parceiro sexual hemofílico? 

� Sim  � Não  � Não sabe 
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8 - Já teve algum parceiro sexual que já tivesse recebido transfusão de 
sangue? 
 
� Sim  � Não  � Não sabe 

9 - Já teve algum parceiro sexual que usasse drogas injetáveis ilícitas? 

� Sim  � Não  � Não sabe 

10 - Já teve algum parceiro sexual que fizesse diálise? 

� Sim  � Não  � Não sabe 

11 - Alguém que more com o(a) senhor(a) - exceto parceiro sexual - 
tem/teve alguma doença do fígado? 
 
� Sim  � Não  Se sim, qual?__________________ 

12 - Alguém que more com o(a) senhor(a) - exceto parceiro sexual - é/era 
infectado pelo HIV? 
 
� Sim  � Não  � Não sabe 

13 - O(a) senhor(a) já usou drogas ilícitas? 

� Sim  � Não  (Se Não, pule para o item 16) 

14 - Quais os tipos de drogas o(a) senhor(a) já usou? Qual a freqüência 
(dias, meses, anos)? Data aproximada do início do uso. 
 
� Maconha  Quanto tempo?_______________Data:____/____/____ 

� Inalatória  Quanto tempo?_______________Data:____/____/____ 

Qual?________________________________________________________ 

� Crack  Quanto tempo?_______________Data:____/____/____ 

� Injetável  Quanto tempo?_______________Data:____/____/____ 

Qual?________________________________________________________ 

� Outras___________________________________________________ 

Quanto tempo?________________Data:____/____/____ 
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15 - Usa/usou drogas em grupo, compartilhou seringas ou “canudos”? 

� Sim  � Não  � Não se aplica 

16 - Fumou/fuma cigarros? 

� Fuma atualmente  � Fumou no passado 

� Nunca fumou  (se Nunca fumou, pule para o item 20) 

17 - Com que idade começou a fumar?____________________________ 

18 - Com que idade parou de fumar?_____________________________ 

19 - Quantos cigarros fuma/fumava por dia?________________________ 

20 - Já fez uso de bebidas alcoólicas? 

� Sim  � Não  (se Não, pule para o item 29) 

21 - Se já fez uso de bebidas alcoólicas, este uso é: 

� Atual (últimos doze meses) � Passado 

22 - Com que idade começou a fazer uso regular de bebidas alcoólicas?_ 

23 - Com que idade parou de ingerir bebidas alcoólicas?______________ 

24 - Que tipos de bebidas alcoólicas bebe/bebia?____________________ 

 

Responder aos 4 próximos itens se a quantidade e freqüência forem 
diferentes nos últimos 12 meses e antes dessa data 
 

25 - Quantas vezes por semana, atualmente? 

� Esporadicamente 

� Uma vez por semana 

� Duas a três vezes por semana 

� Cinco vezes por semana 

� Todos os dias 
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26 - Quantas doses, atualmente? 

� Uma � Duas � Três � Entre 5 e 10 � >10 

27 - Quantas vezes por semana, no passado? 

� Esporadicamente 

� Uma vez por semana 

� Duas a três vezes por semana 

� Cinco vezes por semana 

� Todos os dias 

28 - Quantas doses, no passado? 

� Uma � Duas � Três � Entre 5 e 10 � >10 

29 - Já recebeu transfusão de sangue? 

� Sim  � Não  � Não sabe 

Se Sim, quantas vezes e quando?________________________________ 

30 - Já precisou fazer diálise? 

� Sim  � Não 

31 - Já foi operado(a)? 

� Sim  � Não  (se Não, pule para o item 33) 

32 - De que foi operado(a)?_____________________________________ 

33 - Já foi internado em hospital? 

� Sim  � Não  (se Não, pule para o item 35) 

34 - Qual o motivo da internação e quando?________________________ 

35 - Já fez tratamento com acupuntura? 

� Sim  � Não  

36 - Já fez tatuagem? 
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� Sim  � Não  Se Sim, quando?_______________ 

37 - Usa brincos? 

� Sim  � Não  Se Sim, quando colocou?_________ 

38 - Tem “body piercing”? 

� Sim  � Não  Se Sim, quando colocou?_________ 

39 - Já freqüentou saunas, boates, dark rooms etc, à procura de encontros 
sexuais? 
 
� Sim  � Não 

40 - Já realizou sexo com mais de uma pessoa ao mesmo tempo? 

� Sim  � Não 

41 - Em relação aos seus hábitos sexuais se considera: 

� Heterossexual 

� Homossexual  

� Bissexual  

42 - Em relação aos esquemas antirretrovirais recebidos, poderia descrever 
quais esquemas já utilizou e quais os períodos de tempo: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

43 - Em relação aos esquemas antirretrovirais recebidos, poderia dizer 
quantas vezes já deixou de tomar os medicamentos antirretrovirais nos 
últimos 7 (sete) dias: 

_______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Por quê?______________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
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44 - Em relação às doenças oportunistas, poderia descrevê-las e dizer quais 
os medicamentos utilizados: 
___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

45 - Quais outras drogas utilizou desde o diagnóstico da infecção pelos vírus 
HIV/HCV: 
_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
 
 

Dado Resultado 
Hemograma:  
Hemoglobina  
Leucocitos  
Neutrófilos  
Plaquetas  
INR  
Bioquímica hepática:  
TGO  
TGP  
GGT  
Fosfatase Alcalina  
Bilirrubina Total  
Bilirrubina Direta  
Alfa Feto proteína  
Testes virológicos:  
RNA-HCV quantitativo  
RNA-HCV qualitativo  
Genotipagem HCV  
Contagem de linfócitos 
CD4/CD8 

 

Carga viral HIV  
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Anexo C - Critério Rio de Janeiro/Caracas de definição de caso de Aids 
(Ministério da Saúde) 
 

 

Foi considerado Caso de Aids, para fins de vigilância epidemiológica, 

todo indivíduo com 13 anos de idade ou mais que apresentar evidência 

laboratorial de infecção pelo HIV e pelo menos um somatório de 10 pontos, 

de acordo com a seguinte escala de sinais, sintomas ou doenças: 

 

SINAIS / SINTOMAS / DOENÇAS PONTOS 

sarcoma de Kaposi 10 

tuberculose disseminada/extrapulmonar/pulmonar não cavitária 10 

candidíase oral ou leucoplasia pilosa 5 

tuberculose pulmonar cavitária ou não especificada 5 

herpes zoster em indivíduo com até 60 anos de idade 5 

disfunção do sistema nervoso central 5 

diarréia por um período igual ou superior a 1 mês 2 

Febre igual ou superior a 38°C, por um período igual ou superior 
a 1 mês 

2 

caquexia ou perda de peso corporal superior a 10% 2 

astenia por um período igual ou superior a 1 mês 2 

dermatite persistente 2 

anemia e/ou linfopenia e/ou trombocitopenia 2 

Tosse persistente ou qualquer pneumonia (exceto tuberculose) 2 

linfadenopatia maior ou igual a 1 cm, maior ou igual a 2 sítios 
extra-ingüinais, por um período igual ou superior a 1 mês 

2 
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Anexo D - Drogas que produzem injúria hepatocelular 

 

DROGAS HEPATOTÓXICAS 

 

DROGAS QUE PRODUZEM COLESTASE 

Aminosalicílico, ácido Dapsona Nitrofurantoína 

Amitriptilina Eritromicina Oro, sales de 

Anabólicos, esteroides Estrógenos Penicilamina 

Andrógenos Etionamida Penicilinas 

Anticonceptivos orales Fenilbutazona Progestinas 

Azatioprina Fenotiazinas Propoxifeno 

Benzodiacepinas Gliburida 
(glibenclamida) 

Sulfonamidas 

Carbamacepinas Imipramina Sulfonas 

Carbarsona Mercaptopurina Sulindac 

Clavulánico, ácido Metimazole Tamoxifen 

Clorotiazida Mitoxantrona Tolbutamida 

Clorpropamida Nicotínico, ácido  
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Anexo E - Critérios de semiquantificação das biópsias hepáticas de 
acordo com o Consenso Nacional Sobre a Classificação das 
Hepatites Crônicas (Projeto do Clube de Patologia Hepática 
da Sociedade Brasileira de Patologia aprovado pela 
Sociedade Brasileira de Hepatologia (GED 19(3)137-140: 
Mai/Jun 2000) 

 

1) Alterações Estruturais 
0. arquitetura lobular normal 
1. expansão fibrosa de espaços-porta 
2. expansão fibrosa portal com septos porta-porta 
3. preservação apenas parcial da arquitetura lobular, com septos porta-
porta e porta-centro, podendo ser vistos esboços de nódulos 
4. cirrose, plenamente identificada na biópsia ou predomínio de áreas 
nodulares em relação a lóbulos remanescentes 

2) Infiltrado inflamatório portal/septal semiquantificação de 0 a 4 
independemente da formação de folículos linfóides 

5. raros linfócitos portais 
6. aumento discreto do número de linfócitos portais 
7. aumento moderado do número de linfócitos portais 
8. aumento acentuado do número de linfócitos portais 
9. aumento muito acentuado do número de linfócitos portais 

3) Atividade periportal/perisseptal 
10. ausência de lesões da interface espaço-porta/parênquima 
11. extravasamento de linfócitos para a interface (spill over) não 
caracterizando a presença de necrose em saca-bocados 
12. necrose em saca-bocados discreta (pequenas áreas em poucos 
espaços-porta) 
13. necrose em saca-bocados moderada (extensas áreas em poucos 
espaços-porta ou pequenos focos em muitos espaços-porta) 
14. necrose em saca-bocados em extensas áreas de muitos espaços-
porta 

4) Atividade parenquimatosa 
15. hepatócitos normais, isomorfos 
16. alterações discretas de hepatócitos, incluindo tumefação ou retração 
acidofílica, eventualmente acompanhada de infiltrado linfo-histiocitários 
e raros focos de necrose 
17. necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-
histiocitários em numerosos sítios 
18. necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-
histiocitários em muitos sítios, associada a áreas limitadas de necrose 
confluente 
19. necrose focal de hepatócitos circundados por agregados linfo-
histiocitários em numerosos sítios, associada a necrose confluente 
extensa/múltipla 
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