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RESUMO
Introdução: A estimativa de sobrevida de pacientes com HIV/aids aumentou após a
terapia antirretroviral de alta potência: no entanto, a mortalidade por doenças
hepáticas também cresceu. Objetivos: Estimar a probabilidade acumulada de
sobrevida após o diagnóstico de aids entre pacientes coinfectados HIV/HCV e
realizar análise exploratória para investigar fatores relacionados à sobrevida desses
pacientes. Metodologia: Estudo de coorte não concorrente, utilizando sistemas de
Informações: o de Agravos de Notificação, o de informação laboratorial e o de
informação da vigilância epidemiológica do Centro de Referência e Treinamento
DST/AIDS-SP, de pacientes com aids maiores de 13 anos, acompanhados no
ambulatório geral. As variáveis estudadas foram: hepatite C, hepatite B, categoria de
exposição, contagem de células T CD4+, faixa etária, escolaridade, cor, sexo e
períodos de diagnóstico de aids: 1986 a 1993, 1994 a 1996, 1997 a 2002 e 2003 a
2010. Foi utilizado o estimador de Kaplan-Meier, o modelo de Cox e as estimativas
das hazard ratio (HR) com os respectivos intervalos de confiança (IC 95%).
Resultados: De um total de 2.864 pessoas incluídas, com idade mediana de 35 anos,
219 foram a óbito (7,5%). De 358 (12,5%) coinfectados, 159 (45,1%) eram usuários
de drogas injetáveis (UDI) e de 2.506 não coinfectados, 96 (3,9%) eram UDI. A
probabilidade acumulada de sobrevida entre coinfectados, a partir do diagnóstico de
aids, foi 100% aos 60 meses no período de 1986 a 1993; 27,8% aos 168 meses no
período de 1994 a 1996; 76,3% aos 168 meses no período de 1997 a 2002 e 92,8%
aos 96 meses no período de 2003 a 2010. As curvas de sobrevida foram diferentes
entre coinfectados e não coinfectados no período de 1994 a 1996 (log rank = 19,8; p
< 0,001) e no período de 1997 a 2002 (log rank = 38,8; p < 0,001). No modelo de
Cox multivariado, mostraram-se preditores de óbito, independentemente das outras

variáveis: ter hepatite C (HR = 2,9; IC 2,1-3,9), ter hepatite B (HR = 2,5; IC 1,7-3,6),
ter até 3 anos de estudo (HR = 2,3; IC 1,5-3,6), ter 50 anos ou mais de idade (HR =
2,1; IC 1,3-3,2). Ter diagnóstico de aids no período entre 1997 a 2002 mostrou-se
fator de proteção ao óbito (HR = 0,4; IC 0,3-0,5). Conclusões: Coinfectados
HIV/HCV apresentaram menor sobrevida quando comparado com não coinfectados
nos períodos de diagnóstico de aids 1994 a 1996 e 1997 a 2002. A partir do período
1994 a 1996, observou-se aumento significativo na probabilidade acumulada de
sobrevida entre coinfectados, sendo que no período 2003 a 2010, essa probabilidade
foi semelhante entre coinfectados e não coinfectados, refletindo possível impacto do
tratamento da hepatite C.

Descritores: Análise de sobrevida, AIDS, Hepatite C.
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SUMMARY
Introduction: The estimated survival of patients with HIV/AIDS has increased after
highly active antiretroviral therapy; mortality due to liver diseases, however, has also
increased. Objectives: To estimate the accumulated probability of survival after
AIDS diagnosis among HIV/HCV co-infected individuals and to perform an
exploratory analysis to investigate factors related to the survival of these patients.
Method: Non-concurrent cohort study, using data from the National Disease
Reporting Information System, the laboratory and epidemiological surveillance
information systems of the SP-STD Reference and Training Center-CRT, of patients
over 13 years of age, followed at the general outpatient clinic. The following
variables were studied: hepatitis C, hepatitis B, exposure category, T CD4+ cell
count, age group, schooling, color, sex, and AIDS diagnostic periods: 1986 to 1993,
1994 to 1996, 1997 to 2002 and 2003 to 2010. Survival analysis was performed
using the Kaplan-Meier estimator and the Cox model, with estimates of the hazard
ratio (HR) and respective confidence intervals (95% CI). Results: Of a total of 2,864
individuals included, with a median age of 35 years, 219 died (7.5%). Of the 358
(12.5%) HIV/HCV co-infected individuals, 159 (45.1%) were injecting drug users
(IDU), and of the non-co-infected 2,506, 96 (3.9%) were IDU. The accumulated
probability of survival among HIV/HCV co-infected individuals at 60, 168, 168 and
96 months as of AIDS diagnosis, was 100% in the 1986 -1993 period; 27,8% in the
1994-1996 period; 76,3% in the 1997-2002 period; and 92,8% in the 2003-2010
period. The survival curves were different between co-infected and non-co-infected
individuals in the 1994-1996 (log rank = 19,8; p < 0,001) and in the 1997-2002 (log
rank = 38,8; p < 0,001). In the multivariate model, regardless of other variables, the
following were predictors of death: having hepatitis C (HR = 2.9; CI 2.1-3.9); having
hepatitis B (HR = 2.5; CI 1.7-3.6); being 50 years old or over (HR = 2.1; CI 1.3-3.2)

and having up to 3 years of schooling (HR = 2.3; CI 1.5-3.6). AIDS diagnosis
between 1997 and 2010 was shown to be a protective factor for death (HR = 0.4; CI
0.3-0.5). Conclusions: HIV/HCV co-infected individuals had shorter survival, when
compared to non-co-infected individuals in the 1994-1996 and in the 1997-2002
AIDS diagnostic periods. As of the 1994-1996 period, a significant increase in the
accumulated probability of survival among HIV/HCV co-infected individuals was
observed. In the 2003-2010 period, the probability was similar between co-infected
and non-coinfected individuals, showing the possible impact of hepatitis treatment.

Keywords: Survival analysis, AIDS, Hepatitis C.
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1 INTRODUÇÃO

A análise de sobrevida de pessoas vivendo com aids* (acquired immune
deficiency syndrome - AIDS) é uma das formas de avaliar a situação da epidemia da
aids. Vários estudos demonstraram aumento de sobrevida entre as pessoas vivendo
com aids após o advento da highly active antiretroviral therapy (HAART),1,2 a
terapia antirretroviral de alta potência ou terapia combinada, conhecida como
¨coquetel¨, que foi destaque da XI Conferência Internacional de AIDS, ocorrida no
Canadá, em 1996.
Autores nacionais estimaram uma sobrevida mediana de 58 meses em
pacientes vivendo com aids, com 13 anos ou mais de idade, diagnosticados em
1996,3 diferente dos 5,1 meses estimados no estudo realizado em pacientes maiores
de 12 anos, diagnosticados no período de 1982 a 1989, anteriores à HAART.4
Outro estudo de sobrevida em pacientes com aids realizado nas regiões sul e
sudeste do Brasil, em maiores de 12 anos de idade, diagnosticados no período de
1998 a 1999, mostrou que 59,4% dos pacientes sobreviveram 108 meses,5 e,
recentemente, o estudo realizado em pacientes residentes no município de São Paulo,
com 13 anos ou mais de idade, diagnosticados no período de 1997 a 2003, estimou
em 72% a probabilidade acumulada de sobrevida de 108 meses.6

*

A palavra "aids" foi incorporada à língua portuguesa, constando sua grafia em letras minúsculas no
Dicionário Houaiss e no Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), produzido pela
Academia Brasileira de Letras. Nesta dissertação, optou-se pela grafia em minúsculas na referência à
doença e em maiúsculas quando se tratar de sigla ou nome de instituição ou departamento. Na língua
inglesa, permanece a sigla AIDS.
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As estimativas dos estudos de sobrevida realizados em pessoas vivendo com
HIV/aids, no Brasil, refletem em grande parte o impacto das medidas de cuidado a
essas pessoas e o acesso universal e gratuito aos medicamentos antirretrovirais pela
rede pública de saúde, instituído em 1996 no Brasil.3,7
Autores internacionais, igualmente, realizaram estudos para avaliar o impacto
da HAART em pessoas vivendo com HIV/aids, e um deles, o de base populacional
realizado por Hogg et al.,8 no Canadá, revelou baixas taxas de progressão para a
morte ou para doenças definidoras de aids em pacientes infectados pelo HIV que
iniciaram a HAART, no período de agosto de 1996 a setembro de 1999. A
mortalidade em consequência de doenças relacionadas à aids vem diminuindo
globalmente nos últimos anos, pois o número estimado de óbitos em 2009 foi de 1,8
milhões (1,6-2,1), número menor se comparado com os 2,1 milhões (1,9-2,3) de
óbitos em 2004.9 O Brasil totalizou, no período de 1980 a junho de 2010, 229.222
mortes.10 No estado de São Paulo, no período de 1980 a 2009, ocorreram 94.353
óbitos11 e, no município de São Paulo, no período de 1981 a 2009, foram registrados
39.413 óbitos por aids.12 O declínio na mortalidade deve ser considerado em relação
à quantidade de casos, e uma das metas da United Nations Programme on HIV/AIDS
(UNAIDS), o programa das Nações Unidas para o HIV/aids, é zerar o número de
óbitos relacionado à doença a partir de 2015.
Um padrão diferente está ocorrendo na Ásia Central e no Leste Europeu, onde
o número de mortes relacionado à aids continua a aumentar. O número de óbitos
relacionados à aids foi estimado em 76.000 (60.000-95.000) no ano de 2009,9 nestas
regiões geográficas onde predomina a categoria de exposição parenteral, via uso de
drogas injetáveis ou uso de drogas intravenosas (UDI).
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Crescimento da morbidade e a mortalidade por doenças hepáticas emergiu
após a HAART entre as pessoas vivendo com aids;13 a proporção de mortes causadas
pelo carcinoma hepático aumentou de 4,8 % em 1995 a 25% em 2001 em pacientes
infectados pelo HIV no estudo de Rosenthal et al.;14 a doença hepática
descompensada pela infecção crônica do vírus da hepatite C (HCV) tem se tornado
importante causa de óbito entre os pacientes coinfectados pelo HIV e pelo HCV.15-17
A significativa mortalidade associada à doença hepática nos coinfectados
HIV/HCV foi a motivação deste presente estudo e também é preocupação por parte
de gestores da área de saúde. Neste sentido, o Plano da Secretaria da Saúde de São
Paulo, quadriênio 2008-2011, elegeu como objetivo de um dos seus eixos prioritários
a redução da morbimortalidade de pessoas com HIV/aids, a promoção da prevenção
das doenças sexualmente transmissíveis/aids/hepatites virais e o aumento de
diagnóstico, controle e tratamento dos pacientes infectados pelo vírus da hepatites B
(HBV) e HCV.18 Este estudo atualiza dados já publicados por outros autores e visa
subsidiar políticas públicas voltadas para esses pacientes.
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1.1 A HISTÓRIA NATURAL DA INFECÇÃO PELO HIV

As primeiras descrições clínicas da aids ou do AIDS-related complex (ARC),
complexo relacionado à aids (síndrome que incluía fadiga e aumento de gânglios
linfáticos) data de 30 anos atrás, em 1981, publicada pelo Centers for Disease Control
and Prevention (CDC), nos Estados Unidos da América. Essa publicação descrevia
uma nova doença baseada no aumento, não usual, em homens jovens, da incidência de
Sarcoma de Kaposi (câncer visto somente em homens idosos) e pneumonia por
Pneumocystis jirovecii, anteriormente chamada de Pneumocystis carinii.19
Outros estudos, na sequência, foram publicados, com descrições clínicas de
pacientes hemofílicos apresentando linfadenopatia difusa e comprometimento de
imunidade celular,20 em 1983. No mesmo ano, diferentes grupos de pesquisadores
identificaram o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, agente etiológico da
aids,21 nos Estados Unidos da América e pelos pesquisadores do grupo de
Montagnier, na França, representado por Barré-Sinoussi et al.22 Um segundo tipo de
HIV foi identificado por Clavel et al.,23 também na França, três anos depois, e foi
denominado de HIV-2.
O HIV é um vírus que contém ácido ribonucleico (ribonucleic acid, RNA) no
seu material genético. É um dos lentivírus (do latim lentus = lento), da família
Retroviridae, subfamília Lentiviridae, É, portanto, vírus que está associado a
infecções com longos períodos de latência clínica.24
Análises filogenéticas classificam-no em tipos (HIV-1 e HIV-2), em grupos
(M, N, O), em subtipos nomeados alfabeticamente e em formas recombinantes.25,26 O
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alvo do HIV é o linfócito T auxiliador, subgrupo cluster of differentiation antigen
4+, ou células T CD4+ do sistema imunológico da pessoa infectada. O HIV tipo 1 é
o responsável pela maioria dos casos de aids e o tipo 2 é responsável por alguns
casos na Europa, Índia e é endêmico em regiões da África ocidental.27
A história natural ou o curso clínico da infecção pelo HIV-1 são
caracterizados por uma fase de incubação, que é o período compreendido entre a
exposição ao HIV e o início de sintomas ou sinais. O momento da exposição ou o
início biológico da infecção é desconhecido28 ou raramente conhecido. O período de
incubação é geralmente aproximado em duas a três semanas,29 seguido de fase aguda
ou síndrome retroviral aguda, com duração de duas a quatro semanas.30
A fase aguda ou fase primária é definida por altos níveis de RNA-HIV
plasmático (carga viral) e uma rápida e transitória diminuição das células T CD4+ do
sistema imunológico da pessoa infectada.31 É expressa, em 50 a 90% desses
indivíduos, por linfadenopatia, febre, exantema maculopapular e mialgia, em geral,
com duração de uma a quatro semanas.31 Os sintomas e sinais da fase aguda foram
descritos, pela primeira vez, em 1985,32 como mononucleosis-like, pela semelhança
com o quadro clínico da mononucleose infecciosa. Alguns pacientes apresentam
pouco ou nenhum sintoma ou sinal, o que pode contribuir para o não diagnóstico
nessa fase. A documentação de exame laboratorial sorológico reagente precedido por
outro não reagente, nos seis meses precedentes, também caracteriza fase aguda de
infecção pelo HIV.30
Após a fase aguda, inicia-se o período de soroconversão (formação de
anticorpos anti-HIV pelo sistema imune da pessoa infectada), que dura, em geral, de
duas a três semanas. A contagem de células T CD4+ aumenta a níveis de referência,
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em geral, de 800 a 1.050 células/mm3, com uma variação de dois desvios-padrão de
aproximadamente 500 a 1.400 células/mm3 ou 30 a 60% dos linfócitos totais, em
adultos, para a maioria dos laboratórios,29 porém raramente a níveis anteriores à
infecção. A carga viral do HIV diminui e estabiliza quando ocorre o equilíbrio entre
o HIV e a resposta imune da pessoa infectada (set point viral).33
Um período de latência clínica, com duração, em média, de 8 a 10 anos,34,35
segue a fase de infecção aguda. É a infecção crônica assintomática ou fase crônica,
que é caracterizada por uma gradual diminuição da contagem de células T CD4+. O
aparecimento de sintomas ou sinais de infecções oportunistas ou neoplasias (doenças
definidoras de aids) definem a aids.31 O risco de apresentar esses sintomas ou sinais
aumenta com a diminuição da contagem de células T CD4+ a valores menores que
200/mm3 . A sobrevida mediana de pacientes infectados pelo HIV, após a queda da
contagem de T CD4+ a valores menores que 200/mm3, foi estimada em 3,7 anos, e
em 1,3 anos após uma doença definidora de aids, na ausência de terapia
antirretroviral.29
As doenças definidoras de aids, em maiores de 13 anos de idade, são 26,
conforme o CDC, revisão 2008:33
1. Candidose de traqueia, brônquios ou pulmões;
2. Candidose de esôfago;
3. Citomegalovirose em qualquer outro local que não sejam fígado, baço e
linfonodos;
4. Retinite por citomegalovírus;
5. Encefalopatia relacionada ao HIV;
6. Herpes simples mucocutâneo (período superior a um mês);

22

7. Histoplasmose disseminada;
8. Isosporidiose intestinal crônica (período superior a um mês);
9. Sarcoma de Kaposi;
10. Linfoma de Burkitt (ou termo equivalente);
11. Linfoma imunoblástico (ou termo equivalente);
12. Linfoma primário do cérebro;
13. Mycobacterium avium complex ou Mycobacterium kansasii, disseminada
ou extrapulmonar;
14. Mycobacterium tuberculosis, disseminada ou extrapulmonar;
15. Mycobacterium tuberculosis, pulmonar;
16. Mycobacterium, outras espécies ou espécies não identificadas,
disseminadas ou extrapulmonares;
17. Pneumonia por Pneumocystis jirovecii;
18. Pneumonia recorrente;
19. Leucoencefalopatia multifocal progressiva;
20. Septicemia recorrente por Salmonella;
21. Toxoplasmose cerebral;
22. Coccidioidomicose disseminada ou extrapulmonar;
23. Câncer cervical invasivo;
24. Criptococose extrapulmonar;
25. Crisptosporidiose intestinal crônica (período superior a um mês);
26. Síndrome wasting.
A história natural da infecção pelo HIV-2 apresenta algumas diferenças em
relação à da infeção pelo HIV-1, de forma geral, a duração do período assintomático
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é mais longa.36 A sobrevida é maior nos infectados pelo HIV-2, comparado com os
infectados pelo HIV-1.37 Em um estudo de coorte com 175 pacientes infectados pelo
HIV-1 e 294 infectados pelo HIV-2, acompanhados na Gâmbia, a taxa de
mortalidade para o HIV-2 comparado com o HIV-1 foi de 0,64 (Intervalo de
Confiança, IC 95% 0,43 – 0,94), quando ajustado para idade, sexo e três estratos de
contagem de T CD4+; os autores concluíram que a taxa de mortalidade para os
infectados pelo HIV-2 foi aproximadamente 2/3 da apresentada pelos pacientes
infectados pelo HIV-1.37

1.2 FATORES ASSOCIADOS À SOBREVIDA DE PACIENTES COM
INFECÇÃO PELO HIV/AIDS

Muitos fatores, tanto relacionados ao vírus, quanto relacionados à pessoa
infectada, estão citados na literatura como fatores associados à sobrevida. Um
preditor importante é o relacionado ao tratamento medicamentoso, particularmente, a
HAART; a eficácia dos novos medicamentos e de novas tecnologias, resultantes do
avanço da ciência, repercutiu na evolução e no prognóstico da infecção pelo HIV.38
A partir de 1989/90, com a zidovudina em monoterapia, seguida de terapia
dupla em 1993 (com a didanosina) e, em 1996, a terapia HAART (com os inibidores
de protease), houve marcada modificação no curso da infecção pelo HIV/aids.39 No
mesmo ano, em 1996, o acesso universal e gratuito dos antirretrovirais pelo Sistema
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Único de Saúde (SUS, Lei 9313-96) contribuiu para o aumento na sobrevida das
pessoas vivendo com HIV/aids no Brasil.3,39
Outro fator preditor de sobrevida é a contagem de T CD4+ da pessoa
infectada pelo HIV.29 Valores de T CD4+ < 200 células/mm3 estão relacionados a
risco aumentado para doenças definidoras de aids. A estratificação da contagem de
células T CD4+ é a base do sistema de classificação do CDC33 para a infecção pelo
HIV, em adultos e adolescentes. O valor de T CD4+ > 500 células/mm3 é
classificado como estágio 1; valores entre 200 a 499 células/mm3 correspondem ao
estágio 2 e valores < 200 células/mm3, ao estágio 3 ou categoria C, ou aids
propriamente. O nadir do T CD4+ (a contagem mais baixa registrada) é,
particularmente, um preditor para desenvolver aids; nadir acima de 200 células/mm3
está relacionado com melhor resposta imune e prognóstico.40
Dentre os fatores virais preditores de sobrevida, a carga viral plasmática do
HIV é importante indicador de prognóstico41 e fortemente associado com
mortalidade.42 O set point viral determina a velocidade da progressão da infecção;
quanto maior esse valor, maior é a rapidez na queda dos valores de T CD4+.30
Questões relativas à duração da fase aguda da infecção pelo HIV ou a apresentação
clínica na infecção primária são também relacionadas a uma progressão mais rápida
para aids.43
Dos fatores individuais, a idade é de reconhecida importância na sobrevida,44
assim como em outras doenças. Pessoas infectadas pelo HIV nas faixas etárias com 50
anos ou mais na fase de soroconversão foram associadas à progressão clínica mais
rápida, quando comparadas com faixas etárias mais jovens,45 e o diagnóstico tardio e a
existência de comorbidades nessas pessoas são riscos acrescidos.46 Comorbidades não
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relacionadas ou relacionadas ao HIV são relevantes: um estudo retrospectivo realizado
por Skiest et al.,47 comparando 43 pacientes com mais de 55 anos e 86 pacientes com
45 anos de idade, pareados por data de diagnóstico, revelou que a presença de
comorbidades, independentemente da faixa etária, foi preditora de mortalidade.
A importância da educação e os diferenciais de sobrevida ou mortalidade
dentro de um grupo ou população são reconhecidos há muito tempo.48,49 A
probabilidade acumulada de sobrevida de pacientes adultos com aids foi menor nos
menos escolarizados no estudo de Marins et al.50 e no estudo de Tancredi.6
Diferenças de sobrevida relativas à raça, ao sexo e ao UDI entre infectados
pelo HIV/aids foram estudados por Chaisson et al.51, que concluíram que não há
diferenças na sobrevida associadas a esses fatores. No entanto, outro estudo resultou
em associação com sexo: mulheres apresentaram risco aumentado de óbito quando
comparadas com homens.52
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1.3 O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA INFECÇÃO PELO HIV

Os testes diagnósticos para a infecção pelo HIV surgiram em 1985.53 São os
chamados

enzyme-linked

immunosorbent

assay

(ELISA

ou

EIA),

os

enzimaimunoensaios ou ensaios imunoenzimáticos. Esses testes sorológicos são
baseados na detecção de anticorpos produzidos pelo sistema imunológico do
organismo da pessoa infectada contra a presença do HIV e são utilizados
frequentemente como exames de triagem,27 por serem testes de alta sensibilidade.
Existem quatro gerações de ELISA, que têm, até o presente momento,
características diferentes. Nos testes ELISA de primeira geração, o antígeno utilizado
é um lisado viral inativado (anticorpos G, da imunoglobulina G = IgG). Nos de
segunda geração, semelhantes aos de primeira, utiliza-se o antígeno purificado ou
preparado por técnicas recombinantes. Nos de terceira geração, os antígenos são
peptídeos sintéticos e detectam também os anticorpos M (IgM).53 Alguns desses
testes utilizam substrato fluorescente,27 que são os enzyme-linked fluorescent assay
(ELFA) ou os quimioluminescentes. Finalmente, os de quarta geração detectam
simultaneamente anticorpos (IgM e IgG) e antígenos virais (anticorpos monoclonais
anti-p24 da região gag do HIV).27,53
O período de janela imunológica (início da infecção até o aparecimento de
anticorpos no organismo infectado) pelo ELISA de quarta geração é, em geral, de
duas semanas, menor que os de terceira (em geral, de três a quatro semanas) e os de
segunda e primeira geração (em geral, de 4 a 12 semanas).53 A janela imunológica
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atualmente é definida por duas fases, a fase de eclipse, com duração de
aproximadamente sete dias da exposição, quando o HIV replica em linfonodos locais
e a viremia é insuficiente para ocorrer a transmissão via transfusão sanguínea,
seguida do período da janela propriamente dita, em que a viremia está presente, mas
é muito baixa.54,55
Os diagnósticos por ensaios de triagem reagentes são confirmados por testes com
especificidade alta,53 que incluem o Western blot (WB), immunoblot (IB), os indirect
immunofluorescent antibody assays (IFI) ou os nucleic acid test (NAT), os testes de
ácido nucleico, os nucleic acid amplification technology (NAAT), como a amplificação
baseada na reação em cadeia de polimerase (polymerase chain reaction, PCR).
O fluxograma mínimo para o diagnóstico laboratorial de infecção pelo HIV
em indivíduos maiores de 18 meses de idade, no Brasil, de acordo com a Portaria no
151/2009,55 é realizado em duas etapas: a primeira consiste na realização de teste de
triagem (teste 1), como exemplo, o teste ELISA ou o ELFA, em uma amostra de
soro, plasma, sangue total ou sangue seco em papel-filtro; em sendo reagente, devese proceder à segunda etapa, com a realização de teste confirmatório (teste 2), como
exemplo o IFI, IB, ou WB, e sendo também reagente, uma segunda amostra deverá
ser realizada para repetir a primeira etapa. E somente então, quando reagente, o
resultado liberado será de amostra reagente para o HIV.
O diagnóstico da infecção pelo HIV pode ser realizado com os testes rápidos.
Esses testes surgiram com as novas tecnologias validadas e foram incorporadas pelo
seu aspecto inovador, ampliação do acesso ao diagnóstico, rapidez no resultado e
pela não necessidade de estrutura laboratorial complexa.56 No Brasil, a partir de
1999, os testes rápidos passaram a ser utilizados, inicialmente, em maternidades no
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momento do parto, em gestantes que não tinham sido testadas durante o pré-natal,
como estratégia de prevenção da transmissão vertical e profilaxia com antirretroviral
quando indicado.56 Em 2005, a Portaria no 34 regulamentou e ampliou o uso desses
testes para situações especiais, como em populações vulneráveis ou em locais de
difícil acesso,57 após pesquisa de custo-benefício e capacitação de equipes técnicas.
A metodologia usada nos testes rápidos é em geral a imunocromatografia ou a
aglutinação de partículas em látex. Os antígenos virais utilizados são fixados a um
suporte sólido e, no contato com a amostra de sangue obtida por punção venosa ou
por punção digital, mudam de cor, quando houver reação.53 Os testes rápidos que
utilizam amostras de saliva ou urina não estão disponíveis para uso geral no Brasil.
Os testes utilizados para diagnóstico rápido da infecção pelo HIV são
realizados exclusivamente com kits registrados pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), e validados pelo Departamento de Vigilância, Prevenção e
Controle das Doenças Sexualmente Transmissíveis e Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida e em situações especiais como, por exemplo, acidentes biológicos
ocupacionais, para teste no paciente-fonte, gestantes que não tenham sido testadas
durante o pré-natal ou não possam receber o resultado do teste antes do parto,
abortamento espontâneo, independentemente da idade gestacional, parceiros de
pessoas vivendo com HIV/aids e em centros de testagem e aconselhamento.55
O fluxograma para o diagnóstico rápido da infecção pelo HIV em situações
especiais consiste em coleta de amostra para realização da etapa 1 com teste rápido 1
e outra amostra para a etapa 2, com teste rápido 2 (diferente do teste 1),
imediatamente após a primeira, quando for reagente.55 Todos os testes de diagnóstico
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para HIV, convencionais ou rápidos, devem ser capazes de detectar anticorpos antiHIV-1, incluindo o grupo O e anticorpos anti-HIV-2.55

1.4 AS VIAS DE TRANSMISSÃO DO HIV

A infecção pelo HIV é considerada infecção sexualmente transmitida (IST).58
Muitos estudos confirmaram a associação entre a presença de outras IST ou doenças
sexualmente transmissíveis (DST) na aquisição e transmissão do HIV,59
particularmente as DST que cursam com ulcerações genitais:60 o HIV foi detectado
em lesões ulceradas de genital de 45,6% dos homens infectados pelo HIV num
estudo realizado na África do Sul.61
A categoria de exposição heterossexual foi relacionada em 91,2% das
notificações de aids no Brasil, no sexo feminino, com idade de 13 anos ou mais, no
período de 1980 a junho de 2010; e em 63,6% dos casos de aids no sexo masculino, a
adis foi relacionada à categoria de exposição sexual, distribuída em 31,2%
heterossexual, 20,6% homossexual e 11,8% bissexual.10
No estado de São Paulo, a categoria de exposição homens que fazem sexo
com homens (HSH), homossexuais e bissexuais, responsável por 69,2% dos casos
notificados de aids em 1983, diminuiu para 23,7% em 2009, e a proporção da
categoria de exposição sexual heterossexual aumentou de 7,7% em 1983 para 56,1%
em 2009.11 No município de São Paulo, no mesmo ano, a proporção da categoria de
exposição sexual HSH foi maior: 40,4% das notificações no sexo masculino.12
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Outra via de transmissão do HIV é a sanguínea. O compartilhar de agulhas,
seringas e outros equipamentos por UDI são meios de exposição e disseminação da
infecção pelo HIV.30,62 A categoria de exposição UDI foi observada em 17,6% dos
casos notificados de aids no sexo masculino, em indivíduos com 13 anos ou mais de
idade, no Brasil, no período de 1980 a junho de 2010.10 Nas mulheres, o percentual
foi 7,7%. No estado e no município de São Paulo, 5,5% dos casos notificados de aids
foram relativos à categoria de exposição UDI, em 2009.10
Outra forma de transmissão sanguínea do HIV é a transfusão de sangue, via
de reconhecida importância, e por isso a triagem sorológica de sangue doado é
regulamentada por lei e obrigatoriamente realizada em bancos de sangue.63 No
entanto, existe o risco residual (risco de doação de sangue no período de janela
imunológica).64 A prevalência da infecção pelo HIV-1 entre os doadores de sangue
foi 0,17%, no Hemocentro de São Paulo, no período de 1995 a 200165 e 0,33% entre
os doadores de sangue no Hemocentro de Goiânia, no período de 2002 e 2003.66 A
categoria de exposição transfusão foi relacionada em menos de 1% dos casos
notificados de aids, no Brasil, no período de 1980 a 2010.10
A via sanguínea de transmissão do HIV através da exposição a material
biológico tem risco estimado, em média, de 0,3% em acidentes percutâneos67 e, no
Brasil, somente dois casos foram notificados com essa categoria de exposição.10
A via de transmissão vertical foi reduzida a menos de 5%, em consequência
da combinação do uso de terapia medicamentosa antirretroviral e profilaxia em
gestantes e recém-nascidos. Sem a intervenção efetiva, as porcentagens aumentam, e
variam em torno de 15 a 45%.68 No Brasil, a transmissão vertical foi responsável por
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0,1% dos casos notificados de aids, em indivíduos com 13 anos de idade ou mais, no
sexo feminino no período de 1980 a junho de 2010.10

1.5 A PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO HIV/AIDS

A prevalência da infecção pelo HIV foi estimada em 0,8% da população
mundial. A maior prevalência (5%) foi encontrada na África Subsaariana; seguida de
1,0% no Caribe; o Leste Europeu e a Ásia Central têm o mesmo percentual de 0,8%;
a América do Norte e a América do Sul têm 0,5%; a Oceania, Sul e Sudeste da Ásia
apresentam 0,3%; a Europa Ocidental e Central, o Oriente Médio e a África
Setentrional têm 0,2%, e as menores prevalências, com menos de 0,1%, estão na
Ásia Oriental.9 O número de pessoas vivendo com HIV no mundo foi estimado em
33,3 (31,4–35,3) milhões em 2009.9
A infecção pelo HIV não é de notificação compulsória no Brasil: a aids sim, é
de notificação desde 1986, conforme ditado pela Portaria no 542/1986,69 devido ao
caráter de pandemia no início da epidemia e, nos dias atuais, pela sua importância
social, sendo a notificação uma ação de grande valor, especialmente por ser
instrumento pelo qual se podem monitorar tendências da epidemia.12
O número de pessoas com aids no Brasil foi registrado como sendo de
592.914, no período entre 1980 e junho de 2010; com a maior concentração de
pessoas na região Sudeste. A faixa etária de maior incidência, em ambos os sexos, foi
de 20 a 59 anos de idade.10
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No estado de São Paulo, foram totalizados 211.749 casos de aids (36% dos
casos do país), no período de 1980 a junho de 2010; sendo 177.447 notificações
registradas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) estadual,
9.008 óbitos por aids sem registro no SINAN, via cooperação técnica do programa
estadual com a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) e 25.294
casos resgatados do SINAN nacional, captados do Sistema de Controle de Exames
Laboratoriais da Rede Nacional de Contagem de Linfócitos CD4/CD8 e carga viral
(SISCEL) e Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM).11
No município de São Paulo, o total de casos notificados de aids foi de 74.308,
no período de 1980 a 2009; com 17.696 (23,8%) dos casos na região sudeste.12

1.6 AS DEFINIÇÕES DE CASOS DE AIDS EM MAIORES DE 13 ANOS

Os critérios de definição de caso de aids, com fins epidemiológicos, no Brasil,
foram definidos e revisados várias vezes. A primeira definição foi a de 1987, em que
o critério foi denominado ―CDC modificado‖, e foi elaborada tendo como referência
a classificação do CDC de 1985, que é baseada numa lista de doenças definidoras de
aids e restrita aos indivíduos com 15 anos ou mais de idade. Essa lista consistia, além
da evidência laboratorial de infecção pelo HIV, a presença de doença definidora
confirmada por métodos diagnósticos definitivos.70
Em 1992, criou-se o critério denominado de Rio de Janeiro/Caracas, a partir
de experiências acumuladas de alguns serviços no Rio de Janeiro, durante reunião
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realizada em Caracas. A idade de 15 anos foi diminuída para 13 anos e consistia num
somatório de pelo menos 10 pontos, de acordo com uma escala de sinais, sintomas e
doenças (acrescido do diagnóstico laboratorial de infecção pelo HIV). Em 1996,
foram incorporados o critério excepcional ―óbito‖, quando houvesse menção à aids
ou termo equivalente em algum dos campos da Declaração de Óbito de indivíduos
não notificados e após investigação do óbito, e o critério excepcional ARC ou
complexo relacionado à aids + óbito, quando houvesse óbito por manifestações
clínicas do ARC em indivíduos sabidamente infectados pelo HIV.70
Os critérios foram novamente revistos em 1998: houve a inclusão do
carcinoma cervical invasivo de colo de útero e criou-se o ―critério CD4‖ definido
como contagem de células T CD4+ < 350/ mm3, ponto de corte maior que o definido
pelo CDC, que é de 200/mm3.
A definição de caso de aids vigente é a estabelecida em 2003.O critério CD4
foi incorporado ao critério CDC modificado, e a junção foi denominada de ―critério
CDC adaptado‖; foram revistos e excluídos quase todos os critérios excepcionais,
permanecendo somente um, que é o do óbito, com a incorporação da menção de
infecção pelo HIV ou termos equivalentes na declaração de óbito, além do registro
de doenças associadas à infecção pelo HIV.70
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1.7 A HISTÓRIA NATURAL DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA
HEPATITE C

O HCV foi identificado em 1989 pelos pesquisadores Choo et al.,71 após
pesquisas realizadas em biologia molecular.72 É o principal agente etiológico das
hepatites anteriormente chamadas de não A e não B.73 O HCV é um vírus do gênero
Hepacivirus, da família Flaviridae, que tem envelope e genoma constituído de uma
molécula de RNA, cuja heterogeneidade genética foi descoberta em 1990.72
O genoma do HCV é formado pela região não codificadora terminal, o
untranslated terminal, 5’UTR, do core (C), do envelope E1 e E2, do p 7, das
proteínas não estruturais; o non structural protein (NS 2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A
e NS5B) e pela região terminal 3’UTR.74
São diversos genótipos de HCV existentes, que foram designados
numericamente de 1 a 11 e os vários subtipos designados alfabeticamente. Com a
crescente diversidade de variantes do HCV e implicações clínico epidemiológicas, a
classificação atual consiste em seis genótipos, representando os seis grupos definidos
por análise filogenética.75 O genótipo 1 é o mais frequente no mundo (60% das
infecções pelo HCV). A distribuição geográfica dos genótipos revela um predomínio
do tipo 1, 2 e 3 na Europa, nos Estados Unidos da América e Japão, o genótipo 4 na
África Central, Egito e Oriente Médio, o genótipo 6 na Ásia e o genótipo 5 na África
do Sul.76 No Brasil, o genótipo 1, subtipo 1 a e 1b e o genótipo 3 subtipo 3c são os
mais prevalentes.77
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A história natural da infecção pelo HCV inicia com a exposição de uma
pessoa a esse agente biológico; esse momento é raramente identificado;78 a fase
aguda é, geralmente, assintomática e frequentemente não diagnosticada.79 O
conhecimento do curso da infecção pelo HCV foi largamente conhecido, a partir de
estudos experimentais com chimpanzés e estudos prospectivos de casos de hepatite C
pós-transfusão e pós-acidentes biológicos.78,80 No estudo de McCaughan et al.,81 em
50 doadores de sangue, a infecção aguda foi documentada, sendo que 70 a 80% dos
casos não apresentaram sintomas (assintomáticos).
Na fase aguda, após a inoculação ou exposição ao HCV, o RNA-HCV
plasmático pode ser detectado, em poucos dias a oito semanas.80 A maioria dos
pacientes apresenta-se assintomática; dos 20 a 30% dos pacientes sintomáticos, o
início dos sintomas ou sinais é, em geral, de 3 a 12 semanas da exposição.82
A sintomatologia da infecção aguda pelo HCV é similar às outras hepatites
virais, frequentemente flu-like (à semelhança dos sintomas gripais).78 A duração da
sintomatologia varia de 2 a 12 semanas.83 A hepatite aguda C pode ser grave, mas a
forma fulminante é muito rara.84 Os níveis das aminotransferases se elevam (necrose
de hepatócitos), a partir de duas a oito semanas da exposição,82 a níveis de 10 vezes o
valor máximo da referência.79 O nível do RNA-HCV plasmático aumenta
rapidamente, durante as primeiras semanas, e o pico entre 105 a 107 UI/ml é atingido
um pouco antes do pico sérico das aminotransferases.79,80 O desaparecimento do
RNA-HCV e a soroconversão ocorre aproximadamente após um a três meses da
exposição.85 Os anticorpos anti-HCV são, usualmente, reagentes,85 em 70% dos
casos, títulos baixos ou sorologias não reagentes podem ocorrer em pacientes
imunocomprometidos.79
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A persistência do RNA-HCV plasmático, por mais de seis meses da fase
aguda, define a infecção crônica da infecção pelo HCV; o que ocorre em 75 a 85%
dos

pacientes

infectados.80,86

As

aminotransferases

podem

permanecer

persistentemente elevadas ou podem ocorrer flutuações nos valores. Em
aproximadamente 30 a 40% dos pacientes, na infecção crônica, há manifestações
extra-hepáticas.87,88
A evolução da infecção crônica pelo HCV não tratada para cirrose (estágio
avançado da doença hepática) foi estimada em 20 a 30 anos após a exposição, em 20
a 30% dos que apresentam a infecção crônica.89,90 O risco de descompensação
hepática em pacientes com cirrose foi estimado em 5% ao ano91 e, após o primeiro
episódio de descompensação, a sobrevida em 1 a 5 anos foi estimada em 81,8% e
50,8% respectivamente. O risco de desenvolver carcinoma hepático em pacientes
com cirrose foi estimado em 3% a 4 % ao ano.92
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1.8 FATORES ASSOCIADOS À SOBREVIDA DE PACIENTES COM
HEPATITE C

O tratamento da hepatite C, particularmente quando efetivo e com resposta
virológica sustentada (RVS, não detecção do RNA-HCV plasmático após 24
semanas do término da terapia), reduziu a mortalidade entre os pacientes com
hepatite C.93 Melhora histológica e diminuição da incidência de complicações
relacionadas à doença hepática, como insuficiência hepática e hepatocarcinoma,
foram observadas em pacientes com RVS.94 A terapia, inicialmente, era baseada no
uso do interferon-alfa (2a ou 2b) em monoterapia. Um estudo destacado e citado na
literatura foi o de Marcellin et al.,95 envolvendo 24 pacientes com diagnóstico de
hepatite C, que responderam ao tratamento (não detecção do RNA-HCV plasmático
no término da terapia) e foram acompanhados por mais 12 meses após a terapia, 18
dos 24 pacientes (75%) apresentaram recidiva (as aminotransferases se elevaram e o
RNA-HCV foi novamente detectado); no entanto, uma melhora histológica, com
marcada diminuição da inflamação portal, foi encontrada (nos pacientes que
mantiveram valores das aminotransferases dentro da referência) após 13 a 31 meses
do término da terapia. Outro estudo de importância realizado por Martinot-Peignoux
et al.,96 para avaliar preditores de RVS com interferon-alfa, envolvendo 296
pacientes, concluiu que a carga viral do HCV pré-tratamento e o genótipo do HCV
diferente do 1 são fatores preditores independentes de RVS.
A inclusão do interferon-alfa na tabela SUS ocorreu em 02 de janeiro de
1997, pela Portaria SAS/MS-17/1997. O protocolo técnico de tratamento para
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hepatite C crônica, em São Paulo, foi instituído pela Resolução SS-134 da SES/SP,
de 05 de agosto de 1998. Nesse mesmo ano, McHutchison et al.97 demonstraram
taxas de RVS maiores com o uso do interferon-alfa, particularmente em pacientes
com genótipo 1, quando associado a ribavirina, um análogo de nucleosídeo de ação
antiviral, por 48 semanas: 38% de RVS (de um total de 912 pacientes).
Em 2 de março de 2000, a Resolução SES/SP-2598 instituiu o protocolo
técnico do interferon-alfa associado à ribavirina, e a Portaria MS/GM-639, de 21 de
junho de 2000,99 aprovou o protocolo clínico para hepatite crônica C, com esses dois
medicamentos. Também houve a inclusão na tabela SUS dos exames laboratoriais de
biologia molecular: PCR e genotipagem do HCV.
O avanço no tratamento da hepatite C foi a introdução, do interferon-alfa
peguilado 2a ou 2b, na tabela SUS pela Portaria no 1.318, de 23 de julho de 2002.100
Esta foi seguida da Portaria no 863, de 4 de novembro de 2002,101 que aprovou o
protocolo clínico com o uso do interferon peguilado ou peginterferon para o
tratamento da hepatite crônica C associado à ribavirina. O processo de peguilação,
desenvolvido por Abuchowski et al.,102 consiste na ligação do interferon-alfa às
moléculas polietileno glicol (PEG), que são grandes moléculas solúveis em água,
permitindo um maior tempo de vida (meia-vida) e administração subcutânea semanal
(ao invés de três vezes por semana com o interferon-alfa), o que promoveu certa
comodidade ao paciente.103
Novos medicamentos para a terapia da hepatite C crônica, o telaprevir e o
boceprevir (aprovado pela Anvisa em 26 de julho de 2011), que são inibidores das
proteínas não estruturais NS3 e NS4A do HCV, em combinação ao interferon
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peguilado e ribavirina, apresentaram taxas de RVS de 70 a 80% em pacientes com
genótipo 1, no estudo de Bacon et al.104
Diversos fatores associados à melhor resposta ao tratamento medicamentoso
para hepatite C são citados na literatura. Dois fatores importantes foram relacionados
à pessoa infectada: sexo feminino e idade menor que 40 anos. Autores como Poynard
et al.,91 no estudo envolvendo 2.235 pacientes com diagnóstico de hepatite C crônica
não tratados previamente, identificaram os seguintes fatores independentes
associados à progressão da fibrose hepática: sexo masculino, idade maior que 40
anos e consumo diário de álcool (de 50 g ou mais).
Em relação à idade, outro estudo, comparando pessoas na faixa etária de 12 a
25 anos com a faixa de maiores de 25 anos, encontrou taxas de cronicidade de 56%
comparada com 87%, respectivamente,105 porém os pesquisadores não encontraram
diferenças relativas ao sexo.
Deuffic et al. demonstraram que a progressão da fibrose hepática para cirrose
foi maior em homens quando comparados com mulheres.106 Wiese et al.,107
realizaram estudo de coorte com 1.018 mulheres, com idade média de 24 anos,
acompanhadas por um período de 20 anos, após exposição a lotes de imunoglobina
anti-D contaminada com o vírus da hepatite C, genótipo 1, entre agosto de 1978 a
março de 1979: 10% não apresentaram evidência da doença, 90% apresentaram
hepatite aguda (49% sintomáticas) após seis meses da exposição. No término de 20
anos, 85% ainda tinham sorologia anti-HCV reagente (3% responderam ao
tratamento com interferon) e 55% tinham RNA-HCV detectado (7% não
responderam ao tratamento). Somente 4% evoluíram para cirrose.
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As diferenças relacionadas à raça/cor e à progressão da doença hepática
foram observadas no estudo de Sterling et al.,108 em que afro-americanos
apresentaram menor proporção de necrose em ―saca-bocados‖ na histologia, quando
comparados com caucasianos (1,41 versus 1,72, respectivamente; p = 0,034, na
análise multivariada). Este estudo retrospectivo, realizado entre 1998 a 2002,
envolveu 302 detentos, 91% do sexo masculino, com idade média de 41 anos, 51%
caucasianos, todos anti-HCV reagentes e não coinfectados pelo HIV ou HBV e com
doença hepática compensada pelo HCV e virgens de tratamento: 80% eram do
genótipo 1; a proporção de genótipo 1 foi diferente entre caucasianos e afroamericanos (67% versus 94%, respectivamente; p < 0,001). Outros estudos, por outro
lado, mostraram que afro-americanos com hepatite C crônica diferem dos
caucasianos-americanos por terem apresentado menores taxas de resposta no final do
tratamento e de RVS com interferon-alfa.109 Estudos recentes como o de
Conjeevaram et al.110 também encontraram menores taxas de RVS com peginterferon
e ribavirina em afro-americanos comparados com caucasianos-americanos (todos
com genótipo 1).
As variações genéticas, como a presença de polimorfismo de alguns genes,
também podem influenciar na velocidade da progressão hepática.111 A presença de
polimorfismo em um único nucleotídeo (SNP, single nucleotide polymorphism) no
cromossomo 19, no gene que codifica a interleucina IL28B (SNP rs12979860,
localizado acima do gene), foi associada com RVS112 e a resolução espontânea da
infecção pelo HCV, particularmente em pacientes com alelos C (genótipo CC),
significativamente mais frequentes em europeus do que em afrodescendentes.113 Um
estudo de caso-coorte114 foi realizado para analisar variações genéticas e RVS,
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envolvendo 728 pacientes de Taiwan com diagnóstico de hepatite C crônica; 126
tinham recebido tratamento com interferon-alfa e ribavirina no período entre 1988 a
2001 (por 24 semanas em 112 pacientes e por 48 semanas em 14 pacientes) e 602
pacientes tinham recebido tratamento com interferon-peguilado e ribavirina, no
período entre 2001 a 2008 (por 24 semanas em 499 pacientes e por 48 semanas em 103
pacientes). Um grupo controle foi constituído por 960 doadores saudáveis, com idade
média de 40,3 ± 10,7 anos, 514 homens e 446 mulheres (excluídos os que tinham
hepatite B/C, doenças autoimunes e cardiovasculares). As características dos pacientes
eram: sexo masculino (61%); idade média de 51,2 ± 10,4 anos; 424 (58,2%) com
genótipo 1 do HCV e 304 (41,8%) com genótipo não-1; e quanto ao estadiamento da
doença hepática: 246 (33,8%) com cirrose, 114 (15,7%) fibrose moderada a grave e
368 (50,5%) com fibrose leve. Com relação à carga viral do HCV: 318 (43,7%) com >
400.000 UI/ml; adesão ao tratamento em 483 (66,3%); índice de massa corpórea ≥ 27
kg/m2 em 146 (20,1%) e 424 (58,2%) com RVS (interferon-alfa ou interferon
peguilado). Foram genotipados 10 SNPs de IL28B nos pacientes e nos controles (para
análise, foi utilizado o teste de tendência Cochran-Armitage, com permutação =
100.000 e o modelo de regressão logística) e o rs12979860 foi o único SNP IL28B,
que apresentou significância estatística na análise multivariada (odds ratio, OR=
0,177; intervalo de confiança, IC 95%: 0,096-0,324).
Um resultado do estudo de meta-análise realizado por Larsson e Wolk115
mostrou associação estatisticamente significativa entre consumo de café e risco
reduzido de câncer hepático; o consumo de café (mais que três xícaras diárias) foi
associado a menor progressão da doença hepática em pacientes com infecção crônica

42

pelo HCV116 e foi associado a RVS com peginterferon e ribavirina em pacientes com
hepatite C crônica no estudo de Freedman et al.117
Em relação aos fatores relativos ao vírus, a carga viral plasmática do HCV foi
associada à progressão para cirrose em vários estudos, como o realizado por Hisada
et al.,118 mas não foi associado em outros estudos, como o de Puoti et al.119 O
genótipo 3 do HCV foi associado a estágios mais avançados de doença hepática e
altas taxas de esteatose;120 o genótipo 1, predominante em países como Estados
Unidos da América, Japão e Brasil, foi associado a altas cargas virais e baixa
resposta ao tratamento com interferon-alfa e o genótipo 4 foi associado a altas taxas
de cronicidade após a infecção aguda.121

1.9 O DIAGNÓSTICO LABORATORIAL DA INFECÇÃO PELO VÍRUS
DA HEPATITE C

Os testes diagnósticos para infecção pelo HCV datam de 1989, sendo o primeiro
ensaio desenvolvido por Kuo et al.122 Os testes ELISA de primeira geração detectam
anticorpos contra proteínas recombinantes e peptídeos sintéticos derivados da região
NS4 (C-100), em geral, após 112 dias da exposição viral.123 Os ensaios de segunda
geração, comercializados a partir de 1992,124 detectam anticorpos contra antígenos
derivados da região core (C-22), da região NS3 (C-33) e da NS4 (C-100) do vírus em 33
a 129 dias, e os de terceira geração, em uso a partir de 1995, detectam anticorpos contra
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todos os antígenos das regiões da geração anterior, acrescidos da região NS5 em 40 a 70
dias. Os testes ELISA são utilizados como exames de triagem.31
Os testes rápidos para diagnóstico de infecção pelo HCV são ensaios
imunoenzimáticos indireto em fase sólida e também são exames de triagem. A
testagem rápida é uma estratégia de ampliação do acesso ao diagnóstico, a exemplo
do teste rápido de diagnóstico para HIV, e esses testes estão sendo utilizados em
campanhas como exame de triagem da hepatite C.125
Outro teste sorológico utilizado para diagnóstico da infecção pelo HCV é o
ensaio IB, e o mais utilizado é o recombinant immunosorbent assay (RIBA) ou IB
recombinante. São considerados testes suplementares e mais específicos que os testes
ELISA. As proteínas recombinantes estão fixas em tiras de nitrocelulose, e a reatividade
na tira é observada pelo aparecimento de bandas que variam conforme o antígeno.126
As sorologias reagentes para o HCV são evidências de infecção ativa ou não.
A confirmação de infecção ativa pelo HCV é realizada pelo teste NAT ou teste
virológico, como o PCR e o transcription-mediated amplification (TMA) ou
amplificação mediada por transcrição. A técnica do PCR é mais usada no Brasil,
como exame de confirmação de infecção e no diagnóstico precoce, pois detecta o
RNA-HCV a partir da primeira semana de infecção.127
O PCR RNA-HCV qualitativo detecta a presença do RNA viral e o PCR
RNA-HCV quantitativo é a carga viral do HCV. Ambos são utilizados para
diagnóstico da infecção pelo HCV.128 O teste de genotipagem do HCV, que detecta
genótipos e subtipos, complementa a avaliação clinica e laboratorial na definição de
tratamento medicamentoso da hepatite C.128
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Uma sorologia não reagente para HCV não exclui a infecção, especialmente
em pacientes infectados pelo HIV, e com imunodeficiência grave,15 e nestas
situações o diagnóstico é realizado pelos testes moleculares como a detecção do
RNA-HCV.

1.10 AS VIAS DE TRANSMISSÃO DO VÍRUS DA HEPATITE C

A via principal de transmissão do HCV é a parenteral.31 As infecções pelo
HCV eram associadas às transfusões. Após a implementação dos testes de triagem
pelos bancos de sangue e à medida que se descartava o sangue de doadores reagentes
a esses testes, a transmissão por essa via foi diminuindo.129 Atualmente, essa via de
transmissão não é frequente, porém mantém a importância em países onde a triagem
sorológica não é rotineira, e a transmissão do vírus da hepatite C é frequente por essa
via.130 No Brasil, a obrigatoriedade da testagem para hepatite C em bancos de sangue
(anti-HCV) foi estabelecida pela Portaria no 1.376, em 1993.131 Os testes
confirmatórios, nessas instituições,

são opcionais, contudo a inclusão é

recomendada.132
A maioria dos pacientes infectados pelo HCV na Europa e nos Estados
Unidos da América adquiriu a infecção via UDI ou transfusão sanguínea.83 A
soroprevalência em grupos de UDI pode alcançar taxas acima de 70%, com variações
na dependência de fatores socioeconômicos, regionais e comportamentais.133
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A via percutânea de infecção pelo HCV, através de acidente com material
biológico, pode ocorrer em profissionais de saúde, sendo o risco médio de
soroconversão após um acidente de 1,8%.67
A transmissão vertical do HCV ocorre em 4 a 7 % das crianças nascidas de
mães infectadas (RNA-HCV detectado).129
Outras vias possíveis de transmissão do HCV são transplante de órgãos,
paciente em tratamento com hemodiálise, o uso de droga inalada134 ou pipada,
tatuagens ou piercings e procedimentos como acupuntura.73
A sexual é uma via de transmissão não frequente, ocorrendo em menos de 1%
em casais com parceiros estáveis,73 porém essa via foi evidenciada numa epidemia de
hepatite C aguda em HSH na Europa, sendo identificados fatores de risco como sexo
anal desprotegido, a multiplicidade de parceiros e a concomitância de DST.135 A via
de transmissão mais frequente no Brasil, em pessoas na faixa etária de 13 a 69 anos,
foi UDI (OR = 6,7; IC 95% 2,5-17,9) e o uso de drogas inaladas (OR = 2,6; IC 95%
1,3-5,0).136 As principais vias de transmissão dos casos notificados de hepatite C, no
Brasil, no período de 1999 a 2009, foram o uso de drogas (18%), transfusão de
sangue e/ou hemoderivados (16%). A via sexual representou 9% e ignorada 43%.137
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1.11 A PREVALÊNCIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE C

A prevalência da infecção pelo HCV, de acordo com a Organização Mundial
de Saúde (OMS),138 foi estimada em 3% da população mundial, atualmente ao redor
de 180 milhões de pessoas,139 e variações ocorrem conforme regiões geográficas.
Nos Estados Unidos da América, a prevalência estimada da infecção pelo
HCV foi 1,6% (IC 95% 1,3 - 1,9), em uma amostra de 15.079 participantes, e em
70,7% dos casos foi feita a detecção do RNA-HCV dos 78,8% que realizaram o
exame.140
Um estudo realizado na França, em 2004, envolvendo 14.416 adultos com
idade entre 18 a 80 anos e resultou em uma prevalência de infecção pelo HCV (antiHCV reagente) de 0,84% (IC 95% 0,65-1,10), sendo que, entre os anti-HCV
reagentes, a prevalência do RNA-HCV de 0,53% (IC 95% 0,40-0,70).
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A

estimativa foi mais alta na Itália, com 7,5%.142
Na América Latina, a estimativa foi em torno de 1,3%143 de infecção pelo
HCV. No Brasil, um estudo de base populacional estimou em 1,5% de prevalência de
hepatite C na cidade de Salvador, região nordeste,144 e recentemente, o inquérito de
base populacional de prevalência das hepatites A, B e C por macrorregiões brasileiras,
incluindo o Distrito Federal, realizado no período de 2004 a 2009, pelo Ministério da
Saúde, estimou uma taxa de infecção de 1,38% (IC 95% 1,12-1,64). A prevalência
estimada de anti-HCV foi: região Norte, 2,1% (IC 95% 1,4-2,8), no Nordeste, 0,7 (IC
95% 0,4-1,0), no Centro-Oeste, 1,3% (IC 95% 0,9-1,7), no Distrito Federal, 0,8 (IC
95% 0,49-1,2), no Sudeste, 1,3% (IC 95% 0,9-1,6), no Sul; 1,2% (IC 95% 0,8-1,6).128
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Na cidade de São Paulo, a estimativa de prevalência de hepatite C (sorologia reagente)
foi 1,42% (IC 95% 0,70-2,12) num estudo de base populacional.145
A hepatite C é agravo de notificação compulsória no Brasil desde 1999, pela
Portaria Ministerial no 1.461.146 As hepatites virais já tinham sido incluídas na lista
de doenças de notificação compulsória no país desde 1996, mas com inclusões e
exclusões sucessivas de acordo com o tipo de vírus.128 O número de notificações de
hepatites virais com sorologia reagente para hepatite C foi de 132.950 (37.147 no
sexo masculino e 23.748 no sexo feminino) no período de 1999 a 2009, no Brasil. O
número de casos confirmados de hepatite C (RNA-HCV detectado) foi de 60.908 no
mesmo período; o maior número, 42.221, ocorreu na região sudeste do país, e 37.107
casos, no estado de São Paulo.137 No município de São Paulo, o número de casos
notificados com marcadores laboratoriais para hepatite C foi de 23.172.12

1.12 A COINFECÇÃO HIV/HCV

As vias de transmissão da infecção pelo HIV e HCV são semelhantes; como a
via parenteral, a sexual e a vertical;147 entretanto, as coinfecções HIV/HCV foram
significativamente associadas aos UDI,148 e o risco de transmissão vertical é
aumentado em quatro a cinco vezes.129
A prevalência da coinfecção HIV/HCV, de acordo com estudos recentes, foi
estimada em 25% a 35% dos indivíduos infectados pelo HIV nos Estados Unidos da
América.149 A estimativa foi 24,3% na França.150 Na Ucrânia, um país na Europa

48

oriental, onde a principal via de transmissão do HIV é UDI, o percentual atingiu
70%; por outro lado, em países como a Bélgica, Áustria e Alemanha, na Europa
central, onde a via de transmissão predominante é a sexual, os valores encontrados
foram de 10 a 15%.151
A soroprevalência do HCV foi estimada em 17,7% em pacientes com a
infecção pelo HIV em um serviço ambulatorial em São Paulo.152 Outro estudo,
realizado num serviço de atenção especializada em DST/aids, também na cidade de
São Paulo, estimou a prevalência da hepatite C em 17,8%.153 Uma porcentagem
maior, 36,2%, foi encontrada em uma coorte de pessoas vivendo com HIV/aids em
Santos, sendo 84,8% nos usuários de drogas injetáveis, quando comparado (20,9%)
com os não usuários.154
A história natural da infecção pelo HCV foi alterada na presença da infecção
pelo HIV, conforme observado por Soto et al.,155 num estudo multicêntrico de corte
transversal, envolvendo 547 pacientes (116 coinfectados HIV/HCV e 431
monoinfectados pelo HCV), cuja exposição foi parenteral. Coinfectados evoluíram
para cirrose num tempo médio estimado de 6,9 anos enquanto que em não
coinfectados, esse tempo foi de 23,2 anos.
Outros estudos também concluíram que a progressão da fibrose hepática para
cirrose e suas complicações clínicas, em coinfectados HIV/HCV, foi acelerada pela
presença da infecção pelo HIV.156-159
As cargas virais plasmáticas do HCV são mais altas nos coinfectados
HIV/HCV quando comparados com as cargas virais em monoinfectados pelo
HCV.160 E cargas virais elevadas do HCV estão associadas à transmissão do HCV e
particularmente na transmissão vertical do HCV.161
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A sobrevida de pacientes coinfectados HIV/HCV após apresentarem o
primeiro episódio de cirrose descompensada foi estimada em 13 meses no estudo de
coorte prospectivo realizado por Merchante et al.,162 com 2.664 pacientes,
acompanhados entre 1997 a 2004. De um total de 4.524 pacientes infectados pelo
HIV, 2.664 (59%) eram coinfectados HIV/HCV, e desses, 153 apresentaram cirrose
descompensada (maiores de 18 anos, sem evidência de doença hepática autoimune
ou metabólica, anti-HCV reagente, RNA-HCV detectado e tinham doença hepática
em estágio final sem episódio prévio de descompensação). A probabilidade
acumulada de sobrevida desses pacientes após o episódio de cirrose descompensada
até um ano foi 60% e até três anos foi 40%, nos que faziam uso de HAART. A
probabilidade de sobrevida entre os que não faziam uso de HAART, até um ano foi
38% e até três anos foi 18% (HR = 0,5; IC 95%: 0,3-0,9).
A associação entre a cirrose e o carcinoma hepatocelular em coinfectados
HIV/HCV e não coinfectados foi o objetivo do estudo de coorte não concorrente
conduzido por Giordano et al.;163 em que 4.761 coinfectados e 44.678 não
coinfectados (excluídos doença hepática pré-existente) hospitalizados entre outubro
de 1991 a setembro de 2000 foram incluídos: entre os pacientes identificados durante
a era HAART, o hazard ratio (HR) para cirrose foi de 19,06 (IC 95% 10,14-35,85) e,
para carcinoma hepatocelular, o HR foi de 5,07 (IC 95% 1,72-14,9).
A história natural da infecção pelo HIV não parece ser alterada pela presença
de hepatite C,156 no entanto, a coinfecção HIV/HCV foi fator independente associado
à progressão para aids, no estudo realizado por Greub et al.164 Sulkowski et al.,165 por
outro lado, não encontraram evidências da associação entre a coinfecção e o risco de
desenvolver aids, quando ajustado com o uso efetivo da HAART. Rockstroh et al.166
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não encontraram associação entre a coinfecção e a resposta à HAART, contudo,
outros autores ressaltam que a infecção pelo HCV pode agravar o potencial de
toxicidade hepática aos antirretrovirais e consequente aumento significativo na
mortalidade relacionada à doença hepática.
A importância da HAART na coinfecção HIV/HCV foi evidenciada em muitos
estudos, como o de Verma et al.,167 com 296 monoinfectados pelo HCV e 85 coinfectados
HIV/HCV, cujo diagnóstico de infeção pelo HIV ocorreu após 1996, que receberam
HAART durante 3,3 anos em média; coinfectados apresentaram aspectos histológicos
comparáveis aos dos pacientes monoinfectados pelo HCV. O efeito protetor da terapia
combinada, especialmente com a inclusão de inibidores de protease, foi evidenciado por
Benhamou et al.168 Outro estudo, realizado por Bräu et al.,169 resultou em taxas de
progressão da doença hepática similares entre coinfectados HIV/HCV e monoinfectados
HCV, quando em uso da HAART e cargas virais do HIV não detectáveis.
Em relação ao tratamento da hepatite C em coinfectados HIV/HCV, os
resultados foram significativamente mais efetivos com interferon peguilado e ribavirina,
quando comparado com o interferon-alfa e ribavirina, como observado no estudo de
Torriani et al.,170 envolvendo 868 pessoas coinfectadas pelo HIV/HCV, virgens de
tratamento para hepatite C, randomicamente dirigidos para um dos três esquemas de
tratamento: interferon peguilado e ribavirina, interferon peguilado e placebo ou
interferon-alfa e ribavirina, por 48 semanas e acompanhados por mais 24 semanas após o
término do tratamento. As taxas de RVS foram 29% com interferon peguilado e
ribavirina, 14% com inter peguilado e placebo, 7% com interferon-alfa e ribavirina entre
os pacientes infectados pelo genótipo 1 do HCV. As taxas correspondentes entre os
pacientes infectados pelo genótipo 2 ou 3 foram de 62%, 36% e 20%.
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2 OBJETIVOS

Estimar a probabilidade acumulada de sobrevida após o diagnóstico de aids
entre pacientes coinfectados HIV/HCV e realizar análise exploratória para investigar
fatores relacionados à sobrevida desses pacientes.
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3 METODOLOGIA

3.1 TIPO DE ESTUDO

Estudo longitudinal observacional de coorte não concorrente.

3.2 ÁREA E LOCAL DO ESTUDO

A área geográfica do estudo foi o município de São Paulo; a população
residente, conforme censo de 2010, estimada em 11.111.108 habitantes, numa área
total de 1.523,3 km2. Dos 645 municípios existentes no estado de São Paulo,171 São
Paulo é o que tem o maior número de habitantes.
O local do estudo foi o Centro de Referência e Treinamento DST/AIDS-SP
(CRT), localizado na zona sul do município de São Paulo, no Distrito de Vila
Mariana, que é a unidade sede do Programa Estadual de DST/AIDS, criado em 1988,
umas das referências da região na atenção às pessoas vivendo com HIV/aids. A partir
de 2004, também se tornou referência no atendimento às pessoas infectadas pelo
vírus da hepatite B e C, com a criação do ambulatório de hepatite.
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3.3 POPULAÇÃO DE ESTUDO

A população do estudo engloba todos os casos de aids de pessoas maiores de
13 anos de idade e matriculados no CRT, com ano de diagnóstico de aids entre julho
de 1986 a abril de 2010.
Conforme dados do SINAN da Vigilância Epidemiológica do CRT, entre os
13.213 casos notificados de aids no CRT, na série histórica de 1980 a 2010, o perfil
dos usuários, entre os matriculados com 13 anos ou mais, foi: 81,1% do sexo
masculino e 18,9% do feminino (razão masculino/feminino = 4,3); quanto às faixas
etárias: 42,2% na faixa 30-39 anos; 20,3% com 40-49 anos; 19,9% com 25-29 anos;
9,0% com 20-24 anos; 4,9% com 50-59 anos; 1,5% com 15-19 anos; 1,5% com 6069 anos, 0,3% com 70 anos ou mais, 0,1% com 13-14 anos e 0,1% com idade
ignorada. A distribuição quanto à escolaridade, em anos de estudos, foi: 31% com 47 anos completos; 19,9% com 8-11 anos; 18,8% com 12 anos ou mais; 6,5% com 1-3
anos; 1,1% analfabetos ou sem escolaridade e 22,6% sem a informação. E com
relação à provável fonte ou categoria de exposição ao HIV: 30% eram homossexuais;
22,4%, heterossexuais; 20,2% eram UDI; 10,1%, bissexuais; 0,7% transfusional;
0,3% tinham hemofilia e a exposição ignorada em 16,2%.
A variável raça/cor foi incluída no SINAN a partir do ano 2000, sendo o
registro feito por heteroclassificação, inicialmente, seguido de autoclassificação ou
autoreferido, conforme as categorias utilizadas em pesquisas do censo pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE): branca, preta, parda, amarelo e indígena.
O CRT realizou capacitações e oficinas, no sentido de padronizar a coleta e o registro
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desse dado, a partir de reflexões e percepções sobre raça/cor/etnia entre profissionais
de saúde, e desde 2003, a classificação autoreferida é a utilizada sistematicamente no
serviço. A distribuição dos usuários, no período de 2003 a 2010, segundo raça/cor, foi
predomínio de brancos (70%); seguido de pretos (16%); pardos (11,2%); amarelos
(1,2%); indígenas (0,1%); o perfil ignorado foi de 1,4%.

3.4 CRITÉRIOS DE DEFINIÇÃO DE CASOS

Os critérios de definição de caso de aids utilizados foram os do Ministério da
Saúde, conforme definição nacional de casos de aids em adultos, nos diversos
períodos de tempo, a saber: o de 1987, de 1992; a revisão de 1996, 1998, 1999 e a
atual, vigente a partir de 2004, conforme consta das notificações.
A infecção pelo HCV foi definida pela reatividade aos testes sorológicos
(ELISA ou EIA, de qualquer geração), realizados no diagnóstico de aids ou em data
mais próxima (até dois anos antes ou dois anos depois) do diagnóstico de aids e pela
realização de pelo menos um exame de biologia molecular com detecção do RNAHCV (qualitativo ou quantitativo).
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3.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO

Foram incluídos os casos de aids, de ambos os sexos, acompanhados no
ambulatório HIV do CRT.

3.6 CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídas notificações em três situações: casos de aids cujo critério de
definição de caso foi o critério excepcional de óbito, critério ARC + óbito e o critério
ignorado/descartado; notificações de aids de gestantes e todos os casos que não
tinham nenhum exame laboratorial para a infecção HIV/aids e infecção pelo HCV
cadastrado no sistema de informação laboratorial, ou no sistema de informação da
vigilância epidemiológica ou registro desses resultados no prontuário médico.

3.7 FONTES DE DADOS

As fontes de dados utilizadas foram o SINAN, plataforma Windows
(notificações realizadas até 2006), e a Net (vigente a partir de 2007), o Sistema de
Informação da Vigilância Epidemiológica (Sistema-FAA) e o sistema de informação
de exames laboratoriais do CRT (PROHEUS). O sistema FAA, ―Ficha de
Acompanhamento Ambulatorial‖, foi criado para fins de acompanhamento do paciente
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desde a entrada na instituição até o óbito, à semelhança de um prontuário eletrônico,
onde são inseridos dados como data de matrícula, identificação, exames laboratoriais e
relativos à contagem de T CD4+ e carga viral do HIV, com as respectivas datas de
coleta, além de antirretrovirais utilizados pelo paciente. Os dados são atualizados
dentro da rotina do serviço, com fins de vigilância de agravos, especialmente a
infecção pelo HIV (notificação recomendada pelo Programa Estadual de DST/AIDSSP), o momento do diagnóstico de aids (notificação compulsória) e o pós aids, baseado
nas informações dos prontuários dos pacientes, que são chamados periodicamente,
seguindo lista de atendimento diário do ambulatório geral de HIV.
Um quarto sistema de informação, a Base Integrada Paulista de AIDS, o
BIPAIDS, foi consultado para atualização da situação de vida dos pacientes que
abandonaram ou descontinuaram o acompanhamento médico e, quando da
verificação do óbito, foi realizada a busca da data e da causa do óbito (se relacionado
ou não à aids). Essa base unificada de dados é resultante da vinculação anual do
SINAN do estado de São Paulo, do SIM e cartórios de registro civil (banco do
SEADE) através de convênio de cooperação técnica entre o Programa Estadual de
DST/AIDS-SP e a Fundação SEADE, ocorrida em 2004.11 E, finalmente, os
prontuários foram consultados, quando da ausência de dados relativos às variáveis do
estudo, nos sistemas de informação.
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3.8 INSTRUMENTO DE COMPILAÇÃO DE VARIÁVEIS DO ESTUDO

Um instrumento foi elaborado para compilação das variáveis de interesse
(Anexo 1) e um banco de dados foi criado especificamente para armazenamento
dessas variáveis numa planilha eletrônica.

3.9 VARIÁVEIS DO ESTUDO



Sexo, com as categorias masculina e feminina.



Raça/cor, com as categorias branca, preta, parda, amarela, indígena,

conforme os critérios do IBGE e reagrupados em cor branca e não branca. A
ausência dessa informação foi categorizada como ignorada.


Escolaridade, medida em anos de estudo concluídos, na data do

diagnóstico de aids. Adequou-se a variável por uma classificação resultante
da junção das versões W e Net, com as seguintes categorias: nenhuma (para a
categoria analfabeta do W e zero do Net); de um a três anos (para a categoria
um a três anos do W e primeira a quarta série incompleta do Net), de quatro a
sete anos (para a categoria quatro a sete anos do W e quarta série completa a
oitava série incompleta do Net); 8 a 11 anos (para a categoria 8 a 11 anos do
W e ensino fundamental completo a ensino médio completo do Net); 12 anos
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ou mais (para a categoria 12 anos e mais do W e ensino superior incompleto
ou completo do Net). A categoria ignorada (W ou Net) foi mantida quando da
ausência da informação.


Faixa etária, com as seguintes categorias: até 29, de 30 a 49, e 50 anos

ou mais. A idade considerada foi aquela do momento do diagnóstico de aids.


Categoria de exposição ao HIV, no diagnóstico de aids, com as

categorias HSH, junção da categoria homossexual e bissexual do SINAN;
UDI (todos os pacientes que tinham referência de uso de drogas intravenosa
atual ou no passado); transfusão, hemofílico, acidente de trabalho e a
categoria ignorada.


Contagem de células linfocitárias T CD4+, em valor absoluto, na data

do diagnóstico de aids, ou mais próximo dessa data e categorizado como < 350
e ≥ 350 /mm3. A ausência da informação foi categorizada foi ignorada.


Hepatite B foi considerada pelo resultado do marcador sorológico

antígeno de superfície do vírus da hepatite B (AgHbs), realizado na data mais
próxima do diagnóstico de aids (até dois anos antes ou dois anos após), com a
categoria reagente, não reagente, inconclusiva e ignorada.


Ano de diagnóstico de aids em quatro períodos: primeiro período = 1986

a 1993 (correspondente à ausência de antirretrovirais ou uso de monoterapia com
zidovudina, segundo período = 1994 a 1996 (correspondente ao uso de
zidovudina monoterapia ou terapia dupla com a associação zidovudina e
didanosina/zalcitabina), terceiro período = 1997 a 2002 (correspondente à
introdução da HAART) e quarto período = 2003 a 2010 (correspondente à
introdução do interferon peguilado no tratamento da hepatite C ).
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3.10 PROCESSOS DE PREPARO DO BANCO DE DADOS

De um total de 19.475 notificações (junção SINAN W e Net), foram
excluídas 1.163 notificações de infecção pelo HIV, sem aids (coinfectados pelo HCV
ou não); 5.904 notificações de aids pelo critério excepcional óbito e 400 com critério
ARC + óbito. Dos 12.008 restantes, 4.739 foram excluídos por não serem
matriculados ou não cadastrados no sistema FAA, permanecendo 7.269 notificações.
Das 7.269 notificações, 1.171 foram excluídas por serem os pacientes
acompanhados em outros serviços (externos, encaminhados para internação,
atendimento em outras especialidades médicas e protocolos de pesquisa), 537 foram
excluídos pelo encerramento do prazo de coleta de dados, e os restantes 5.561 foram,
portanto, avaliados para elegibilidade (conforme critérios de inclusão e exclusão),
resultando em 2.864 notificações finais. Uma cópia foi feita dessas notificações,
excluindo nomes e endereços dos usuários.
A data do diagnóstico de aids foi definida como data de início para análise de
sobrevida, a partir da qual foi calculado o tempo de sobrevida (período entre julho de
1986 a abril de 2010). A data do fim do acompanhamento foi considerada como o dia
30 de abril de 2011. As perdas de acompanhamento médico e óbitos por causas
desconhecidas ou outras causas que não aids foram consideradas como censuras.
As variáveis categorizadas como ―ignorado‖ nas notificações foram incluídas
numa lista de procura em outras fontes para completude do banco de dados,
permanecendo ―ignorado‖ somente quando da inexistência do dado em todas as
fontes deste estudo (o que ocorreu, algumas vezes, nas notificações de casos de aids
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realizadas em unidade de origem de pacientes externos). Este procedimento foi
seguido de verificação de consistência de todo o banco de dados.

3.11 ANÁLISES DOS DADOS

Foi realizada, inicialmente, a análise descritiva, com apresentação de
frequências absolutas e relativas, comparando coinfectados e não coinfectados pelo
HCV, observadas distribuições e características dos usuários em relação às variáveis
de interesse do estudo. A variável dependente é o tempo decorrido do diagnóstico de
aids até o evento óbito e as variáveis independentes são as demais variáveis.
Foi realizado teste de associação (o qui-quadrado) comparando coinfectados e
não coinfectados e o teste t – Student, para a comparação da idade.
A análise e a construção de gráficos de sobrevida foram realizadas pela
função Kaplan-Meier (curvas de Kaplan-Meier), com a probabilidade acumulada de
sobrevida em meses, segundo cada variável de interesse e por período de diagnóstico
de aids. A significância estatística foi verificada pelo teste do log rank.
A regressão de Cox ou modelo de riscos proporcionais foi escolhida para
calcular a razão de riscos ou a hazard ratio (HR) na análise de sobrevida, com
intervalo de confiança de 95%.172 Esse modelo permite a inclusão de várias
covariáveis simultaneamente,173 na modelagem do tempo de sobrevida. Inicialmente,
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foi realizada a análise bivariada, seguida da análise multivariada, para as variáveis
estatisticamente significativas (nível de significância de 5%).

3.12 SOFTWARES UTILIZADOS NO ESTUDO

Foram utilizados os programas de computador Microsoft Excel 2003 e o
STATA versão 10,0.

3.13 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS A RESPEITO DO ESTUDO

O estudo foi realizado após aprovação e observando os Termos das Diretrizes
e Normas Regulamentadoras de Pesquisas da Resolução Conselho Nacional de
Saúde CNS no 196/96 – Comissão de Ética em Pesquisa do Centro de Referência e
Treinamento DST/AIDS-SP e pelo Comitê de Ética da Faculdade de Saúde Pública
da Universidade de São Paulo (Anexos 1 e 2). Nos Anexo 3 e 4 está disposta a
aprovação da mudança do título do estudo.
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4 RESULTADOS

O estudo foi constituído por 358 (12,5%) pacientes com aids infectados pelo HCV
e 2.506 (87,5%) pacientes com aids não infectados pelo HCV, totalizando 2.864 pessoas.
A mediana de idade do grupo foi de 35 anos e a faixa interquartil (25-75%)
foi de 30-41 anos de idade. A idade mínima foi de 13 anos e a máxima foi de 79 anos
(ambos não infectados pelo HCV). A média de idade dos pacientes infectados pelo
HCV foi de 36,2 ± 8,4 anos e nos não infectados foi de 35,9 ± 8,8 anos (valor de p =
0,482 pelo teste t-Student).
A Tabela 1 apresenta a descrição das características sociodemográficas (sexo,
cor, faixa etária e escolaridade) comportamentais (categoria de exposição ao HIV) e
laboratoriais (contagem de células T CD4+ e o marcador sorológico antígeno de
superfície para hepatite B, AgHbs, à entrada, ou seja, no diagnóstico de aids), que
foram avaliadas, comparando infectados (coinfectados) e não infectados pelo HCV
(não coinfectados) e o resultado do teste do qui-quadrado (de associação) Os dados
ignorados excluídos da análise foram: 16 sem a informação relativa à cor, 58 sem
escolaridade, 46 sem a categoria de exposição; 2 casos de hemotransfusão, e 183 sem
o valor da contagem de T CD4+.
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Tabela 1. Características dos pacientes, segundo infecção pelo HCV e resultados dos
testes de associação, CRT-DST/AIDS-SP, 1986 a 2010
Característica dos pacientes
Sexo
Feminino
Masculino
Cor†
Branca
Não branca
Faixa etária‡
Até 29 anos
30 a 49 anos
50 anos ou mais
Idade‡
Média
Mediana
Faixa inter-quartil (25%-75%)
Mínimo
Máximo
Escolaridade (em anos de estudos)‡,§
Até 3
4a7
8 a 11
12 e mais
Categoria de exposição‡,||,¶
Heterossexual
HSH
UDI
Contagem de células T CD4 +‡,**
< 350 cel/mm3
≥ 350 cel/mm3
Hepatite B (AgHbs)‡
Não
Sim
Período de diagnóstico de aids
2003-2010
1997-2002
1994-1996
1986-1993

Aids
(N = 2.506)
n
%

Coorte
Aids/HCV
(N = 358)
n
%

Total
(N = 2.864)
n
%

p*

594
1.912

23,7
76,3

84
274

23,5
76,5

678
2.186

23,7
76,3

0,920

1.764
727

70,8
29,2

253
104

70,9
29,1

2.017
831

70,8
29,2

0,983

604
1.729
173

24,0
69,0
6,9

82
254
22

22,9
70,9
6,1

686
1.983
195

24,0
69,2
6,8

0,732

35,9 ± 8,8
35
30-41
13
79

36,2 ± 8,4
35
30-41
20
76

35
30-41
13
79

95
490
881
983

3,9
20,0
36,0
40,1

36
150
112
59

10,1
42,0
31,4
16,5

131
640
993
1.042

4,7
22,8
35,4
37,1

< 0,001

924
1.443
96

37,5
58,6
3,9

112
82
159

31,7
23,2
45,1

1.036
1.525
255

36,8
54,1
9,1

< 0,001

2.218
146

93,8
6,2

295
22

93,1
6,9

2.513
168

93,7
6,3

0,598

2.303
203

91,9
8,1

345
13

96,4
3,6

2.648
216

92,5
7,5

0,003

1.090
1.047
302
67

43,5
41,7
12,1
2,7

71
218
61
8

19,8
60,9
17,1
2,2

1.161
1.265
363
75

40,5
44,2
12,7
2,6

< 0,001

HSH = homens que fazem sexo com homens; UDI = usuários de drogas injetáveis; AgHbs = antígeno de
superfície da hepatite B; *referente a comparação dos grupos (Pearson); †dados ignorados = 16; ‡no
diagnóstico de aids; §dados ignorados = 58; ||dados ignorados = 46; ¶foram excluídos 2 casos de
hemotransfusão; **dados ignorados = 183.
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Como se pode verificar na Tabela 1, há uma proporção maior de pessoas do sexo
masculino (76,3%) na coorte. O teste do qui-quadrado para a variável sexo não resultou
em diferença estatística entre coinfectados e não coinfectados (p = 0,921). Em relação à
cor, também não houve diferença estatística (p = 0,983) pelo teste de associação.
Houve uma proporção maior de pessoas na faixa etária de 30 a 49 anos
(69,2%) na coorte e o teste de associação para essa variável entre coinfectados e não
coinfectados não resultou significância estatística (p = 0,732).
Em relação à escolaridade: uma proporção maior de pessoas com 4 a 7 anos
de estudo (42%) entre os coinfectados enquanto que entre os não coinfectados a
proporção maior foi de pessoas com 12 anos ou mais de estudos (40,1%). E essa
diferença foi estatisticamente significativa (p < 0,001).
Existe associação entre categoria de exposição ao HIV: coinfectados se
destacaram por uma frequência mais elevada de UDI (45,1%) enquanto que entre os
não coinfectados, as frequências elevadas foram de heterossexuais (37,5%) e HSH
(58,6%) (p < 0,001).
A contagem de células T CD4+ não apresentou evidência de não
homogeneidade entre os coinfectados e não coinfectados (p = 0,598).
Coinfectados apresentaram menor proporção (3,6%) de hepatite B (AgHbsreagente) (tripla infecção HIV/HCV/HBV) do que os não coinfectados (8,1%) (p = 0,003).
Houve associação estatística para a variável período de diagnóstico de aids e
coorte (p < 0,001).
Do total de 2.864 pessoas, 219 (7,6%) foram a óbito no período entre 1986 a
2010. A Figura 1 apresenta a probabilidade acumulada de sobrevida, a partir dos
quatro períodos de diagnóstico de aids.
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Observou-se que os pacientes cujo diagnóstico de aids ocorreu no período
entre 1986 a 1993, a probabilidade acumulada de sobrevida até 216 meses foi 17%;
entre pacientes com diagnóstico de aids ocorrido entre 1994 a 1996, a probabilidade
acumulada de sobrevida até 168 meses, foi 68%.
Entre os pacientes cujo diagnóstico de aids ocorrido no período de 1997 a
2002, a probabilidade acumulada de sobrevida até 168 meses, foi 90%.
E finalmente, para os pacientes com diagnóstico de aids ocorrido no período
de 2003 a 2010, a probabilidade acumulada de sobrevida até 96 meses, foi 94%.
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1.00

Figura 1. Probabilidade acumulada de sobrevida a partir do diagnóstico de aids,
segundo os períodos de diagnóstico de aids, CRT-DST/AIDS-SP
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A Tabela 2 e a Figura 1 apresentam a probabilidade acumulada de sobrevida,
segundo características dos pacientes, com diagnóstico de aids no período entre 1986
a 1993.
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Tabela 2. Probabilidade acumulada de sobrevida em 12, 60, 120, 180, 192, 204 e
216 meses após o diagnóstico de aids, segundo características dos pacientes, CRTDST/AIDS-SP, 1986 a 1993
Características dos
pacientes

Período de diagnóstico de aids: 1986 a 1993 (N = 75 pacientes)
Óbito (N)
Probabilidade acumulada de sobrevida com aids (%)
Teste log
rank
Sim Não
12
60
120
180
192
204
216
p
meses meses meses meses meses meses meses

Sexo
Feminino

1

8

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Masculino

10

56

100,0

100,0

64,2

36,7

18,3

18,3

18,3

Branca

8

47

100,0

100,0

56,2

45,0

33,7

33,7

22,5

Não branca

3

17

100,0

100,0

100,0

33,3

-

-

-

Até 29 anos

5

31

100,0

100,0

66,7

66,7

50,0

50,0

33,3

30-49 anos

6

31

100,0

100,0

68,6

17,1

50,0

-

-

50 anos ou mais

-

2

-

-

-

-

-

-

-

0,319

Cor*
0,980

Faixa etária†

0,231

Escolaridade†,‡ (anos de estudos)
Até 3 anos

3

4

100,0

100,0

66,7

33,3

33,3

33,3

33,3

4 a 7 anos

6

17

100,0

100,0

66,7

50,0

16,7

16,7

-

8 a 11 anos

1

24

100,0

100,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

12 anos ou mais

1

19

100,0

100,0

100,0

-

-

-

-

0,891

Categoria de exposição†,§,||
Heterossexual

2

12

100,0

100,0

100,0

100,0

50,0

50,0

-

HSH

6

45

100,0

100,0

85,7

42,9

28,6

28,6

28,6

UDI

3

7

100,0

100,0

-

-

-

-

-

Contagem de células T CD4+

†,¶

< 350 cel/mm3

9

40

100,0

100,0

66,7

33,3

11,1

11,1

-

3

1

20

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Não

8

54

100,0

100,0

67,5

56,2

33,7

33,7

22,5

Sim

3

10

100,0

100,0

66,7

-

-

-

-

Não

7

60

100,0

100,0

100,0

62,5

37,5

37,5

25,0

Sim

4

4

100,0

100,0

-

-

-

-

-

≥ 350 cel/mm

< 0,001

0,0222

Hepatite B (AgHbs)†
0,312

Hepatite C†
0,163

HSH = homens que fazem sexo com homens; UDI = usuários de drogas injetáveis; AgHbs = antígeno de
superfície da hepatite B;*dados ignorados = 16; †no diagnóstico de aids; ‡dados ignorados = 58; §dados
¶
ignorados = 46; ||foram excluídos 2 casos de hemotransfusão; dados ignorados = 183.
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Observou-se que 18,3% dos pacientes do sexo masculino sobreviveram até
216 meses e 100,0% das pacientes do sexo feminino sobreviveram até 204 meses
(log rank = 0,99; p = 0,319) (Figura 2A).
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Figura 2. Probabilidade acumulada de sobrevida, a partir do diagnóstico de aids,
segundo sexo, no período de 1986 a 1993 (A), de 1994 a 1996 (B), de 1997 a 2002
(C) e de 2003 a 2010 (D), CRT-DST/AIDS-SP

0.50

0.75

feminino

0.25

masculino

Log rank= 1,59
p= 0, 208

0.00

0.00

Log rank= 0,99
p= 0, 319

probabilidade acumulada de sobrevida

0.25

0.50

0.75

feminino

0

50
100
150
200
tempo desde o diagnóstico de aids (meses)
sexo = 0

50
100
150
tempo desde o diagnóstico de aids (meses)
sexo = 0

sexo = 1

(B)

200

sexo = 1

0.75
0.50
0.25

Log rank= 2,08
p= 0, 149

0.00

0.00

Log rank= 0,00
p= 0, 984

probabilidade acumulada de sobrevida

0.25

0.50

0.75

1.00

1.00

(A)

0

250

0

50
100
150
tempo desde o diagnóstico de aids (meses)
sexo = 0

(C)

sexo = 1

200

0

20
40
60
80
tempo desde o diagnóstico de aids (meses)
sexo = 0

(D)

sexo = 1

100

69

Em relação à cor: 22,5% dos pacientes da cor branca sobreviveram até 216
meses e 33,3% dos pacientes da cor não branca sobreviveram até 180 meses (log
rank 0,02; p = 0,980) (Figura 3A).
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Figura 3. Probabilidade acumulada de sobrevida, a partir do diagnóstico de aids,
segundo cor, no período de 1986 a 1993 (A), de 1994 a 1996 (B), de 1997 a 2002 (C)
e de 2003 a 2010 (D), CRT-DST/AIDS-SP
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Em relação à faixa etária: 33,3% dos pacientes com até 29 anos sobreviveram
até 216 meses, 50% dos pacientes da faixa etária 30 a 49 anos sobreviveram até 192
meses e houve perda de acompanhamento dos 2 pacientes da faixa 50 anos ou mais
(log rank = 2,93; p = 0,231) (Figura 4A).
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Figura 4. Probabilidade acumulada de sobrevida, a partir do diagnóstico de aids,
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2002 (C) e de 2003 a 2010 (D), CRT-DST/AIDS-SP
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Observou-se que 33,3% dos pacientes que tinham até 3 anos de estudo e 50%
dos que tinham 8 a 11 anos de estudo sobreviveram até 216 meses, 16,7% dos que
tinham 4 a 7 anos de estudo sobreviveram até 204 meses e 100% dos que tinham 12
anos ou mais de estudo sobreviveram até 120 meses (log rank = 0,62; p = 0,891)
(Figura 5A).
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Figura 5. Probabilidade acumulada de sobrevida, a partir do diagnóstico de aids,
segundo escolaridade, no período de 1986 a 1993 (A), de 1994 a 1996 (B), de 1997 a
2002 (C) e de 2003 a 2010 (D), CRT-DST/AIDS-SP

250

0

50
100
150
tempo desde o diagnóstico de aids (meses)

1.00

(B)

0.00

0

8-11
4-7

(C)

8-11

0.75

até 3

0.50

até 3

50
100
150
tempo desde o diagnóstico de aids (meses)

12 e mais
4-7

0.25

Log rank= 17,86
p< 0,001

probabilidade acumulada de sobrevida

0.25

0.50

0.75

12 e mais

Log rank= 11,06
p= 0,011
200

0.00

1.00

(A)

200

0

20
40
60
80
tempo desde o diagnóstico de aids (meses)

(D)

100

72

Em relação à categoria de exposição: 100% dos UDI sobreviveram até 60
meses, entretanto, 50% dos heterossexuais sobreviveram até 204 meses e 28,6% dos
HSH sobreviveram até 216 meses (log rank = 14,92; p < 0,001) (Figura 6A).
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Figura 6. Probabilidade acumulada de sobrevida, a partir do diagnóstico de aids,
segundo categoria de exposição, no período de 1986 a 1993 (A), de 1994 a 1996 (B),
de 1997 a 2002 (C) e de 2003 a 2010 (D), CRT-DST/AIDS-SP

200

0

20
40
60
80
tempo desde o diagnóstico de aids (meses)

(D)

100

73

Entre os pacientes cuja contagem de células T CD4+ foi ≥ 350/mm3 no
diagnóstico de aids, a probabilidade acumulada de sobrevida até 216 meses foi
100%, e entre aqueles cuja contagem de células T CD4+ foi < 350/mm3, a
probabilidade acumulada de sobrevida até 204 meses, foi 11,1% (log rank = 5,23; p
= 0,0222) (Figura 7A).
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Figura 7. Probabilidade acumulada de sobrevida, a partir do diagnóstico de aids,
segundo contagem de linfócitos T CD4+, no período de 1986 a 1993 (A), de 1994 a
1996 (B), de 1997 a 2002 (C) e de 2003 a 2010 (D), CRT-DST/AIDS-SP
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Em relação à hepatite B: 22,5% dos pacientes AgHbs reagentes sobreviveram
até 216 meses e 66,7% dos pacientes AgHbs não reagentes sobreviveram até 120
meses (log rank = 1,01; p = 0,312) (Figura 8A).
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Figura 8. Probabilidade acumulada de sobrevida, a partir do diagnóstico de aids,
segundo hepatite B, no período de 1986 a 1993 (A), de 1994 a 1996 (B), de 1997 a
2002 (C) e de 2003 a 2010 (D), CRT-DST/AIDS-SP
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Observou-se que 100% dos coinfectados sobreviveram até 60 meses, após o
diagnóstico e 25% dos não coinfectados sobreviveram até 216 meses (log rank =
1,95; p = 0,163) (Figura 9A).
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Figura 9. Probabilidade acumulada de sobrevida, a partir do diagnóstico de aids,
segundo infecção pelo HCV, no período de 1986 a 1993 (A), de 1994 a 1996 (B), de
1997 a 2002 (C) e de 2003 a 2010 (D), CRT-DST/AIDS-SP
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A Tabela 3 e a Figura 1 apresentam a probabilidade acumulada de sobrevida
segundo características dos pacientes, no período de diagnóstico de aids entre 1994 a 1996.
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Tabela 3. Probabilidade acumulada de sobrevida em 12, 60, 120, 132, 144, 156 e
168 meses após o diagnóstico de aids, segundo características dos pacientes, CRT
DST/AIDS-SP, 1994 a 1996
Período de diagnóstico de aids: 1994 a 1996 (N = 363 pacientes)
Óbito (N)

Características dos
pacientes

Probabilidade acumulada de sobrevida com aids (%)

Sim

Não

12
meses

60
meses

120
meses

132
meses

144
meses

156
meses

168
meses

Feminino

5

74

100,0

100,0

95,4

91,0

86,4

86,4

81,8

Masculino

37

247

100,0

97,3

80,6

75,0

73,1

70,3

65,6

Branca

35

231

100,0

97,1

81,8

75,9

73,0

72,0

67,2

Não branca

7

90

100,0

100,0

88,5

84,6

84,6

76,9

73,1

Até 29 anos

9

88

100,0

100,0

87,5

84,4

81,2

78,1

75,0

30-49 anos

31

221

100,0

98,9

82,8

76,3

74,1

71,9

66,5

50 anos ou mais

2

12

100,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

Teste log
rank
p

Sexo

Cor

0,208

*

0,370

Faixa etária†

Escolaridade (anos de estudos)

†,‡

Até 3 anos

5

18

100,0

85,7

42,9

42,9

42,9

42,9

28,6

4 a 7 anos

14

97

100,0

97,2

80,6

66,2

66,2

66,2

63,3

8 a 11 anos

17

123

100,0

98,1

82,8

78,9

77,0

73,2

67,4

6

78

100,0

100,0

94,3

94,3

88,6

85,7

82,9

12 anos ou mais
Categoria de exposição

0,640

0,005

†,§,||

Heterossexual

13

107

100,0

100,0

88,7

81,9

79,6

77,3

72,8

HSH

20

164

100,0

97,2

87,5

81,9

79,2

76,4

72,2

UDI

9

43

100,0

90,0

20,0

20,0

20,0

20,0

-

Contagem de células T CD4+

< 0,001

†,¶

< 350 cel/mm3

35

230

100,0

97,9

81,1

75,8

72,7

70,6

64,3

≥ 350 cel/mm3

1

27

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

85,7

85,7

Não

32

292

100,0

98,2

84,1

80,5

77,8

75,1

72,4

Sim

10

29

100,0

94,7

77,0

59,2

59,2

59,2

41,4

Não

29

273

100,0

98,2

90,2

85,7

83,0

80,3

74,9

Sim

13

48

100,0

94,4

38,9

27,8

27,8

27,8

27,8

0,2401

Hepatite B (AgHbs)†
0,016

Hepatite C†
< 0,001

HSH = homens que fazem sexo com homens; UDI = usuários de drogas injetáveis; AgHbs = antígeno de
superfície da hepatite B; *dados ignorados = 16; †no diagnóstico de aids; ‡dados ignorados = 58; §dados
¶
ignorados = 46; ||foram excluídos 2 casos de hemotransfusão; dados ignorados = 183.
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Observou-se que 65,6% dos pacientes do sexo masculino e 81,8% das pacientes
do sexo feminino sobreviveram até 168 meses (log rank = 1,59; p = 0,208) (Figura 2B).
Em relação à cor: 67,2% dos pacientes da cor branca e 73,1% dos pacientes da
cor não branca sobreviveram até 168 meses (log rank = 0,80; p = 0,370) (Figura 3B).
Em relação à faixa etária: 75% dos que tinham até 29 anos, 66,5% dos
pacientes com 30-49 anos e 60% dos que tinham 50 anos ou mais sobreviveram até
168 meses (log rank = 0,89; p = 0,640) (Figura 4B).
Em relação à escolaridade: observou-se que a probabilidade acumulada de
sobrevida até 168 meses foi 28,6% dos que tinham até 3 anos de estudo, 63,3% dos
que tinham 4 a 7 anos de estudo, 67,4% dos que tinham 8 a 11 anos de estudo e 82,9%
dos que tinham 12 anos ou mais de estudo (log rank = 13,04; p = 0,005) (Figura 5B).
Em relação à categoria de exposição: observou-se que a probabilidade
acumulada de sobrevida até 156 meses, foi 20% para UDI. E a probabilidade
acumulada de sobrevida até 168 meses foi 72,2% dos HSH e 72,8% dos
heterossexuais (log rank = 50,82; p < 0,001) (Figura 6B).
Em relação à contagem de células T CD4+: 64,3 % dos pacientes que tinham
contagem < 350/mm3 e 85,7% dos pacientes que tinham contagem ≥ 350/mm3
sobreviveram até 168 meses (log rank = 1,38; p = 0,2401) (Figura 7B).
Em relação à hepatite B: 72,4% dos pacientes que não tinham hepatite B
apresentaram probabilidade acumulada de sobrevida até 168 meses e entre os que
tinham hepatite B, a probabilidade acumulada de sobrevida até 168 meses foi 41,4%
(log rank = 5,82; p = 0,016) (Figura 8B).
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Em relação à hepatite C: observou-se que a probabilidade acumulada de
sobrevida até 168 meses foi 27,8% dos coinfectados e 74,9% dos não coinfectados
(log rank = 19,8; p < 0,001) (Figura 9B).
A Tabela 4 e a Figura 1 apresentam a probabilidade acumulada de sobrevida
segundo características dos pacientes, no período de diagnóstico de aids entre 1997 a 2002.
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Tabela 4. Probabilidade acumulada de sobrevida em 12, 60, 120, 132, 144, 156 e
168 meses após o diagnóstico de aids, segundo características dos pacientes, CRT
DST/AIDS-SP, 1997 a 2002
Período de diagnóstico de aids: 1997 a 2002 (N = 1.265 pacientes)
Características
dos pacientes

Óbito (N)

Probabilidade acumulada de sobrevida com aids (%)

Sim

Não

12
meses

60
meses

120
meses

132
meses

144
meses

156
meses

168
meses

Feminino

29

293

99,4

96,6

91,5

91,1

90,5

90,5

90,5

Masculino

85

858

99,3

96,7

92,5

90,7

90,4

90,4

89,4

Branca

80

810

99,4

96,6

92,5

91,0

90,5

90,5

89,4

Não branca

34

334

98,9

96,7

91,7

90,1

90,1

90,1

90,1

Até 29 anos

27

286

100,0

96,5

92,5

92,1

91,0

91,0

89,8

30-49 anos

78

798

99,0

96,6

92,4

90,6

90,4

90,4

89,8

50 anos ou mais

9

67

100,0

98,7

89,4

87,5

87,5

87,5

87,5

Teste log
rank
p

Sexo
0,984

Cor*
0,750

Faixa etária†

0,644

Escolaridade (anos de estudos)†,‡
Até 3 anos

14

58

100,0

94,4

84,6

82,6

78,0

78,0

78,0

4 a 7 anos

44

340

99,2

94,5

89,4

88,3

88,3

88,3

87,5

8 a 11 anos

35

396

98,8

97,9

93,5

91,1

90,6

90,6

90,6

12 anos ou mais

20

343

99,7

97,9

95,2

94,5

94,5

94,5

93,0

Categoria de exposição

†,§,||,

Heterossexual

45

416

99,3

96,1

91,0

90,0

89,5

89,5

89,5

HSH

41

594

99,5

98,1

95,0

93,4

92,9

92,9

92,2

UDI

26

124

98,7

92,7

85,1

82,3

82,3

82,3

79,9

Contagem de células T CD4+
< 350 cel/mm3

1.003

99,2

96,6

92,1

90,5

90,0

90,0

89,1

7

64

100,0

95,8

91,5

89,8

89,8

89,8

89,8

Não

101

1.061

99,4

96,6

92,7

91,1

90,7

90,7

89,9

Sim

13

90

98,1

97,1

87,2

87,2

87,2

87,2

87,2

Não

71

976

99,4

97,7

94,0

92,9

92,6

92,6

92,6

Sim

43

175

98,6

91,7

83,8

80,6

79,9

79,9

76,3

≥ 350 cel/mm

0,0003

†,¶

103

3

< 0,001

0,997

Hepatite B (AgHbs)†
0,168

Hepatite C†
< 0,001

HSH = homens que fazem sexo com homens; UDI = usuários de drogas injetáveis; AgHbs = antígeno de
superfície da hepatite B; *dados ignorados = 16; †no diagnóstico de aids; ‡dados ignorados = 58; §dados
¶
ignorados = 46; ||foram excluídos 2 casos de hemotransfusão; dados ignorados = 183.
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Observou-se que 89,4 % dos pacientes do sexo masculino e 90,5% das pacientes
do sexo feminino sobreviveram até 168 meses (log rank = 0,00; p = 0,984) (Figura 2C).
Em relação à cor: 89,4% dos pacientes da cor branca e 90,1% dos pacientes da
cor não branca sobreviveram até 168 meses (log rank = 0,58; p = 0,750) (Figura 3C).
Em relação à faixa etária: 87,5% dos pacientes com 50 anos ou mais, 89,8%
dos que tinham até 29 anos e 89,8 % dos que tinham 30-49 anos sobreviveram até
168 meses (log rank = 0,88; p = 0,644) (Figura 4C).
Em relação à escolaridade: observou-se que a probabilidade acumulada de
sobrevida até 168 meses foi 78% dos pacientes que tinham até 3 anos de estudo, 87,5%
dos que tinham 4 a 7 anos de estudo, 90,6% dos que tinham 8 a 11 anos de estudo e 93%
dos que tinham 12 anos ou mais de estudo (log rank = 17,86; p < 0,001) (Figura 5C).
Em relação à categoria de exposição: observou-se que a probabilidade
acumulada de sobrevida até 168 meses foi 79,9% dos UDI, 89,5% dos heterossexuais
e 92,2% dos HSH (log rank = 18,96; p = 0,0003) (Figura 6C).
Em relação à contagem de células T CD4+: 89,1% dos que tinham contagem
de células T CD4+ < 350/mm3 e 89,8% dos que tinham contagem de células ≥
350/mm3 sobreviveram até 168 meses (log rank = 0,0; p = 0,997) (Figura 7C).
Em relação à hepatite B: 87,2 % dos pacientes com AgHbs reagentes e 89,9% dos
pacientes AgHbs não reagentes sobreviveram até 168 meses (log rank = 1,90; p = 0,168)
(Figura 8C).
Em relação à hepatite C: observou-se que a probabilidade acumulada de
sobrevida até 168 meses foi 76,3% dos coinfectados e 92,6% dos não coinfectados
(log rank = 38,8; p < 0,001) (Figura 9C).
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A Tabela 5 e a Figura 1 apresentam a probabilidade acumulada de sobrevida
segundo as características dos pacientes, no período de diagnóstico de aids entre
2003 a 2010.
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Tabela 5. Probabilidade acumulada de sobrevida em 12, 60, 72, 84 e 96 após o
diagnóstico de aids, segundo características dos pacientes, CRT DST/AIDS-SP, 2003
a 2010
Período de diagnóstico de aids: 2003 a 2010 (N = 1.161 pacientes)
Características
dos pacientes

Óbito (N)

Probabilidade acumulada de sobrevida com aids (%)

Sim

Não

12 meses

60 meses

72 meses

84 meses

96 meses

Feminino

8

260

98,9

96,9

96,9

95,6

95,6

Masculino

44

849

97,5

95,0

94,0

93,5

93,5

Branca

40

766

97,6

94,8

94,0

93,5

93,5

Não branca

12

334

98,3

96,8

96,1

94,9

94,9

Até 29 anos

8

232

97,9

96,9

96,9

95,1

95,1

30-49 anos

32

786

98,4

96,1

95,1

94,6

94,6

50 anos ou mais

12

91

93,2

87,3

87,3

87,3

87,3

Teste
log rank
p

Sexo
0,149

Cor*
0,403

Faixa etária†

0,001

Escolaridade (anos de estudos)†,‡
Até 3 anos

3

26

89,7

89,7

89,7

89,7

89,7

4 a 7 anos

11

111

95,1

91,3

91,3

89,3

89,3

8 a 11 anos

21

376

97,5

93,8

93,8

93,8

93,8

12 anos ou mais

16

559

99,0

97,8

96,1

95,5

95,5

Categoria de exposição

0,011

†,§,||,

Heterossexual

21

420

97,7

95,1

94,6

93,8

93,8

HSH

27

628

97,9

96,1

95,0

94,3

94,3

UDI

4

39

97,7

89,6

89,6

89,6

89,6

Contagem de células T CD4+

0,469

†,¶

< 350 cel/mm3

49

1.044

98,0

95,5

94,6

93,9

93,9

≥ 350 cel/mm3

3

45

93,7

93,7

93,7

93,7

93,7

Não

44

1.056

98,1

95,9

95,1

94,8

94,8

Sim

8

53

93,4

87,4

87,4

82,3

82,3

Não

47

1.043

98,0

95,7

94,1

94,1

94,1

Sim

5

66

95,8

92,8

92,8

92,8

92,8

0,473

Hepatite B (AgHbs)†
0,001

Hepatite C†
0,383

HSH = homens que fazem sexo com homens; UDI = usuários de drogas injetáveis; AgHbs = antígeno de
superfície da hepatite B; *dados ignorados = 16; †no diagnóstico de aids; ‡dados ignorados = 58; §dados
¶
ignorados = 46; ||foram excluídos 2 casos de hemotransfusão; dados ignorados = 183.

83

Observou-se que 93,5% dos pacientes do sexo masculino e 95,6% das pacientes
do sexo feminino sobreviveram até 96 meses (log rank = 2,08; p = 0,149) (Figura 2D).
Em relação à cor: 93,5% dos pacientes da cor branca e 94,9% dos pacientes da
cor não branca sobreviveram até 96 meses (log rank = 1,82; p = 0,403) (Figura 3D).
Em relação à faixa etária: a probabilidade acumulada de sobrevida até 96 meses
foi 87,3% nos que tinham 50 anos ou mais de idade, 94,6% dos que tinham entre 30 e 49
anos de idade e 95,1% dos que tinham até 29 anos de idade (log rank = 13,88; p = 0,001)
(Figura 4D).
Em relação à escolaridade: a probabilidade acumulada de sobrevida até 96
meses foi 89,7% nos que tinham até 3 anos de estudo, 89,3% nos que tinham de 4 a 7
anos de estudo, 93,8% nos que tinham 8 a 11 anos de estudo e 95,5% dos que tinham
12 anos ou mais de estudo (log rank = 11,06; p = 0,011) (Figura 5D).
Em relação à categoria de exposição: 89,6% dos UDI, 93,8% dos heterossexuais
e 94,3% dos HSH sobreviveram até 96 meses (log rank = 2,54; p = 0,469) (Figura 6D).
Em relação à contagem de células T CD4+: 93,7% dos pacientes que tinham
contagem ≥ 350/mm3 e 93,9% dos pacientes que tinham contagem < 350/mm3
sobreviveram até 96 meses (log rank = 0,52; p = 0,473) (Figura 7D).
Em relação à hepatite B: a probabilidade acumulada de sobrevida até 96
meses foi 82,3% dos pacientes AgHbs reagentes e 94,8% dos pacientes AgHbs não
reagentes (log rank = 10,83; p = 0,001) (Figura 8D).
Em relação à hepatite C: a probabilidade acumulada de sobrevida até 96 meses
foi 94,1% dos não coinfectados e 92,8% dos coinfectados (log rank = 0,76; p = 0,383)
(Figura 9D).
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A análise bivariada, pelo modelo de Cox, está apresentada na Tabela 6.
Observou-se que o período de diagnóstico de aids entre 1997 a 2002 mostrou-se fator
de proteção ao óbito, e ter diagnóstico de aids no período entre 1986 a 1993 (HR =
2,6; IC 95% 1,2-5,9) e no período entre 1994 a 1996 (HR = 1,6; IC 95% 1,1-2,5)
foram preditores de óbito.
Outras variáveis preditoras de óbito foram: ter hepatite C (HR = 2,7; IC 95%
2,0-3,6), ter hepatite B (HR = 2,2; IC 95% 1,5-3,2), ter até 3 anos de estudo (HR =
3,5; IC 95% 2,1-5,8), ter 4 a 7 anos de estudo (HR = 2,1; IC 95% 1,4-3,1), ter 8 a 11
anos de estudo (HR = 1,6; IC 95% 1,1-2,4), ser UDI (HR = 2,6; IC 95% 1,8-3,7) e ter
50 anos ou mais de idade (HR = 2,1; IC 95% 1,3-3,4).
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Tabela 6. Análise bivariada pelo modelo de Cox dos fatores associados à sobrevida,
CRT DST/AIDS-SP, 1986 a 2010
Características dos
Aids
pacientes
N = 2.864
Período de diagnóstico
2003 - 2010
1.161
1997 - 2002
1.265
1994 - 1996
363
1986 - 1993
75
Sexo
Feminino
678
Masculino
2.186
Faixa etária*
Até 29 anos
686
30-49 anos
1.983
50 anos e mais
195
Cor†
Branca
2.017
Não branca
831
*,‡,§
Categoria de exposição
Heterossexual
1.036
HSH
1.525
UDI
255
Escolaridade (anos de estudos)*,||
12 anos e mais
1.042
8 a 11 anos
993
4 a 7 anos
640
Até 3 anos
131

Óbito
N = 219

HR

IC 95%

Valor de p

52
114
42
11

1
0,6
1,6
2,6

0,4 - 0,9
1,1 - 2,5
1,2 - 5,9

0,013
0,035
0,018

43
176

1
1,3

0,9 - 1,8

0,135

49
147
23

1
1,1
2,1

0,8 - 1,6
1,3 - 3,4

0,454
0,004

163
56

1
0,9

0,6 - 1,2

0,410

81
94
42

1
1,3
2,6

0,9 - 1,7
1,8 - 3,7

0,104
< 0,001

43
74
75
25

1
1,6
2,1
3,5

1,1 - 2,4
1,4 - 3,1
2,1 - 5,8

0,012
< 0,001
< 0,001

12
196

1
1,4

0,7 - 2,5

0,327

185
34

1
2,2

1,5 - 3,2

< 0,001

154
65

1
2,7

2,0 - 3,6

< 0,001

¶

Contagem de células T CD4+*,
≥ 350 cel/mm3
168
< 350 cel/mm3
2.513
Hepatite B (AgHbs)†
Não
2.648
Sim
216
Hepatite C†
Não
2.506
Sim
358

HSH = homens que fazem sexo com homens; UDI = usuários de drogas injetáveis; AgHbs = antígeno de
superfície da hepatite B; HR = razão das funções de risco (hazard ratio); IC = intervalo de confiança;
*
no diagnóstico de aids; †dados ignorados = 16; ‡dados ignorados = 46; §foram excluídos 2 casos de
¶
hemotransfusão; ||dados ignorados = 58; dados ignorados = 183.
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O modelo final, de regressão de Cox multivariado, está apresentado na Tabela
7. O período de diagnóstico de aids entre 1997 a 2002 mostrou-se fator de proteção
ao óbito e os fatores preditores de óbito, independentemente das outras variáveis,
foram: ter hepatite C (HR = 2,9; IC 95% 2,1-3,9), ter hepatite B (HR = 2,5; IC 95%
1,7-3,6), ter até 3 anos de estudo (HR = 2,3; IC 95% 1,5-3,6), ter de 4 a 7 anos de
estudo (HR = 1,4; IC 95% 1,1-1,9) e ter 50 anos ou mais de idade (HR = 2,1; IC 95%
1,3-3,2).

Tabela 7. Análise multivariada pelo modelo de riscos proporcionais de Cox segundo
fatores associados à sobrevida entre os pacientes com diagnóstico de aids, CRT
DST/AIDS-SP, 1986 a 2010
N = 2.864

Características dos
pacientes

Valor de p
HR

IC 95% (HR)

2003 - 2010

1

-

-

1997 - 2002

0,4

0,3 - 0,5

< 0,001

1

-

-

2,1

1,3 - 3,2

0,001

1

-

-

1,4

1,1 - 1,9

0,021

2,3

1,5 - 3,6

< 0,001

1

-

-

2,5

1,7 - 3,6

< 0,001

Não

1

-

-

Sim

2,9

2,1 - 3,9

< 0,001

Período de diagnóstico

Faixa etária*
Até 29 anos
50 anos e mais
Escolaridade (anos de estudos)*,†
12 anos e mais
4 a 7 anos
Até 3 anos
Hepatite B (AgHbs)
Não
Sim

*

*

Hepatite C

HR = hazard ratio, razão das funções de risco; IC = intervalo de confiança; AgHbs = antígeno de
superfície da hepatite B; *no diagnóstico de aids; †dados ignorados = 58.

87

5 DISCUSSÃO

A coinfecção HIV/HCV neste presente estudo foi fator independentemente
associado ao risco de óbito. Resultado semelhante foi encontrado por Greub et al.,164
no estudo realizado na Suíça, com 3.111 pacientes em início de terapia HAART, sendo
1.157 (37,2%) coinfectados pelo HIV/HCV, dos quais 1.015 (87,7%) UDI. Ser antiHCV reagente e ser UDI foram fatores independentes associados ao risco de óbito,
na análise multivariada pelo modelo de Cox (HR de 1,7; IC 95% 1,26-2,30 e HR =
1,38; IC 95% 1,02-1,88 respectivamente). Os autores apontam uma possível
explicação: da menor recuperação na contagem de células T CD4+ em coinfectados
recebendo HAART). Entretanto, num estudo brasileiro de coorte prospectivo, não
revelou diferença no risco de óbito entre coinfectados e não coinfectados em 2.821
pacientes adultos com aids, diagnosticados entre 1995 e 1996, 833 tinham sorologia
para hepatite C realizada, e desses, 33,4% eram coinfectados; a sobrevida encontrada
foi uma pequena diferença entre coinfectados e não coinfectados, e o fator associado
à redução da sobrevida dos coinfectados foi a exclusão ao acesso à terapia tripla
antirretroviral.174 Outro estudo realizado que também não revelou diferença no risco
de óbito, entre pacientes coinfectados e não coinfectados HIV/HCV, foi o estudo de
coorte envolvendo 1.955 pacientes americanos, no período de 1995 a 2001, e em uso
de HAART: 153 (17,5%) óbitos em coinfectados e 168 (15,5%) em não coinfectados
(HR = 1,05; IC 95% 0,85-1,30).165 Um estudo retrospectivo envolvendo 10.481
pacientes infectados pelo HIV, acompanhados em mais de 100 clínicas norteamericanas, avaliou o efeito da infecção pelo HCV na progressão da infecção pelo
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HIV, no período de 1998 a 2004 e não encontrou associação entre o risco de morte e a
infecção pelo HCV (19% eram coinfectados HIV/HCV, dos quais 59% UDI): 1.107
(11%) faleceram, sendo 323 (16% coinfectados) e 784 (9,3%) não coinfectados.175 O
resultado desse estudo, pelo modelo de Cox, na análise bivariada, encontrou
associação entre o risco para óbito e coinfecção (HR = 1,7; IC 95%: 1,5-1,9),
entretanto, essa associação não se manteve no modelo final (HR = 1,1; IC 95%: 0,91,2). Os autores citam os seguintes fatores de confusão: alcoolismo, hepatite alcóolica,
hepatite induzida por drogas, estar sob terapia antirretroviral, ter diagnóstico prévio de
infecção oportunista, baixa contagem de células T CD4+ e idade.
O efeito da infecção pelo HIV/AIDS no curso clínico da infecção pelo HCV é
reconhecido na literatura156,176 e há evidências de que a coinfecção HIV/HCV esteja
associada à progressão acelerada da fibrose hepática para cirrose159 e ao aumento na
mortalidade associada a doença hepática em coinfectados HIV/HCV17,177,178 quando
comparados com monoinfectados pelo HCV.
As curvas de sobrevida de pacientes pela função Kaplan-Meier no presente
estudo foram diferentes em pacientes com diagnóstico de aids, coinfectados e não
coinfectados pelo HCV; porém, no período de diagnóstico 2003 a 2010, essa
diferença não se manteve e, à semelhança do estudo de coorte realizado por Bonacini
et al.,179 as curvas de sobrevida foram similares para coinfectados e não coinfectados.
Esse resultado pode ser explicado pela inclusão, em 2002, do interferon peguilado no
tratamento medicamentoso da hepatite C.100 Outras possíveis explicações são os
referidos por Bonacini et al.179: o controle da imunossupressão e contagem de células
T CD4+ com a HAART .
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Os resultados conflitantes de estudos de sobrevida na coinfecção HIV/HCV
têm motivado crescente interesse em pesquisas para um melhor entendimento das
interações dessas infecções e suas consequências. Griffiths et al.180 realizaram uma
busca eletrônica de todas as publicações realizadas a partir de 2009 sobre
coinfecções em seres humanos e seus efeitos, sendo que os relatos foram de piora ou
efeito negativo na saúde em 76% das publicações.
Neste presente estudo, a categoria de exposição foi preditor de óbito na
análise bivariada de Cox, porém essa variável perdeu a significância estatística no
modelo final, na análise multivariada, na interação com as outras variáveis, não
sendo preditor independente para o óbito — resultado diferente foi encontrado em
outro estudos.6,181 No entanto, a importância do UDI é reconhecida e reside em ser
essa uma das principais vias de aquisição da infecção pelo HCV.
Um desafio em saúde pública é a emergente questão do uso de drogas
injetáveis. Uma revisão recente sobre a prevalência de anti-HCV e AgHbs em UDI
foi realizada por Nelson et al.,182 que estimaram em aproximadamente 10,0 milhões
de UDI com sorologia anti-HCV reagentes e aproximadamente 1,2 milhões com
AgHbs reagentes no mundo, sendo as maiores concentrações em regiões como leste
europeu e sudeste da Ásia.
Os benefícios da HAART em coinfectados HIV/HCV, particularmente em
UDI, são menores quando comparados com não UDI por várias razões, como
questões sociais, acesso aos serviços, início tardio à HAART, aderência e resistência
aos medicamentos.183,184 A interdisciplinaridade e multidisciplinaridade são vitais na
atenção a esses pacientes.
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O período de diagnóstico de aids, variável analisada no presente estudo, foi
associado à sobrevida, resultado semelhante a outros estudos realizados.3,6,181 O
período de diagnóstico de aids entre 1997 e 2002 foi fator de proteção ao óbito tanto
na análise bivariada quanto na multivariada pelo modelo de Cox. A HAART
inquestionavelmente alterou a história natural da infecção pelo HIV e também o
curso clínico na coinfecção HIV/HCV.
Quanto ao efeito da HAART na infecção pelo HCV: há evidências de que a
supressão virológica precoce com a HAART e a consequente reconstituição imune
podem desacelerar o curso clínico da hepatite C em pacientes coinfectados pelo
HIV/aids.185 Segundo alguns autores, o efeito da HAART reduz significativamente a
mortalidade relacionada à doença hepática;186 outros pesquisadores, no entanto,
concluíram que a resposta à HAART nos coinfectados HIV/HCV está comprometida,
em termos de supressão virológica e aumento no número de células T CD4+
comparada com pacientes não coinfectados pelo HCV.177 Recentemente, segundo
Peters et al.187 a coinfecção HIV/HCV não mostrou influência no aumento do
número de células T CD4+, quando na máxima supressão virológica com o início do
tratamento antirretroviral.
O risco aumentado de hepatotoxicidade, com a introdução da HAART em
coinfectados HIV/HCV, pode ter contribuído para a descontinuação do uso de
antirretrovirais e, em consequência, aumento na mortalidade entre coinfectados.13 A
possibilidade da toxicidade hepática da HAART na terapia de pacientes infectados
pelo HIV/aids, coinfectados ou não pelo HCV, e a toxicidade mitocondrial (inibição
da DNA polimerase mitocondrial), com consequente acidose lática, esteatose e até
insuficiência hepática, são importantes efeitos que comprometem a adesão e
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propiciam o desenvolvimento de resistência às drogas.31 O abuso de álcool e as
infecções pelas hepatites virais também contribuem para risco aumentado de
hepatotoxicidade em pacientes em uso de HAART.13
Entretanto, a despeito de vários fatores de progressão da fibrose hepática e
comorbidades, a HAART deve ser indicada, particularmente a combinação de
antirretrovirais que incluam inibidores de protease, a coinfectados HIV/HCV, mesmo
naqueles em estágios avançados de doença hepática, porque o benefício resultante é
em termos de sobrevida.167,168,186
O tratamento da hepatite C em coinfectados HIV/HCV com o interferon
peguilado e ribavirina promoveu aumento nas taxas de resposta virológica
sustentada170 e também maior sobrevida entre esses pacientes.
A coinfecção HIV/HBV também foi fator preditor independente de óbito no
presente estudo. Outros autores, igualmente, observaram aumento na taxa de óbito
entre os coinfectados HIV/HBV.188 A progressão da fibrose hepática é acelerada na
coinfecção HIV/HBV, as taxas de resolução espontânea após infecção aguda são
menores quando comparadas com infectados pelo HBV sem a infecção pelo HIV.189 E
a influência da infecção pelo HBV no curso clínico da infecção pelo HIV é pouco
conhecida. As medidas de prevenção como testagem sorológica e vacinação para
hepatite B são fundamentais no manejo clínico de pacientes coinfectados ou não pelo
HIV/HCV.
Outro fator preditor independente de óbito, no presente estudo, foi a
escolaridade: a sobrevida aumenta à medida que aumentam os anos de estudos. A
importância da educação e os diferenciais de mortalidade dentro de um grupo ou
população são reconhecidos há muito tempo e vários estudos foram realizados48,190
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evidenciando a associação entre educação e mortalidade. Citando Wood e
Carvalho,191 a mortalidade está inversamente ligada à alfabetização e ao número de
anos de escolaridade.
A educação, assim como condições econômicas, influenciam a ocorrência de
problemas de saúde e fatores de risco na população, e são definidas como
determinantes sociais de saúde.192 Estudos de mortalidade por aids foram realizados
no sentido de analisar a influência de determinantes sociais e destaca-se o estudo
ecológico realizado por Farias,193 no município de São Paulo, onde 96 distritos e 5
áreas homogêneas foram classificados segundo índice social dos distritos: os
menores percentuais de queda da mortalidade por aids foram observados nas áreas de
maior exclusão social.
Outro fator associado à sobrevida, no presente estudo, foi a faixa etária no
diagnóstico de aids, corroborando o resultado de outros estudos.3,6 A estimativa de
menor tempo de sobrevida na faixa etária de 50 ou mais neste estudo pode ser
explicada pelo risco acrescido do efeito de outras doenças que aparecem com a
idade, como citam Brasileiro et al.46 Ao mesmo tempo, pessoas com mais de 50 anos
podem enfrentar um duplo estigma: os relacionadas à idade e os relacionadas à aids,
e em consequência, maior possibilidade de isolamento e menor suporte de redes
sociais informais.194 A qualidade e a quantidade das relações sociais foram
relacionadas não só com a saúde mental, mas também com a morbidade e
mortalidade por muitos autores.195
Em estudo realizado no período pré-HAART, com 1.216 pacientes
hemofílicos infectados pelo HIV-1, vivos em 1985, no Reino Unido, cujas idades
variaram de oito meses a 79 anos; 67% (IC 95%, 64-69) deles mantinham-se vivos
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após 10 anos da soroconversão; a sobrevida foi fortemente associada com a idade no
período de soroconversão (86% [IC 95%, 82-90], 72% [IC 95%, 68-76], 45% [IC
95%, 39-51], e 12% [IC 95%, 5-21] entre os que tinham a idade < 15, 15-34, 35-54 e
≥ 55 anos, respectivamente).44 Em outro estudo de coorte prospectivo, de base
populacional, em uma região rural da Uganda, com uma população residente de
aproximadamente 4500 adultos. Sorologias anti-HIV foram realizadas anualmente a
partir de 1989, e em 1990 foram selecionados randomicamente os sororreagentes,
que, após consentimento, eram encaminhados para as duas clínicas de atendimento
local. Os pacientes foram estratificados por faixa etária: maior que 40 anos, de 25 a
39 anos e menores de 25 anos, e acompanhados até 2000. De 107 casos prevalentes,
168 casos incidentes pelo HIV-1, e 235 HIV soronegativos acompanhados desde
1990; a faixa etária 40 anos ou mais na soroconversão foi associada a uma
progressão do curso clínico mais rápida .196
Sexo não foi associado à sobrevida no presente estudo. Outros autores
também não encontraram essa associação,6,197 entretanto, Taylor-Smith et al.,198 no
estudo realizado em Malawi, encontraram diferenças na adesão à terapia
antirretroviral e na sobrevida de pacientes infectados pelo HIV-1 quanto ao sexo: os
homens apresentaram menor sobrevida em relação às mulheres. Os autores citam
menor adesão ao tratamento e início tardio da terapia antirretroviral entre os homens.
Outro estudo, por outro lado, mostrou que o diagnóstico tardio de infecção pelo HIV
e menor sobrevida foi considerável entre mulheres.199
Outra variável, no presente estudo, que não foi associada à sobrevida foi a
cor. Outro estudo, no entanto, associou raça negra (comparado com raça branca) e
menor sobrevida, em 4.211 pacientes residentes em São Francisco, com diagnóstico
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de aids entre 1996 a 2001.200 Essa associação diminuiu após introdução da HAART.
Outro estudo também associou sobrevida e cor de pele: menor sobrevida entre negros
não hispânicos e hispânicos quando comparados com brancos não hispânicos,201 os
autores citam diferenças no acesso ao cuidado.
A variável contagem de células T CD4+ não foi fator associado à sobrevida
no presente estudo. Pacientes com valores < 350 células/mm3 apresentaram menor
sobrevida comparados com os que tinham valores ≥ 350 células/mm3 no período de
diagnóstico de aids entre 1986 a 1993, porém nos períodos seguintes, não houve
diferença estatística significante entre valores de T CD4 e sobrevida. Vários estudos,
entretanto, associaram a contagem de CD4+ e sobrevida, como o de Taiwo et al.202
em pacientes com CD4 + < 200 células/mm3 no início da HAART. Uma possível
explicação dessa não associação no presente estudo é a possibilidade de diagnóstico
e tratamento precoce da infecção pelo HIV.
Entre as limitações desse presente trabalho foi o tipo de estudo, com a
utilização de dados secundários e a possibilidade de incompletude ou do não registro
de dados necessários à pesquisa, o que foi minimizado pela procura em todas as fontes
de informação disponíveis. Assim como a não possibilidade de avaliar diretamente
possíveis fatores de interferência, como os efeitos da terapia medicamentosa para
hepatite C na evolução dos pacientes, da atenção de equipe interdisciplinar, da terapia
HAART, do acesso e da adesão ao tratamento, a toxicidade hepática droga induzida, o
uso de drogas injetáveis, outras comorbidades como diabetes e o uso abusivo de álcool,
importantes fatores associados à progressão da fibrose hepática,203 que não foram
analisados neste estudo.
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E finalmente, a limitação referente à exclusão de óbitos de pacientes que não
realizaram exames de diagnóstico para hepatite C (RNA-HCV) e a exclusão de
pacientes com diagnóstico tardio de aids (faleceram nos primeiros 12 meses do
diagnóstico) que não tinham registro do resultado da sorologia para hepatite C,
podem ter ocasionado uma superestimativa da sobrevida.
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6 CONCLUSÕES

Coinfectados HIV/HCV apresentaram menor sobrevida quando comparado
com não coinfectados nos períodos de diagnóstico de aids 1994 a 1996 e 1997 a
2002. A partir do período entre 1994 a 1996, observou-se aumento significativo na
probabilidade acumulada de sobrevida entre coinfectados HIV/HCV, sendo que, no
período de 2003 a 2010, essa probabilidade foi semelhante entre coinfectados e não
coinfectados, refletindo possível impacto do efeito do tratamento da hepatite C.
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APÊNDICES

APÊNDICE 1

INSTRUMENTO DE COMPILAÇÃO DE VARIÁVEIS DO ESTUDO

V0 ID N _____
V1 SEXO: __ 1= M; 2 = F; 9 = IG
V2 RAÇA/COR: __ 1 = BRANCA; 2 = PRETA; 3 = AMARELA; 4 = PARDA; 5 =
VERMELHA/ÍNDIGENA; 9 = IG
V3 ESCOLA: __1 = NENHUMA; 2 = 1 a 3 anos; 3 = 4 a 7 anos; 4 = 8 a 11 anos; 5
= 12 anos; 9 = IG
V4 CAT EXPOSIÇÃO HIV:___30 = HETERO; 10 = HOMO; 20 = BI; 1 = UDI; 50
= HEMOFILIA; 60 = TRANFUSÃO; 70 = ACIDENTE BIOLÓGICO; 90 = IG
V7 IDADE: ___
V8 CD4: ___1 = < 350; 2 = ≥350; 9 = IG
9 DT DIAG AIDS: ___/___/___
V10 DT DIAG HCV: ___/___/___
V11 HEPATITE B: ___ 1 = AGHBS R; 2 = AGHBS NR; 3 = INCONCLUSIVO;
9 = IGN
V12 EVOLUÇAO: ___1 = VIVO; 2 = ÓBITO RELACIONA AIDS; 3 = ÓBITO
OUTRO; 9 = IGN
V13 DT ÓBITO:___/___/___
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