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RESUMO 

 

 

Os usuários de crack são considerados uma população vulnerável à aquisição e 

transmissão de agentes infecciosos, como o vírus da hepatite C (HCV), pois os artefatos 

utilizados para consumo da droga, muitas vezes, são compartilhados entre indivíduos 

que possuem lesões na cavidade oral. Este estudo teve como objetivo investigar o perfil 

epidemiológico e molecular da infecção pelo vírus da hepatite C em indivíduos usuários 

de crack institucionalizados em Goiânia-GO. A população foi constituída por 600 

usuários de crack em tratamento em um hospital psiquiátrico de Goiânia (Hospital 

Espírita Eurípedes Barsanulfo – Casa de Eurípedes), no período de agosto de 2012 a 

abril de 2013. Os soros foram testados para a detecção de anticorpos para o HCV 

(Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA). As amostras anti-HCV reagentes 

foram submetidas à detecção do RNA viral pela RT-PCR (Transcrição Reversa - 

Reação em Cadeia pela Polimerase). Todas as amostras RNA-HCV positivas foram 

genotipadas pelo método line probe assay - LiPA, utilizando a região 5’ NC e por 

sequenciamento direto da região NS5B do genoma viral, seguido de análise 

filogenética. A prevalência da infecção pelo HCV em usuários de crack 

institucionalizados foi de 3,7% (IC 95%: 2,4%-5,6%). O RNA viral foi detectado em 

63,6% das amostras para a região 5’ NC e 54,5% para a região NS5B. Foram 

identificados os genótipos 1 e 3, com predomínio do subtipo 1a (n=7), seguido dos 

subtipos 1b (n=3) e 3a (n=2). Após regressão logística, idade superior a 40 anos (OR: 

17,72; IC 95%: 6,22-50,48) e antecedentes de drogas injetáveis (OR: 11,10; IC 95%: 

3,95-31,22) foram associados à infecção pelo HCV (p < 0,05). Os achados reforçam a 

necessidade de implementação de políticas públicas de saúde, com ênfase na prevenção 

e controle da hepatite C, voltadas para os usuários de crack. 
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ABSTRACT 

 

Crack users are uniquely vulnerable to acquisition and transmission of infectious agents 

such as hepatitis C virus (HCV) because the artifacts used for drug consumption are 

often shared among individuals with lesions in the oral cavity. The objective of this 

study was to investigate the epidemiological and molecular profile of infection with 

hepatitis C virus among in-treatment crack users in Goiania, Goias, Central Brazil. The 

population consisted of 600 crack users in a drug treatment hospital in Goiania (Spiritist 

Hospital Euripides Barsanulfo - Euripides House), from August 2012 to April 2013. 

Blood samples were tested for antibodies to HCV by (Enzyme-Linked Immunosorbent 

Assay - ELISA). Samples with anti-HCV reagents were subjected to detection of viral 

RNA by RT-PCR (Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction). All HCV 

RNA-positive samples were genotyped by line probe assay - LiPA, using the 5 'NC and 

direct sequencing of the NS5B region of the viral genome, followed by phylogenetic 

analysis. The prevalence of HCV infection among the study participants was 3.7% 

(95% CI: 2.4% -5.6%). Viral RNA was detected in 63.6% of the samples for the 5 'NC 

region and 54.5% in the NS5B region. Genotypes 1 and 3 were identified, 

predominantly subtype 1a (n = 7) followed subtype 1b (n = 3) and 3a (n = 2). Following 

logistic regression, age older than 40 years (OR: 17.72; 95% CI: 6.22 to 50.48) and a 

history of injection drug use (OR: 11.10; 95% CI: 3.95 to 31, 22) were associated with 

HCV infection (p <0.05). These findings reinforce the need to implement public health 

policies emphasizing prevention and control of hepatitis C, aimed specifically toward 

crack users. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) foi inicialmente denominada 

como hepatite não-A não-B (NANBH) (FEINSTONE et al., 1975). Estudos conduzidos 

no início da década de 80 demonstraram a presença de um agente infeccioso, um vírus 

RNA, com aproximadamente 60 nânometros (nm) de diâmetro, envelopado e 

classificado inicialmente na família Togaviridae, transmitido principalmente pela via 

parenteral (FONSECA, 2010).  

Em 1989, mediante sucessivos estudos de biologia molecular, Choo et al. 

(1989) conseguiram clonar e caracterizar o genoma desse agente viral, responsável por 

80 a 90% das hepatites pós-transfusionais não-A e não-B denominando-o de vírus da 

hepatite C. 

A infecção pelo HCV é uma das principais causas de doença hepática 

crônica, com elevado índice de morbimortalidade. A maioria dos indivíduos infectados 

desenvolve infecção crônica (60-80%) e, pelo menos, 10-20% desenvolvem doenças 

progressivas hepáticas, incluindo cirrose e hepatocarcinoma (ALBERTI; BENVEGNÙ, 

2003; BONSTRA et al., 2009; HOOFNAGLE, 2002; MODI; LIANG, 2008; 

THOMSON; FINCH, 2005).  

Estima-se que 130 a 150 milhões de pessoas no mundo estejam 

cronicamente infectadas pelo HCV (WHO, 2014). O vírus da hepatite C possui 

distribuição mundial. Contudo, a prevalência da infecção varia de acordo com a 

localização geográfica e a faixa etária e grupo populacional estudado (MARTINS; 

NARCISO-SCHIAVON; SCHIAVON, 2011; THOMSON; FINCH, 2005). 

A transmissão do vírus da hepatite C ocorre principalmente pela via 

parenteral (ALTER, 2007). Logo, os usuários de drogas injetáveis (UDI) apresentam 

risco aumentado de adquirir essa infecção devido ao compartilhamento de agulhas e 

seringas contaminadas (HAHN et al., 2002). Entretanto, observa-se um aumento 

substancial de novas infecções pelo HCV entre usuários de drogas não injetáveis 

(UDNI). O uso cronico de substancias psicoativas, como o crack, pode provocar 

alterações cognitivas, perda de memoria e déficit de atenção (OLIVEIRA et al., 2009) 
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expondo os usuários de crack a alguns comportamentos de risco, como uso de álcool, 

multiplicidade de parceiros, uso inconsistente do preservativo, prostituição, além do 

compartilhamento de equipamentos para uso da droga não injetável (cachimbos de 

crack, tubos de inalação, etc) (MACÍAS et al., 2008; SCHEINMANN et al., 2007). O 

consumo de cocaína em forma de crack tem aumentado drasticamente, se 

transformando numa epidemia de grandes proporções no mundo e no Brasil (NAPPO et 

al., 2012). Segundo dados do Projeto “Perfil dos usuários de crack e/ou similares no 

Brasil”, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas, estima-se que 

370 mil brasileiros residentes nas capitais do País e no Distrito Federal consomem crack 

e/ou similares de forma regular, correspondendo a uma proporção de aproximadamente 

0,81% da população desses municípios (BRASIL, 2014). 

 

1.2 Classificação e Características Biomoleculares do HCV 

 

O HCV é classificado no gênero Hepacivirus, família Flaviridae (ICTV, 

2014). A partícula viral é esférica, com aproximadamente 60 nm de diâmetro, possuindo 

externamente uma membrana lipoproteíca (envelope) que envolve o capsídeo de 

simetria icosaédrica (KAITO et al., 2006; SUZUKI et al., 2007; SAEED; WAHEED, 

ASHRAF, 2014) (Figura 1). 

 

 

Figura 1- Representação esquemática da partícula viral do vírus da hepatite C 

(modificada) 

Fonte: www.sciencephoto.com 

RNA Envelope 

Capsídeo 
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O genoma viral é constituído por uma molécula RNA fita simples de 

polaridade positiva com cerca de 9,6 kilobases (kb), possuindo nas extremidades as 

regiões 5’ e 3’ não codificantes (NC), que flanqueiam uma longa região aberta de leitura 

(open reading frame - ORF). Essa codifica uma poliproteína com aproximadamente 

3.000 aminoácidos (aa), sendo processada por proteases virais e celulares, resultando 

em proteínas estruturais (C, E1 e E2) e não-estruturais (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A 

e NS5B), além da p7, cuja classificação não esta bem definida (BARTENSCHLAGER 

et al., 2011; DUBUISSON, 2007; GOUTTENOIRE; PENIN; MORADPOUR, 2010; 

KIM; CHANG, 2013; PENIN et al., 2004; SAEED; WAHEED, ASHRAF, 2014; 

SHARMA, 2010) (Figura 2). 

 

 

 

 

Figura 2- Representação esquemática do genoma do HCV (modificada) 

Fonte: Atoom et al. (2014) 

 

1.2.1 Regiões Não Codificantes 

 

A região terminal 5’ NC, constituída de aproximadamente 340 nucleotídeos 

(nt), possui uma estrutura secundária complexa com formação de alças encurvadas, 

denominadas stem-loops. Essas alças contêm um sítio de entrada interna para 

ribossomos (Internal Ribossome Entry Site - IRES), responsável pela iniciação e 

tradução do RNA viral (CLARKE, 1997; MAJOR; FEINSTONE, 1997; SHARMA, 
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2010; SUZUKI et al., 2007). Por ser uma região altamente conservada, é usada para 

diagnóstico da infecção e identificação dos genótipos (BARRÍA et al., 2009; 

GALLEGO; VARANI, 2002; PARSONS et al., 2009). Contudo, a mesma não permite a 

distinção entre os subtipos 1a e 1b, pois há apenas uma diferença nucleotídica na 

posição 99 com uma Adenina (A) no subtipo 1a e uma Guanina (G) no subtipo 1b 

(CHEN; WECK, 2002; CORBET et al., 2003; HONG et al., 2012; MURPHY et al., 

2007; NAKATANI et al., 2011). 

A região 3’ NC possui cerca de 220 nt, sendo composta por três regiões 

distintas em sua estrutura: a região proximal, que é variável e localiza-se próximo ao 

códon de parada, com aproximadamente 40 nt, seguida por uma sequência de 

polipirimidina (poli U/UC) de extensão variável e, a parte terminal, uma região 

altamente conservada, constituída por 98 nt, denominada cauda 3’X (BRADRICK; 

WALTERS; GROMEIER, 2006; BUNG et al., 2010; FRIEBE et al., 2005; SHARMA, 

2010). Esta última região é formada por três stem-loop, sendo responsável pela 

orientação da transcrição de fita de RNA complementar (polaridade negativa), bem 

como aumenta a tradução do RNA viral mediada pelo IRES (MAJOR; FEINSTONE, 

1997; POENISCH; BARTENSCHLAGER, 2010; SONG et al., 2006). 

 

1.2.2 Região Codificante 

 

Proteínas estruturais 

 

As proteínas estruturais estão localizadas na região aminoterminal da 

poliproteina, sendo caracterizadas por domínios hidrofóbicos na região carboxiterminal, 

os quais são importantes para a associação com a membrana e subsequente clivagem 

por proteases celulares (MAJOR; FEINSTONE, 1997; TANG; GRISÉ, 2009).  

A proteína do core ou capsídeo (191 aa) é responsável pela encapsidação do 

genoma (EROGLU; PINARBASI, 2000; SUZUKI et al., 2007). Essa proteína tem a 

capacidade de interagir com a região 3’ e 5’ NC, bem como com a proteína do envelope 

viral E1 (JOYCE; TYRREL, 2010). Além disso, são atribuídas outras funções a 

proteína do core, tais como: a regulação da apoptose de células infectadas, modulação 

da transcrição gênica, supressão da resposta do hospedeiro e interferência no 

metabolismo lipídico (esteatose hepática), contribuindo, assim, para o desenvolvimento 
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do carcinoma hepatocelular (BRASS; MORADPOU; BLUM, 2006; DUBUISSON, 

2007; IRSHAD; DHAR, 2006; KHAN et al., 2010; ROINGEARD; HOURIOUX, 

2008). A proteína do core contém vários epítopos β-celulares lineares próximos à 

porção aminoterminal, conferindo imunogenicidade e antigenicidade, características que 

tornam essa região alvo para a detecção de anticorpos no soro de pacientes infectados 

pelo HCV (IRSHAD; DHAR, 2006; PENIN et al., 2004). 

No interior da região do core, foi identificada uma proteína codificada por 

uma fase de leitura alternativa, designada de ARF (Alternative Reading Frame) ou 

proteína F (Frameshift), cuja função no ciclo de replicação do HCV e na patogênese da 

infecção ainda é desconhecida (BRASS; MORADPOU; BLUM, 2006; DUBUISSON, 

2007; PENIN et al., 2004). Essa proteína é composta por cerca de 160 aa, podendo ser 

expressa durante a infecção natural pelo HCV, e, portanto, capaz de estimular resposta 

imune específica (BRANCH et al., 2005; BRASS; MORADPOU; BLUM, 2006; 

DUBUISSON, 2007; XU et al., 2001). 

E1 (160 aa) e E2 (334 aa) são proteínas glicosiladas, transmembranas tipo I 

contendo uma região carboxiterminal hidrofóbica e um ectodomínio amino ou N-

terminal (BEECK; COCQUEREL; DUBUISSON, 2001; BRASS; MORADPOU; 

BLUM, 2006; MAJOR; FEINSTONE, 1997; PENIN et al., 2004; SHARMA, 2010). 

Evidências apontam que essas glicoproteínas são essenciais para adsorção do vírus à 

célula hospedeira, induzindo a fusão com a mesma, além de participarem da montagem 

da partícula viral (BEECK; COCQUEREL; DUBUISSON, 2001; FALSON et al., 2015; 

PENIN et al., 2004; SHARMA, 2010). A proteína E2 possui sítios de interação com 

molécula CD81, sendo encontrada na superfície dos linfócitos B e T, nos hepatócitos, 

macrófagos, monócitos, natural Killer, células dendríticas, endoteliais e epiteliais 

(ROCHA-PERUGINI et al., 2008; SHARMA, 2010). 

A glicoproteína E2 contém regiões de elevada variabilidade, sendo 

denominadas de regiões hipervariáveis (HVR): HVR1, HVR2 e HVR3 (TORRES-

PUENTE et al., 2008).  A primeira, localizada na porção N-terminal, é alvo de 

anticorpos neutralizantes e, por ser a mais variável delas, facilita o escape à resposta 

imune do hospedeiro (FLINT; MCKEATING, 2000; LYRA; FAN; BISCEGLIE, 2004; 

SHARMA, 2010), enquanto HVR2 age modulando a ligação ao receptor celular de E2 

(DUBUISSON, 2007). HVR3, assim como as demais regiões hipervariáveis, atua como 
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um sítio antigênico e como facilitador dos mecanimos de entrada na célula (TORRES-

PUENTE et al., 2008; TROESCH et al., 2006).  

A região estrutural é seguida pela p7, uma pequena proteína transmembrana 

hidrofóbica composta por 63 aa, localizada na junção da região estrutural e não-

estrutural, na porção carboxiterminal da E2 (BRASS; MORADPOU; BLUM, 2006; 

DUBUISSON, 2007; TANG; GRISÉ, 2009). Esse polipeptídeo tem a capacidade em 

formar hexâmeros para a geração de canais iônicos em membranas lipídicas, 

desempenhando um papel na maturação e liberação dos virions (ATOOM, et al., 2014; 

CHANDLER et al., 2012; COOK; STEFER; OPELLA, 2011; HAQSHENAS et al., 

2007). A literatura mostra que esses canais iônicos podem ser bloqueados 

especificamente por diferentes compostos, tornando-os alvo para o desenvolvimento de 

terapia antiviral (CHANDLER et al., 2012; STEINMANN et al., 2007).  

 

Proteínas não estruturais 

 

As proteínas não estruturais exercem funções enzimáticas, principalmente, 

no ciclo replicativo do HCV (CLARKE, 1997; TANG; GRISÉ, 2009). A NS2, com 217 

aa, é uma proteína transmembrana, cuja porção C-terminal localiza-se no lúmen, 

enquanto sua região N-terminal apresenta-se no citosol. Essa proteína quando associada 

a porção aminoterminal de NS3 formam uma metaloprotease (NS2-3) dependente de 

zinco, sendo responsável pela clivagem da junção NS2/NS3, fundamental no processo 

de replicação viral (CLARKE, 1997; DUBUISSON, 2007; JOYCE; TYRREL, 2010; 

MAJOR; FEINSTONE, 1997).  

A proteína não estrutural NS3 é uma enzima multifuncional com 

aproximadamente 631 aa. Exibe três atividades catalíticas separadas em dois domínios 

distintos (EROĞLU; PINARBASI, 2000). Na região N-terminal, possui função de 

serinaprotease promovendo a clivagem nos sítios das junções NS3/NS4A, NS4A/NS4B, 

NS4B/NS5A e NS5A/NS5B, resultando nas proteínas NS3, NS4A, NS4B, NS5A e 

NS5B. A porção C-terminal exibe atividade de NTPase/helicase, participando do 

processo de desenovelamento da hélice do material genético durante a replicação do 

RNA viral. Ambas as atividades são primordiais no processo de replicação viral 

(CLARKE, 1997; EROĞLU; PINARBASI, 2000; GEITMANN; DAHL; DANIELSON, 

2011; SHARMA, 2010; TANG; GRISÉ, 2009). Além disso, essa região tem sido 
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extensivamente estudada por ser considerada um dos alvos de fármacos antivirais que 

agem como inibidores da protease (IP) (GEITMANN; DAHL; DANIELSON, 2011; 

TANG; GRISÉ, 2009; WYLES, 2010). 

A proteína NS4A (54 aa) atua como cofator da atividade serinaprotease de 

NS3. A NS4A possui uma região N-terminal hidrofóbica, seguida pela C-terminal 

hidrofílica. A primeira é responsável pela ancoragem do complexo NS3/NS4A à 

membrana celular, enquanto a região C-terminal regula a fosforilação da NS5A 

(EROĞLU; PINARBASI, 2000; JOYCE; TYRREL, 2010; SHARMA, 2010; TANG; 

GRISÉ, 2009). A NS4B (261 aa) localiza-se no retículo endoplasmático e contém em 

sua estrutura quatro domínios transmembrana hidrofóbicos (KATO, 2001; BRASS; 

MORADPOU; BLUM, 2006; DUBUISSON, 2007). A porção N-terminal dessa 

proteína é composta por duas hélices anfipáticas localizadas no citosol, enquanto a C-

terminal contém uma α hélice altamente conservada. A sua função mais conhecida é 

formação do complexo de replicação do RNA viral por meio de alterações nas 

membranas celulares (ALIGO; JIA; MANNA; KONAN, 2009; DUBUISSON, 2007; 

GOUTTENOIRE; PENIN; MORADPOUR, 2010; JOYCE; TYRRELL, 2010). Além 

disso, essa proteína exibe algumas funções bioquímicas como GTPase e ATPase 

(THOMPSON et al., 2009).  

A proteína NS5 é subdividida em NS5A e NS5B, as quais são produtos da 

ação da serinaprotease de NS3 conjuntamente com a NS4A (CLARKE, 1997). A NS5A 

(447 aa) pode ser encontrada na sua forma fosforilada e hiperfosforilada (KATO, 2001; 

SHARMA, 2010). Essa proteína possui três domínios com múltiplas funções: os 

domínios I e II são necessários para replicação do RNA viral, enquanto o domínio III é 

essencial durante a montagem da partícula infecciosa (JOYCE; TYRRELL, 2010; 

MCLAUCHLAN, 2009). Além do papel durante a replicação viral, a NS5A contém 

uma sequência conhecida como região determinante da sensibilidade ao interferon 

(ISDR – Interferon Sensitivity Determining Region), que pode interferir na resposta ao 

tratamento com interferon (INF), ou INF associado à ribavirina, nos pacientes com 

HCV (CHAYAMA; HAYES, 2011; CLARKE, 1997; ENOMOTO; MAEKAWA, 2010; 

JARDIM et al., 2013; YAHOO et al., 2011). 

A proteína NS5B (591 aa) é uma RNA polimerase RNA dependente 

(RpRd), sendo responsável pela síntese da fita de RNA complementar, além de ser alvo 

para antivirais, incluindo os inibidores de nucleosídeos e não-nucleosídeos da 
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polimerase (KATO, 2001; SHARMA, 2010; WAHEED; BHATTI; ASHRAF, 2013). 

Além disso, é também utilizada para a identificação dos subtipos virais, por apresentar 

maior variabilidade entre as sequências nucleotídicas (CORBET et al., 2003; 

LAPERCHE et al., 2005; SANDRES-SAUNÉ et al., 2003). 

 

1.3 Variabilidade Genética do HCV 

 

O HCV apresenta elevada variabilidade genética resultante da incapacidade 

de reparo da RNA polimerase RNA dependente durante o processo de replicação viral, 

associada a alta taxa de replicação viral (LE GUILLOU-GUILLEMETTE et al., 2007; 

PURCELL, 1997; SIMMONDS et al., 1993, 2005). Entretanto, essa variabilidade não 

está distribuída uniformemente no genoma viral. As regiões 5’ NC e 3’ NC (3’ X) são 

relativamente conservadas. Por outro lado, as regiões do envelope, especialmente a 

região hipervariável 1 possui taxas elevadas de mutações (CHAYAMA; HAYES, 2011; 

LYRA; FAN; BISCEGLIE, 2004). Embasado na análise de sequências do genoma do 

HCV, a taxa de mutação de nucleotídeos varia de 1,4 x 10-3 a 1,9 x 10-3 substituições de 

bases por sítio/ano (GIANNINI; BRÉCHOT, 2003; LE GUILLOU-GUILLEMETTE et 

al., 2007). 

Com base na variabilidade genética, Simmonds et al. (1993) propuseram a 

classificação do HCV em genótipos, múltiplos subtipos, isolados e quasispecies. 

Atualmente, o HCV é classificado em sete genótipos (representados por números 

arábicos de 1 a 7), subtipos (designados por letras minúsculas do alfabeto) (Figura 3), 

bem como isolados e quasispecies, sendo esta última definida como um conjunto de 

variantes genéticas presentes em um mesmo indivíduo (JARDIM et al., 2013; 

MURPHY et al., 2007; SIMMONDS et al., 1994, 2005; SMITH et al., 2014). 

Ao analisar sequências nucleotídicas das regiões C, E1 e NS5B, evidenciou-

se divergência de 31-33% entre os genótipos (SIMMONDS et al., 2005), enquanto os 

subtipos variam de 20 a 25%, e os isolados, de 5 a 15%.  Já as quasispecies divergem de 

1 a 5% entre sequências do HCV, encontradas em um mesmo indivíduo (SIMMONDS 

et al., 2005; TIMM; ROGGENDORF, 2007; ZEIN, 2000). 

A variabilidade genética do HCV associada a presença de quasispecies 

parece dificultar o desenvolvimento de vacinas contra esse patógeno, além de favorecer  
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a persistência do vírus no organismo humano e interferir na epidemiologia, diagnóstico, 

curso clínico e terapêutica contra o HCV (CHAYAMA; HAYES, 2011; LYRA; FAN; 

BISCEGLIE, 2004; SIMMONDS, 2004; ZEIN, 2000). 

 

 

 

Figura 3- Árvore filogenética dos tipos e subtipos do HCV (modificada) 

Fonte: Chayama e Hayes (2011) 

 

1.4 Diagnóstico da Infecção pelo Vírus da Hepatite C  

 

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo HCV é realizado por meio de 

ensaios sorológicos, para detecção de anticorpos e antígenos (anti-HCV total/antígeno 

do core), e moleculares (detecção/quantificação do RNA-HCV e genotipagem) 

(CHEVALIEZ, 2011; CHEVALIEZ; PAWLOTSKY, 2012; MUKHERJEE et al., 2015; 

VILLAR et al., 2015). 
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Detecção de anticorpos para o HCV (anti-HCV) 

 

A detecção de anticorpos específicos para o HCV tornou-se um dos métodos 

mais utilizados e práticos na triagem sorológica da hepatite C (ERENSOY, 2001). Esses 

anticorpos podem ser detectados no soro em, aproximadamente, duas a oito semanas 

após a infecção aguda, persistindo por muitos anos (CHEVALIEZ, 2011; 

CHEVALIEZ; PAWLOTSKY, 2009). 

A detecção de anticorpos anti-HCV é realizada por meio de testes 

sorológicos, utilizando-se rotineiramente o ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay - ELISA). Foram desenvolvidas quatro gerações de testes, 

empregando proteínas recombinantes e/ou peptídeos sintéticos para captura de 

anticorpos específicos para o HCV (ERENSOY, 2001; FERREIRA-GONZALEZ; 

SHIFFMAN, 2004). 

O ELISA de primeira geração possuía como alvo somente o polipeptídeo 

c100-3, correspondente à região NS4 do genoma viral, apresentando baixa sensibilidade 

e especificidade (ERENSOY, 2001; GRETCH, 1997; KUO et al., 1989). Esse teste 

permitia a detecção de anticorpos de 12 a 26 semanas após a exposição, prolongado o 

período de janela imunológica (MARWAHA; SACHDEV, 2014). 

Em 1992, surgiu a segunda geração do ELISA, incorporando mais duas 

proteínas recombinantes antigênicas, uma derivada da região do core (c22-3) e outra da 

região não-estrutural NS3 (c33-c) (ERENSOY, 2001). A introdução desses antígenos, 

aumentou a especificidade e sensibilidade do ensaio, reduzindo o tempo médio de 

soroconversão de 16 para 10 semanas (BRANDÃO et al., 2001; GRETCH, 1997). 

A terceira geração do ELISA contém antígenos das regiões core e NS3 

reconfigurados e um adicional correspondente à região NS5 do genoma do HCV 

(antígeno 5-1-1) (BRANDÃO et al., 2001; ERENSOY, 2001; IRSHAD; MANKOTIA; 

IRSHAD, 2013). A sua sensibilidade e especificidade chegam a mais de 99% em 

indivíduos imunocompetentes, e a soroconversão pode ser detectada em média de sete a 

oito semanas (CHEVALIEZ; PAWLOTSKY, 2007; ERENSOY, 2001; FERREIRA-

GONZALEZ; SHIFFMAN, 2004).  

Os testes imunoenzimáticos de quarta geração permitem a detecção 

simultânea do antígeno do core e anticorpos do HCV (regiões do core, NS3, NS4 e 

NS5) (GUPTA; BAJPAI; CHOUDHARY, 2014; MARWAHA; SACHDEV, 2014). 
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Esse teste apresenta como principal vantagem fácil operacionalização, diminuição de 

custos e da janela sorológica (POZZOBON; BECK; CECCIM, 2011). Ao testar 2503 

doadores de sangue para anti-HCV utilizando ELISA de quarta geração, Marwaha e 

Sachdev (2014) encontraram especificidade de 99,8% e redução do período de janela 

imunológica para 26,8 dias. 

O desenvolvimento de testes suplementares ou confirmatórios permitem 

confirmar a positividade para anti-HCV encontrada no ELISA, sobretudo em 

populações consideradas em baixo risco para aquisição da infecção (BRANDÃO et al., 

2001; ERENSOY, 2001). Dentre os testes mais utilizados, encontram-se o Recombinant 

Immunoblot Assay (RIBA) e o Line Imunoassay (LIA), sendo os mesmos altamente 

específicos (SALUDES et al., 2014). Por outro lado, devido ao elevado custo, esses 

testes não são mais utilizados na prática clínica. O RIBA (HCV 3.0 Strip Immunoblot 

Assay / Novartis Vaccines and Diagnostics), que foi previamente recomendado como 

teste suplementar nos casos anti-HCV reagentes, não é mais indicado. O CDC (Centers 

for Disease Control and Prevention) e o Ministério da Saúde recomendam a 

confirmação diagnóstica de um teste anti-HCV reagente pela testagem de ácido nucleico 

(NAT) (BRASIL, 2004; COBB; HEILEK; VILCHEZ, 2014), permitindo, assim, a 

distinção de infecção ativa daquela com eliminação espontânea do vírus (SALUDES et 

al., 2014). 

Apesar da boa sensibilidade e especificidade dos ensaios imunoenzimáticos, 

houve a necessidade de desenvolver testes diagnósticos alternativos, que demandavam 

menor tempo de execução. O teste rápido surgiu há aproximadamente 10 anos e baseia-

se no método de imunocromatografia, utilizando-se peptídeos sintéticos e 

recombinantes das regiões core, NS3, NS4 e NS5 imobilizados em uma membrana de 

nitrocelulose para identificação seletiva de anti-HCV em amostras de sangue total, 

plasma ou soro humano. Além da facilidade de execução e rapidez de obtenção do 

resultado, esses testes exibem elevada especificidade (superior a 99%) e sensibilidade 

que pode variar de 86 a 99% (ANSALDI et al., 2014; KAMILI et al., 2012; KOSACK; 

NICK; SHANKS, 2014; MONTEBUGNOLI et al., 1999; SMITH et al., 2011). 
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Detecção/quantificação do antígeno core do HCV 

 

O antígeno do core é uma das proteínas mais conservadas do HCV 

(FERREIRA-GONZALEZ; SHIFFMAN, 2004).  O mesmo pode ser detectado no soro 

ou plasma do paciente infectado por meio de um ensaio imunoenzimático, sendo 

utilizado principalmente no período de janela imunológica (BOUVIER-ALIAS et al., 

2002; CHEVALIEZ, 2011; SEME et al., 2005). Os níveis desse antígeno e do RNA-

HCV estão estritamente relacionados. A quantificação do antígeno do core constitui-se 

em um método diagnóstico alternativo à detecção do RNA viral, por ser de fácil 

execução, menos propenso a contaminação das amostras e de baixo custo, entretanto a 

sensibilidade para a detecção desse antígeno é menor quando comparada com a do 

RNA-HCV por meio de ensaios moleculares (CHEVALIEZ, 2011; SALUDES et al., 

2014). 

 

Detecção e quantificação do RNA-HCV 

 

O RNA-HCV, presente no soro do indivíduo infectado, é considerado um 

marcador de replicação viral (CHEVALIEZ, 2011; VILLAR et al., 2015). Na infecção 

aguda, esse marcador pode ser detectado em uma a duas semanas após a infecção. 

Concomitantemente, os níveis de alanina aminostranferase (ALT) podem elevar-se, 

retornando ao normal até o sexto mês de infecção, quando o RNA-HCV desaparece. Já 

os anticorpos persistem por muitos anos (Figura 4a) (CHEVALIEZ, 2011; 

HOOFNAGLE, 2002; MAHESHWARI; THULUVATH, 2010; RODÉS; TAPIAS, 

2000; SANTANTONIO; WIEGAND; GERLACH, 2008). 

A infecção crônica é caracterizada pela persistência do RNA viral por mais 

de seis meses após a exposição (GUPTA; BAJPAI; CHOUDHARY, 2014; 

HOOFNAGLE, 2002; MAHESHWARI; RAY; THULUVATH, 2008). Observa-se 

flutuações nos níveis de ALT e os anticorpos anti-HCV permanecem detectáveis 

(Figura 4b) (CHEVALIEZ, 2011; HOOFNAGLE, 2002; MAHESHWARI; RAY; 

THULUVATH, 2008).  
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Figura 4- Perfil sorológico da hepatite C aguda (a) e hepatite C crônica (b) (modificada) 

Fonte: Chevaliez (2011)  

 

A detecção do RNA viral é considerada padrão-ouro no diagnóstico da 

infecção pelo HCV, sendo realizada pelos ensaios qualitativos e quantitativos. Esses 

testes são muito utilizados na prática clínica, sendo importantes na definição e 

monitoramento do tratamento da infecção pelo HCV (ERENSOY, 2001, CHEVALIEZ, 

2011; VILLAR et al., 2015);  

Os ensaios qualitativos incluem as técnicas de RT-PCR (Transcrição 

Reversa - Reação em Cadeia pela Polimerase) e de amplificação mediada por 

transcrição (Transcription-Mediated Amplification - TMA), ambas baseadas na 
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amplificação parcial do genoma viral (ALBELDAWI; RUIZ-RODRIGUEZ; CAREY, 

2010; ANSALDI et al., 2014; CHAKRAVARTY, 2011; CHEVALIEZ, 2011; 

ERENSOY, 2001; SCOTT; GRETCH, 2007). A RT-PCR apresenta índices de elevada 

sensibilidade (≥ 96%) e especificidade (99%), além de possuir um baixo limite de 

detecção (< 50 UI/mL). A técnica de TMA consiste em um método simples, rápido, 

apresentando sensibilidade superior a 98% e capaz de detectar menores concentrações 

de RNA viral quando comparado a PCR (2-6 UI/mL) (ALBERTONI; GIRÃO; SCHOR, 

2014; SCOTT; GRETCH, 2007). 

Os ensaios quantitativos consistem em determinar a carga viral, ou seja, a 

concentração do RNA-HCV em UI/mL (ERENSOY, 2001). Três técnicas de biologia 

molecular são empregadas para a quantificação do HCV: RT-PCR, na forma 

quantitativa; PCR em tempo real e branched DNA (bDNA).  Esta última baseia-se na 

amplificação do sinal da reação, e não do RNA alvo, como ocorre na PCR. A tecnologia 

desse teste consiste em detectar e quantificar a presença de ácido nucléico por 

hibridização de sondas múltiplas para sequência alvo, com especificidade variando de 

96% a 98,8% (CHEVALIEZ; PAWLOTSKY, 2007; FERREIRA-GONZALEZ; 

SHIFFMAN, 2004; SCOTT; GRETCH, 2007). 

A PCR em tempo-real permite simultaneamente a detecção e quantificação 

dos níveis de RNA-HCV num intervalo linear e com ampla faixa de detecção (10 a 100 

milhões de UI/mL, TaqMan Real Time Roche Molecular Systems), possibilitando a 

quantificação do RNA da amostra, tanto em baixas quanto em elevadas concentrações 

sem a necessidade de diluir a amostra. Além disso, esse ensaio reduz o risco de 

contaminação por ser automatizado e ter menor manipulação das amostras e dos 

produtos da PCR (CHEVALIEZ; PAWLOTSKY, 2012; CHEVALIEZ; RODRIGUEZ; 

PAWLOTSKY, 2012; FERREIRA-GONZALEZ; SHIFFMAN, 2004; SCOTT; 

GRETCH, 2007).  

 

Determinação dos genótipos do HCV 

 

A genotipagem do HCV é importante no prognóstico e manejo dos 

pacientes quanto ao esquema terapêutico indicado e tempo de tratamento. Assim, 

qualquer paciente candidato a terapia deve ser submetido previamente a genotipagem 

antes de iniciá-la (SCOTT; GRETCH, 2007). 
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Existem duas metodologias para detecção dos genótipos do HCV, técnicas 

de biologia molecular (genotipagem) e sorológicas (sorotipagem) (BRANDÃO et al., 

2001; ERENSOY, 2001). Dentre as técnicas de biologia molecular, encontram-se: 

análise do polimorfismo de comprimento dos fragmentos de restrição (Restriction 

Fragment Length Polymorphism – RFLP), amplificação com iniciadores tipo 

específicos (para região core) e hibridização reversa com sondas de oligonucleotídeos 

genótipo específicas (Line Probe Assay - LiPA) (CHEVALIEZ; PAWLOTSKY, 2007; 

ERENSOY, 2001; FERREIRA-GONZALEZ; SHIFFMAN, 2004). O sequenciamento 

do genoma viral ou das regiões 5' NC, core, E1 ou NS5B, seguido por análise 

filogenética, é considerado padrão-ouro para determinação do genótipo 

(PAWLOTSKY, 2002). A sorotipagem é um método simples, com uso limitado a 

pacientes imunocompetentes e seu princípio baseia-se na detecção de anticorpos tipo-

específicos das regiões NS4 e do core (ERENSOY, 2001; PAWLOTSKY, 2002; 

RICHTER, 2002). 

 

Exames utilizados para estadiamento da infecção pelo HCV 

 

A biópsia hepática é um procedimento invasivo, mas importante para a 

graduação, estadiamento da hepatite crônica e indicação de tratamento nos casos 

recomendados (BRASIL, 2011a; DIENSTAG; MCHUTCHISON, 2006; POYNARD et 

al., 2003). Outros métodos não-invasivos têm sido utilizados na avaliação de pacientes 

cronicamente infectados pelo vírus da hepatite C. Esses métodos incluem, o FibroTest 

[Biopredictive, França, (FT)], que utiliza combinações de marcadores bioquímicos do 

soro e a Elastografia transitória [FibroScan, Echosens, França, (TE)], método que mede 

a velocidade de propagação das ondas elásticas através do fígado (FRIEDRICH-RUST 

et al., 2010; NGO et al., 2006). 

 

1.5 Aspectos Clínicos e Tratamento da Hepatite C 

 

O curso da infecção pelo HCV varia entre os indivíduos infectados 

(WURSTHORN; MANNS; WEDEMEYER, 2008). O período de incubação da infecção 

é de aproximadamente seis a oito semanas (variando entre duas e 26 semanas) 

(MARTÍNEZ-REBOLLAR et al., 2011; RODÉS; TAPIAS, 2000). A hepatite C aguda é 
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geralmente assintomática, e raramente leva a insuficiência hepática fulminante 

(GUPTA; BAJPAI; CHOUDHARY, 2014; MODI; LIANG, 2008). Os sintomas 

ocorrem em cerca de 20-30% dos infectados e, quando presentes, são moderados e 

inespecíficos, incluindo astenia, anorexia, náuseas, vômitos, fadiga, artralgia, mialgia, 

cefaléia, colúria, dentre outros (MARTÍNEZ-REBOLLAR et al., 2011; RÓDES; 

TAPIAS, 2000). Em alguns pacientes, a infecção pelo HCV aguda é autolimitada, 

observando persistência dos sintomas por semanas e consequente diminuição com o 

declínio da ALT e dos níveis de RNA-HCV, não sendo mais detectados seis meses após 

o início da infecção (CHEN; MORGAN, 2006; CRAXÌ; LAFFI; ZIGNEGO, 2008; 

MODI; LIANG, 2008). 

Entretanto, a eliminação viral espontânea ocorre na minoria dos pacientes 

(25-50% dos sintomáticos e 10-15% dos assintomáticos) (GUPTA; BAJPAI; 

CHOUDHARY, 2014). Alguns fatores inerentes ao hospedeiro, como o polimorfismo 

relacionado ao gene da interleucina (IL) 28B, sexo feminino e resposta imune eficaz 

com a neutralização vírus específica, e ao HCV, como a reduzida diversidade das 

quasispecies virais e infecção pelo genótipo 1, estão associados a resolução espontânea 

da infecção na fase aguda (DUGGAL et al., 2013; HAJARIZADEH; GREBELY; 

DORE, 2013; SHI et al., 2012; SILVA, et al., 2016). 

A infecção crônica acomete 60-80% dos casos e, destes, 10-20% podem 

evoluir para cirrose em 20 a 30 anos e 1 a 5% desenvolvem carcinoma hepatocelular ao 

ano (CHC) (Figura 5) (BRASIL, 2011a; CHEN; MORGAN, 2006; MODI; LIANG, 

2008). Alguns fatores podem determinar a progressão da doença, tais como: idade 

avançada, sexo masculino, coinfecção com HIV (vírus da imunodeficiência humana) ou 

HBV (vírus da hepatite B), presença de esteatose hepática, consumo de álcool, dentre 

outros (CHEN; MORGAN, 2006; DIENSTANG; MACHUTCHISON, 2006; GUPTA; 

BAJPAI; CHOUDHARY, 2014; MODI; LIANG, 2008; NGUYEN; HU, 2014; 

WURSTHORN; MANNS; WEDEMEYER, 2008). Além disso, alguns estudos 

descreveram uma progressão acelerada da doença hepática em pacientes portadores do 

genótipo 3 (BOCHUD et al., 2009; PROBST et al., 2011). 
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Figura 5- História natural da infecção pelo HCV (modificada) 

Fonte: Chen e Morgan (2006) 

 

A infecção crônica também pode estar associada a diversas manifestações 

extra-hepáticas (Extrahepatic Manifestations - EHM), incluindo renais, dermatológicas, 

hematológicas e reumatológicas. Essas manifestações, algumas vezes, representam os 

primeiros sintomas de uma infecção pelo HCV, uma vez que muitos pacientes não 

manifestam sintomas hepáticos (CHEN; MORGAN, 2006; GALOSSI et al., 2007). 

Cerca de 40-74% dos indivíduos cronicamente infectados apresentam EHM durante o 

curso da doença (GALOSSI et al., 2007). 

A crioglobulinemia mista (Mixed Cryoglobulinaemia - MC) é a mais 

comum das síndromes associada à infecção pelo HCV. É uma vasculite sistêmica 

caracterizada pela deposição de imunocomplexos circulantes nos vasos sanguíneos, 

resultando em manifestações clínicas, tais como: fraqueza, artralgia, rash cutâneo, 

púrpura e fenômeno de Raynaud (CRAXÌ; LAFFI; ZIGNEGO, 2008; ZOULIM et al., 
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2003). Ainda outras manifestações menos frequentes podem estar envolvidas com a 

infecção pelo vírus C, como o linfoma de Hodgkin e Não-Hodgkin’s, glomerulonefrite, 

síndrome de Sjőgren, porfiria cutânea tardia, tireoidite autoimune, vitiligo, artrite, 

dentre outras (GALOSSI et al., 2007; MODI; LIANG, 2008; ZIGNEGO et al., 2007; 

ZOULIM et al., 2003).  

O tratamento da hepatite C aguda visa reduzir o risco de progressão para 

hepatite crônica (BRASIL, 2015a). Embora tal tratamento seja altamente eficaz em 

pacientes sintomáticos, deve-se levar em conta a possibilidade da eliminação 

espontânea do vírus antes de iniciá-lo. Nesse caso, recomenda-se iniciar o tratamento 12 

semanas após o surgimento dos sintomas. Já nos indivíduos assintomáticos, o mesmo 

deve ser iniciado imediatamente após o diagnóstico, principalmente nas populações de 

maior risco: pessoas expostas a acidentes com instrumentos perfurocortantes, pacientes 

de hemodiálise e usuários de drogas injetáveis (BLACKARD et al., 2008; BRASIL, 

2015a; HEATHCOTE; MAIN, 2005; MODI; LIANG, 2008). 

Em 2011, o Ministério da Saúde incluiu, no “Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Hepatite Viral C no Brasil e Coinfecções”, o tratamento da hepatite C 

aguda. De acordo com esse protocolo, recomendava-se a monoterapia com IFN 

convencional até completar 24 semanas (BRASIL, 2011a). Em 2015, foi aprovada pelo 

Ministério da Saúde, uma nova atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (PCDT), mantendo o mesmo esquema 

terapêutico do protocolo anterior para o tratamento da hepatite C aguda (BRASIL, 

2015a). 

A terapia para infecção crônica pelo HCV tem como principal objetivo 

alcançar a resposta virológica sustentada (RVS), definida como ausência do RNA-HCV 

no final do tratamento e seis meses após o término do mesmo, além de prevenir o 

desenvolvimento da cirrose e suas complicações, a evolução para o CHC, a redução das 

manifestações extra-hepáticas e prevenção da transmissão do HCV para outros 

indivíduos (HEATHCOTE; MAIN, 2005; MODI; LIANG, 2008; POYNARD et al., 

2003). 

 Em 2013, os IP (telaprevir/TVR e boceprevir/BOC) foram incorporados 

para tratamento da hepatite crônica C no Sistema Único de Saúde (SUS), associados 

com PEG IFN e RBV, para os indivíduos cronicamente infectados com o genótipo 1 do 

HCV (BRASIL, 2013). Entretanto, essa associação ocasionam diversos efeitos 
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adversos, tais como anemia, prurido, neutropenia, trombocitopenia, além de provocar 

resistência medicamentosa (GOGELA et al., 2015; HAYES; CHAYAMA, 2015). 

Em 2015, foi aprovada pelo Ministério da Saúde a atualização do Protocolo 

Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite C e Coinfecções (PCDT) com o objetivo 

de oferecer, no âmbito do SUS, uma estratégia custo-efetiva para o tratamento da 

hepatite C. O novo PCDT recomenda descontinuar o uso dos medicamentos de ação 

direta de primeira geração (BOC e TVR) e adiciona-se ao arsenal terapêutico do SUS o 

sofosbuvir, um análogo nucleotídeo que inibe a polimerase do HCV; o simeprevir, um 

inibidor de protease de segunda geração; e o daclatasvir, um inibidor da NS5A 

(BRASIL, 2015a). 

Logo, pacientes portadores do genótipo 1 (subtipos 1a e 1b) monoinfectados 

serão tratados com sofosbuvir e simeprevir, ou sofosbuvir e daclatasvir, durante 12 

semanas. Os pacientes tratados previamente com boceprevir e telaprevir, portadores de 

cirrose hepática ou coinfectados pelo HIV, terão o regime terapêutico baseado em 

sofosbuvir e daclatasvir por um período de 24 semanas (BRASIL, 2015a). Os pacientes 

portadores dos genótipos 2 serão tratados por 12 semanas utilizando o sofosbuvir e 

ribavirina. Os portadores de genótipo 3 monoinfectados e não cirróticos devem receber 

sofosbuvir e daclatasvir durante 12 semanas, enquanto os coinfectados com HIV e 

cirróticos serão tratados com sofosbuvir e ribavirina por 24 semanas. Os indivíduos 

portadores de genótipo 4 virgens de tratamento e monoinfectados receberão daclatasvir, 

PEG-IFN e ribavirina por 24 semanas, ou sofosbuvir e daclatasvir durante 12 semanas. 

Um dos grandes desafios do tratamento da infecção pelo HCV é o risco de 

reincidencia da infecção, seja por recidiva virológica pós RVS ou por reinfecção pós 

tratamento. Pacientes com comportamentos de risco, tais como os usuários de drogas 

injetáveis, homens que fazem sexo com homens (HSH) e coinfectados pelo HIV são 

mais suscetíveis à reinfecção do HCV (SIMMONS et al., 2016).  

Os usuários de drogas não devem ser excluídos do tratamento da hepatite C 

considerando o risco de reinfecção (EASL, 2015). Assim, UDI infectados pelo HCV 

devem receber uma avaliação individualizada e o tratamento deve ser realizado por 

equipe multidisciplinar.  A decisão de iniciar o tratamento deve embasar-se na avaliação 

do estilo de vida, moradia, educação, questões culturais, uso de drogas e álcool e fatores 

clínicos do indivíduo infectado (GREBELY et al., 2015).  A história do uso de drogas 

injetáveis e uso recente de drogas no início do tratamento não estão associadas a 
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reduzida possibilidade de sucesso do tratamento e as decisões de tratar devem ser feitas 

individualmente (EASL, 2015).  

Segundo a AASLD (American Association for the Study of Liver Disease), 

IDSA (Infectious Diseases Society of America) e EASL (European Association for 

Study of Liver), a terapia antiviral sem uso de interferon é segura e eficaz em UDI. Os 

medicamentos utilizados em usuários de drogas são os mesmos utilizados em indivíduos 

que não fazem uso de drogas. Além disso, eles não necessitam de ajuste específico de 

doses de metadona e buprenorfina, entretanto deve-se monitorar sinais de toxicidade de 

opiáceos ou a retirada deve ser realizada. A decisão de iniciar a terapia deve basear-se 

também na disponibilidade do medicamento e características clinicas da pessoa 

infectada (GREBELY et al., 2015).  

 

1.6 Aspectos Epidemiológicos da Infecção pelo HCV 

 

1.6.1 Transmissão do HCV 

 

A transmissão do vírus da hepatite C ocorre, principalmente, por repetidas 

ou grandes exposições percutâneas entre politransfundidos, usuários de drogas 

injetáveis, hemodialisados e transplantados (ALTER, 2007, 2012). Outras vias de 

transmissão, como a sexual e vertical, mesmo sendo pouco eficazes, também são 

responsáveis pela disseminação do vírus (LAVANCHY, 2009; RODÉS; TAPIAS, 

2000). 

Em relação a via parenteral, o uso de drogas injetáveis é um dos principais 

fatores de risco para infecção pelo HCV nos países desenvolvidos e está se tornando 

uma importante fonte de infecção nos países em desenvolvimento (LAVANCHY, 

2009). Estima-se que mundialmente existam 6,3 milhões de UDI anti-HCV positivos 

(UNODC, 2015). Assim, essa população apresenta prevalência elevada da infecção pelo 

HCV, variando entre 15,6 a 98,7% (ALTAF et al., 2007; BASU, 2010; NELSON et al., 

2011; XIA et al., 2008). Observa-se que, entre os UDNI, a prevalência da infecção pelo 

HCV é mais baixa do que em UDI, variando de 2,3 a 35,3% (SCHEINMANN et al., 

2007). Alguns comportamentos dessa população os expõem ao risco de adquirir a 

infecção, como o compartilhamento de artefatos contaminados (cachimbos, canudo ou 

colheres) para inalação da droga. A contaminação desses instrumentos ocorre pela 
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presença de sangue e fluidos provenientes de ferimentos e queimaduras nas cavidades 

oral e nasal do usuário (KOBLIN et al., 2003; MACÍAS et al., 2008; SCHEINMANN et 

al., 2007). 

A introdução da triagem sorológica para anti-HCV nos bancos de sangue 

diminuiu consideravelmente a transmissão pós-transfusional, sendo o risco residual 

limitado àqueles doadores que se encontram em janela imunológica (LAVANCHY, 

2009; PRATI, 2006). Após a introdução do NAT para triagem do vírus C nos bancos de 

sangue, houve uma redução significativa do risco transfusional pela detecção do RNA 

viral no período de janela imunológica (ALLAIN et al., 2009; PRATI, 2006).  

Nos países em desenvolvimento, a aplicação de injeções terapêuticas 

inseguras por profissionais da saúde e por pessoas leigas parece estar envolvidas na 

disseminação da infecção pelo HCV. Mundialmente, estima-se 2.000.000 casos novos 

de infectados pelo HCV anualmente em decorrência de práticas inseguras durante a 

administração de medicamentos (ALTER, 2012). Muitos países em desenvolvimento 

não dispõem de agulhas e seringas estéreis contribuindo para a disseminação desse 

patógeno. Além disso, a limpeza e desinfecção incorreta de equipamentos odonto-

médico-hospitalares constituem fontes de transmissão do HCV (ALTER, 2007). 

Em relação a transmissão ocupacional do HCV, destacam-se os 

profissionais de saúde, devido a acidente com agulhas contaminadas ou outros objetos 

pérfuro-cortantes. Estima-se que a taxa de soroconversão ao HCV (anti-HCV) varia de 

0-7% com um risco médio de 0,5% (ALTER, 2007; DEUFFIC-BURBAN et al., 2011; 

LUCKHAUPT; CALVERT, 2008). Apesar dos fatores de risco associados a 

transmissão ocupacional não estarem totalmente elucidados, alguns estudos demonstram 

que acidentes com agulhas com lúmen e lesões profundas (DEUFFIC-BURBAN et al., 

2011; YAZDANPANAH et al., 2005) estão forte mente associados à transmissão do 

HCV, podendo a mesma ocorrer em casos esporádicos, pelo contato com mucosas, pele 

não íntegra e mordeduras (CIORLIA; ZANETTA, 2007). 

Alguns estudos têm demonstrado transmissão do HCV pelo contato 

intrafamiliar, embora se desconheça os mecanismos de infecção (MOHAMED et al., 

2005; PLANCOULAINE et al., 2008). A transmissão pode ocorrer por meio do 

compartilhamento de objetos cortantes de higiene pessoal (escova de dentes, lâmina de 

barbear, alicate de cutícula, cortadores de unha) ou pela exposição de ferimentos abertos 

(MEMON; MEMON, 2002; MOHAMED et al., 2005).  



Introdução 

 
 

22 

 

A transmissão nosocomial ainda desempenha um papel importante na 

disseminação do vírus C (SALUDES et al., 2013). Antes da introdução da triagem 

sorológica para hepatite C nos bancos de sangue, os principais acometidos eram os 

pacientes hemofílicos e politransfundidos (ALBELDAWI; RUIZ-RODRIGUEZ; 

CAREY, 2010; ALTER, 2007). Estudos têm apontado possíveis eventos de transmissão 

dentro da unidade hospitalar, principalmente em pacientes submetidos à hemodiálise 

(CARNEIRO et al., 2007; MEDEIROS et al., 2004; SILVA et al., 2013). Além disso, 

existem inúmeros procedimentos e intervenções hospitalares que podem estar 

associados à transmissão do HCV, tais como: colonoscopia, endoscopia, 

compartilhamento de frascos multidoses e procedimentos anestésicos (BRANCH-

ELLIMAN et al., 2013; BRONOWICKI et al., 1997; GONZÁLEZ-CANDELAS et al., 

2010; QUER et al., 2008; SALUDES et al., 2013). 

A via sexual, embora menos eficiente na disseminação do HCV, pode 

ocorrer, principalmente na presença de alguns fatores de risco, como traumas na mucosa 

durante relação sexual, tempo de convivência com parceiro soropositivo, múltiplos 

parceiros sexuais, relação sexual desprotegida, presença de infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), carga viral elevada e a presença de partículas virais no sêmen 

(CAVALHEIRO et al., 2010; MAHESHWARI; RAY; THULUVATH, 2008; RAUTCH 

et al., 2005; TOHME; HOLMBERG, 2010; VAN DE LAAR et al., 2011; YEN; 

KEEFFE; AHMED, 2003). Na última década, houve aumento nas taxas de transmissão 

por mucosa (particularmente a sexual) entre homens que fazem sexo com homens 

(HSH) soropositivos. As explicações das taxas elevadas nesse grupo ainda são 

controversas, mas alguns fatores comportamentais e biológicos podem estar envolvidos, 

como relação sexual anal desprotegida, traumas na mucosa decorrente de relações 

sexuais e infecção pelo HIV e IST (BRADSHAWA; MATTHEWSA; DANTA, 2013). 

Estima-se que a taxa de transmissão perinatal do HCV varia de 4 a 7%, 

sendo que a mesma ocorre quando o RNA-HCV é detectado no soro da mãe, podendo 

estar relacionado a níveis elevados de carga viral (> 106 cópias/mL) (ALTER, 2007; 

ROBERTS; YEUNG, 2002). O exato momento da transmissão ainda é desconhecido, 

mas acredita-se que ambas as infecções intra-uterina e durante o parto são possíveis 

(INDOLFI; RESTI, 2009; SHARMA; SPEARMAN, 2008). Alguns fatores estão 

relacionados ao risco de transmissão perinatal, dentre eles: carga viral elevada no 

sangue materno, a infecção de células mononucleares maternas pelo HCV, o trabalho de 
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parto prolongado com ruptura de membrana por mais de seis horas, exposição ao 

sangue materno infectado, principalmente relacionado às lacerações no canal de parto 

decorrentes do parto vaginal, uso de drogas injetáveis e coinfecção materna com HIV ou 

HBV (INDOLFI; RESTI, 2009; LE CAMPION et al., 2012; YEUNG et al., 2014). Até 

o momento, não há recomendações específicas para reduzir o risco de transmissão 

vertical do HCV (BRASIL, 2011a) e nem evidências conclusivas sobre uma via 

específica de parto, seja cesariana ou vaginal (GARDENAL et al., 2011; SOZA; 

RIQUELME; ARRESE, 2010; YEUNG et al., 2014). Em relação ao aleitamento 

materno, alguns estudos sugerem presença do vírus no leite materno e no colostro, 

principalmente em mulheres com viremia elevada, porém as informações são 

controversas e não comprovam o risco de transmissão (BRASIL, 2011a; GARDENAL 

et al. 2011). 

 

1.6.2 Prevalência da Hepatite C 

 

Estima-se que 150 milhões de pessoas estejam infectadas cronicamente pelo 

HCV, sendo que metade destas desconhece seu perfil sorológico (GAITE; 

MARCIANO; GALDAME; GADANO, 2014; WHO, 2014). A infecção pelo HCV 

sofre variações nos padrões de sua distribuição de acordo com a localização geográfica 

(Figura 6), faixa etária, gênero, raça e nível socioeconômico (LAVANCHY, 2011). 

Historicamente, as maiores taxas de prevalência para anti-HCV encontram-se no 

sudeste da Ásia, parte oriental do Mediterrâneo e África, enquanto os países 

industrializados da América do Norte, Europa ocidental e Austrália possuem as menores 

prevalências (LAVANCHY, 2011; LEE et al., 2014; SHEPARD; FINELLI; ALTER, 

2005) 
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Figura 6- Endemicidade mundial da infecção pelo HCV (modificada). 

Fonte: Hanafiah et al. (2013) 

 

Mais recentemente, em uma revisão bibliográfica realizada entre os anos de 

1990 e 2005, Hanafiah et al. (2013) demonstrou que as regiões da Ásia Oriental e 

Central, norte da África e Oriente Médio apresentam elevada endemicidade, enquanto 

que o Sul e Sudeste da Ásia, América do Sul e Central, Austrália, Europa Ocidental e 

Oriental e África do Sul possuem endemicidade intermediária. Por outro lado, alguns 

países da América do Norte e América Latina possuem baixas prevalências (Figura 6).  

Nos países desenvolvidos, foram encontradas taxas de infecção 

relativamente baixas, como na Alemanha (0,5%), Canadá (1%), França (0,7%), 

Austrália (1,1%), Áustria (0,5%), Bélgica (0,9%) e Inglaterra (0,4%). Já no Japão 

(2,4%), EUA (1,8%), Itália (3,2%), África do Sul (1,7%), China (2,2%), Emirados 

Árabes (2,3%), Espanha (1,5%) e Portugal (1,5%) foram observados índices 

intermediários. Por outro lado, o Egito (14%), Mongólia (10,7%) e Camarões (13,8%) 

possuem elevada endemicidade para essa infecção (BRUGGMANN et al., 2014; 

LAVANCHY, 2011). 

Na América Latina, tem-se observado um aumento da prevalência para anti-

HCV (HANAFIAH et al., 2013). De acordo com Kershenobich et al. (2011), na 
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Argentina, a prevalência foi estimada em 1,5% para doadores de sangue. Por outro lado, 

foi encontrada uma prevalência de 5,7% em uma comunidade rural (PICCHIO et al., 

2006). Um estudo chileno estimou uma prevalência de 1,2% para anti-HCV na 

população geral (SZABO et al., 2012). No México, as taxas variaram de 0 - 2,05% em 

doadores de sangue (CHIQUETE; PANDURO, 2007; SANTOS-LÓPEZ et al., 2008; 

SOSA-JURADO et al., 2010). Em população carcerária da Venezuela, foi encontrada 

prevalência de 1,5% (MONSALVE-CASTILLO et al., 2009). 

No Brasil, em estudo de base populacional realizado em 2005 nas 26 

capitais brasileiras e no Distrito Federal, incluindo 19.503 indivíduos entre 10 e 69 

anos, foi verificada uma prevalência global de anti-HCV de 1,38% (IC 95%: 1,12-1,64), 

indicando uma baixa endemicidade da infecção. Ainda neste estudo, constatou-se maior 

prevalência para anti-HCV em indivíduos adultos entre 20 e 69 anos do que entre os 

indivíduos jovens. Na faixa etária entre 20 e 69 anos, foram encontradas taxas de 

prevalência de 3,22% (IC 95% 2,02-4,41) na Região Norte, 0,97% (IC 95% 0,48-1,47) 

no Nordeste, 1,64% (IC 95% 1,14-2,13) no Centro-Oeste, 1,09% (IC 95% 0,50-1,68) no 

Distrito Federal, 1,63% (IC 95% 1,07-2,18) no Sudeste e 1,70% (IC 95% 1,08-2,32) no 

Sul. No Brasil, a prevalência da infecção pelo HCV aumenta com a idade 

(BRUGGMANN et al., 2014, PEREIRA et al., 2013). Estudos conduzidos em doadores 

de sangue de diferentes localidades identificaram prevalências variadas da infecção, tais 

como: de 0,34-1,35% na Região Sul, de 0,21-1,2% no Sudeste, de 0,13-5,9% no Norte e 

de 1,4-6,4% no Centro-Oeste (BRANDÃO; FUCHS, 2002; FONSECA; BRASIL, 2004; 

KUPEK; PETRY, 2014; MARTINS et al., 1994; NOVAIS et al., 2009; OLIVEIRA-

FILHO et al., 2010; ROSSINI et al., 2003; SALLES et al., 2003; VALENTE; COVAS; 

PASSOS, 2005). 

No Brasil, em 1996, foram notificados 2.255.000 casos de hepatite C, 

reduzindo para 1.938.700 casos em 2013, com previsão de redução 35% (1.255.000) até 

o ano de 2030 (RAZAVI et al., 2014). Entretanto, segundo as estimativas, o número de 

casos de cirrose compensada (325.900) e decompensada (45.000), carcinoma 

hepatocelular (19.100), e mortes relacionadas a doença hepática (16.700), apresentará 

aumento substancial entre os anos de 2028 e 2032 (FERREIRA et al., 2015). 

Em Goiás, as taxas de soroprevalência variam de acordo com o grupo 

populacional estudado (Quadro 1). 
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Quadro 1- Prevalência da infecção pelo HCV em diferentes grupos populacionais em 

Goiás 

População Prevalência Referência 

Doadores de sangue 1,4% Martins et al. (1994) 

Crianças provenientes de creches 0% Martins et al. (1995a) 

Escolares 0,2% Martins et al. (1995a) 

Meninos na/de rua, respectivamente 1% e 3% Martins et al. (1995a) 

Gestantes 0,9% Martins et al. (1995b) 

Pacientes com hanseníase 1,8% Rosa; Martins; 

Vanderborght (1996) 

Profissionais de hemodiálise 0,7% Lopes et al. (2002) 

Hemofílicos 63,3% Barbosa et al. (2002) 

Indivíduos com doença reumática 1,9% Barbosa, Silva e Martins 

(2005) 

Usuários anônimos de centro de 

testagem para HIV 

2,5% Pereira et al. (2006) 

Hemodialisados 16,5% Carneiro et al. (2007) 

Transplantados renais 16,1% Botelho et al. (2008) 

Gestantes 0,15% Costa et al. (2009) 

Comunidades isoladas de afro-

descendentes 

0,57% Matos et al. (2009) 

Usuários de drogas ilícitas* 6,9% Lopes et al. (2009) 

Profissionais do sexo 0,7% França (2011) 

Pacientes HIV positivos virgem de 

tratamento 

4,6% Del-Rios (2011) 

Pacientes com tuberculose 7,5% Reis et al. (2011) 

Reeducandas 6,1% Barros et al. (2013) 

Catadores de materiais recicláveis 1,6% Marinho et al. (2013) 

Portadores de doenças 

oncohematológicas 

0,86% Marinho (2013) 

*Goiás e Mato Grosso do Sul 
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1.6.3 Distribuição Geográfica dos Genótipos do HCV 

 

Os genótipos do HCV apresentam uma distribuição geográfica distinta 

(NAKANO et al., 2004; SIMMONDS et al., 1993) (Figura 7). Os genótipos 1, 2 e 3 

possuem distribuição mundial, sendo os subtipos 1a e 1b responsáveis por 60% das 

infecções em todo o mundo. O subtipo 1a é encontrado principalmente no norte da 

Europa e América do Norte, enquanto 1b no sul e leste Europeu, além do Japão (TE; 

JENSEN, 2010). Já o genótipo 2 é mais frequentemente detectado na Europa do que na 

América do Norte. Os subtipos 2a e 2b são predominantes na América do Norte, Europa 

e Japão, enquanto o subtipo 2c é difundido no Norte da Itália. O genótipo 3 é endêmico 

no sudeste asiático, sendo o subtipo 3a prevalente entre usuários de drogas injetáveis 

nos Estados Unidos e Europa, enquanto os outros subtipos do genótipo 3 podem ser 

encontrados no Nepal, Bangladesh, Índia e Paquistão (IDREES; RIAZUDDIN, 2008; 

NOLTE, 2001; TE; JENSEN, 2010).  

 

 

 

Figura 7- Distribuição geográfica dos genótipos do HCV (modificada) 

Fonte: Hussain (2013) 
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O genótipo 4 circula no Oriente Médio, Egito e África Central, enquanto o 

genótipo 5 é encontrado exclusivamente na África do Sul, e o genótipo 6 no sudeste da 

Ásia e Hong Kong (HUSSAIN, 2013; LAVANCHY, 2011; NOLTE, 2001; SIEVERT 

et al., 2011; TE; JENSEN, 2010). O genótipo 7 foi isolado de um emigrante do Congo 

(SMITH et al., 2014). 

No Brasil, um estudo realizado em portadores crônicos de hepatite C, 

identificou os genótipos 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse estudo, em quase todas as regiões 

brasileiras houve predomínio do genótipo 1, enquanto o genótipo 2 foi encontrado com 

maior frequência no Estado de Mato Grosso. O genótipo 3 foi mais comumente 

observado no sul do País (CAMPIOTTO et al., 2005). Pereira e colaboradores (2013), 

ao conduzirem um inquérito de base populacional nas capitais brasileiras e no Distrito 

Federal, verificaram que os genótipos 1, 2 e 3 foram prevalentes, sendo que o primeiro 

foi predominante em todas as regiões. Em outras investigações, conduzidas em 

profissionais de saúde, doadores de sangue e portadores de carcinoma hepatocelular 

também se observou o predomínio dos genótipos 1 e 3, nos Estados do Acre, Pará e São 

Paulo, respectivamente (ALENCAR et al., 2008; OLIVEIRA-FILHO et al., 2010; 

PARANÁ et al., 2007). Em um outro estudo realizado no Pará em indivíduos infectados 

pelo HCV pertencentes a diferentes categorias de exposição a esse vírus, o genótipo 1 

foi o mais prevalente (SAWADA et al., 2011). O genótipo 4 foi identificado em um 

paciente atendido no Laboratório Central de Saúde Pública (LACEN-BA) em Salvador-

BA por Zarife e colaboradores (2006) e em pacientes portadores de hepatite C crônica 

em Belo Horizonte (PERONE et al., 2008). O genótipo 5 (subtipo 5a) foi descrito em 

Mato Grosso (RIBEIRO et al., 2009). 

Na Região Centro-Oeste, estudos conduzidos em doadores de sangue, 

hemodialisados, portadores de doenças reumáticas, reeducandas, transplantados renais, 

usuários de drogas e coinfectados HCV/HIV demonstraram a presença dos genótipos 1 

(subtipos 1a e 1b) e 3 (subtipo 3a) (AMORIM et al., 2004, 2010; BARBOSA; SILVA; 

MARTINS, 2005; BARROS et al., 2013; BOTELHO et al., 2008; DEL-RIOS, 2011; 

ESPÍRITO-SANTO et al., 2007; FREITAS et al., 2008; LOPES et al., 2009). Martins e 

colaboradores (2006) identificaram os subtipos 1a, 1b, 2b e 3a em doadores de sangue 

na Região Centro-Oeste. Em catadores de materiais recicláveis, verificou-se a presença 

dos subtipos 1a e 1b (MARINHO et al., 2013). 
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1.6.4 Prevenção e Controle da Infecção pelo HCV 

 

Apesar dos avanços em relação à biologia molecular, epidemiologia, 

história natural da infecção pelo HCV e tratamento da hepatite C ainda não há vacina 

contra a hepatite C, e tampouco uma profilaxia eficaz pós-exposição (FERREIRA; 

SILVEIRA, 2004). A inexistência de modelos animais adequados associados com a 

capacidade de escape a resposta imune e a diversidade genômica do vírus tornam-se um 

desafio para o desenvolvimento de uma vacina (FAUVELLE et al., 2013; TORRESI; 

JOHNSON; WEDEMEYER, 2011). 

Recentemente, Swadling et al. (2014) publicaram o primeiro teste clínico 

em humanos da primeira estratégia de vacina contra o HCV. Essa vacina contém 

linfócitos T altamente imunogênicos contra o HCV, obtidos a partir de vetores de 

adenovírus de chimpanzés desativados que codificam proteínas não-estruturais do HCV. 

A estratégia foi bem sucedida no teste de segurança em humanos (fase I) e parte para a 

segunda etapa, que comprovará a efetividade da imunização em um número maior de 

indivíduos. 

Assim, partindo de uma perspectiva abrangente, o maior impacto na redução 

da prevalência e das complicações da infecção pelo HCV é atuar na implementação de 

ações relacionadas à prevenção primária e secundária (VAN HERCK; VORSTERS; 

VAN DAMME, 2008). A prevenção primária visa reduzir a incidência da infecção, e a 

secundária à interrupção da progressão da doença nos indivíduos infectados (BRASIL, 

2005a; FERREIRA; SILVEIRA, 2004). 

As estratégias de prevenção primária incluem: triagem em doadores de 

sangue, órgãos e sêmen; implementação de práticas de controle de infecção durante 

procedimentos odonto-médico-hospitalares para prevenir transmissão nosocomial e 

iatrogênia; além do aconselhamento a grupos vulneráveis (usuário de drogas e 

indivíduos com múltiplos parceiros sexuais) (BRASIL, 2005a; FERREIRA; 

SILVEIRA, 2004; KEW et al., 2004). 

No contexto do uso de drogas ilícitas, uma medida importante de prevenção 

primária é a redução de danos (RD), definida como uma estratégia de Saúde Pública que 

visa minimizar os riscos e danos associados ao uso de drogas lícitas e ilícitas, sem 

necessariamente, reduzir o seu consumo (IHRA, 2010; INGLEZ-DIAS et al., 2014). 

Inicialmente, a redução de danos surgiu vinculado à epidemia de AIDS e suas ações 
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eram voltadas para a prevenção de hepatite e Aids entre usuários de droga injetável 

(REIS; SILVA; ANDRADE, 2010). Atualmente, a meta é a prevenção de doenças 

transmissíveis e a aproximação dos usuários às ações de saúde, por meio do 

oferecimento de insumos e de orientações para prevenção de doenças transmissíveis e 

outros agravos à saúde (SANTOS; SOARES; CAMPOS, 2010). 

No Brasil, as ações que visam à redução de danos sociais e à saúde, 

decorrentes do uso de produtos, substâncias ou drogas que causem dependência foi 

regulamentada pela portaria nº 1.028, de 1º de julho de 2005 (BRASIL, 2005b). A partir 

de então, o foco dessa estratégia pública de Saúde não se assenta exclusivamente sobre 

os Programas de Redução de Danos e sobre as ações de trocas de seringas, mas sim em 

ações que envolvam os serviços de saúde mental e de atenção primária à saúde 

(FONSÊCA, 2012).  

Na prevenção secundária, as medidas incluem: o tratamento dos indivíduos 

infectados, abstinência do consumo de álcool, não exposição a substâncias 

hepatotóxicas e controle de peso, colesterol e glicemia (BRASIL, 2005a). Ainda, a 

OMS recomenda educação e aconselhamento sobre as opções de tratamento, 

imunização contra as hepatites A e B, além do tratamento precoce, se for o caso, e 

acompanhamento regular visando o diagnóstico precoce da doença hepática crônica 

(WHO, 2013). 

Além disso a realização de testes rápidos, para a detecção de anticorpos do 

HCV, em grupos que apresentem comportamentos de risco, permite o diagnóstico 

precoce da doença, bem como a rápida inserção dos indivíduos infectados nos serviços 

de tratamento e acompanhamento evitando assim a progressão para hepatite C crônica 

(BRASIL, 2015b). 

A prevenção da exposição ao sangue ou a outros materiais biológicos é a 

única medida eficaz para eliminação do risco de infecção pelo HCV (BRASIL, 2010a; 

DEUFFIC-BURBAN et al., 2011). A obrigatoriedade da triagem sorológica para anti-

HCV nos bancos de sangue brasileiros ocorreu em 19 de novembro de 1993 pela 

Portaria n° 1376 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1993). Adicionalmente, a 

introdução do NAT nos bancos de sangue tem ocorrido gradativamente desde 2004, 

com uma portaria criada pelo Ministério da Saúde (Portaria n° 112, de 29 de janeiro de 

2004) (BRASIL, 2004). 
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Após exposição percutânea ou de mucosa, inicialmente o paciente-fonte 

deverá ser avaliado quanto à infecção pelo HCV, por meio do marcador sorológico anti-

HCV e confirmação diagnóstica pelo teste qualitativo (detecção do RNA-HCV). Diante 

da positividade dos exames do paciente-fonte, torna-se obrigatório o acompanhamento 

do trabalhador acidentado. Por outro lado, se o paciente-fonte for desconhecido, a 

necessidade de acompanhamento clínico-laboratorial deverá ser decidida conforme o 

tipo de exposição e a probabilidade clínica e epidemiológica de infecção pelo HCV. 

Assim, sugere-se, principalmente em exposições de alto risco com fonte positiva, a 

realização da pesquisa do RNA viral 90 dias após a exposição, visando o diagnóstico 

precoce da infecção aguda, seguido do tratamento que deverá ser realizado até 120 dias 

após a data conhecida da exposição (BRASIL, 2008). 

O acompanhamento clínico e laboratorial é recomendado para todo 

profissional exposto ao HCV, uma vez que não há vacinas ou imunoglobulinas capazes 

de evitar a transmissão desse vírus. A possibilidade de tratamento da infecção aguda, 

pode evitar a cronificação da doença, minimizando, assim, as consequências 

trabalhistas, bem como o comprometimento da qualidade de vida (BRASIL, 2010a). 

 

1.7 Usuários de Crack e a Infecção pelo HCV  

 

Os usuários de drogas constituem uma população em risco de exposição a 

diferentes agravos infecciosos, associados aos seus distintos padrões de consumo e das 

respectivas vias de autoadministração das drogas, além do ambiente em que estão 

inseridos (BRASIL, 2014). 

O crack é, dentre as substâncias entorpecentes, aquela que tem causado 

consequências danosas a nossa sociedade, devido a seu alto poder de gerar dependência 

química. O uso descontrolado da droga associado a intensidade dos efeitos da fissura 

tornam o consumo do crack um importante problema de saúde pública e social 

(CHAVES et al., 2011; FALCK; WANG; CARLSON, 2007). 

O surgimento do crack ocorreu na década de 1970, mas se tornou popular 

na década de 80 entre moradores de bairros pobres de grandes cidades dos Estados 

Unidos, como Nova York, Los Angeles e Miami, principalmente entre jovens negros e 

de origem hispanoamericana (FALCK; WANG; CARLSON, 2007; PERRENOUD; 
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RIBEIRO, 2012). Trata-se de uma substância psicoativa estimulante, comumente obtida 

a partir da mistura da pasta-base de coca ou cocaína refinada (feita com folhas da planta 

Erythroxylum coca), com bicarbonato de sódio, amônia ou hidróxido de sódio e água. A 

solução é aquecida a altas temperaturas para decantação, e posteriormente resfriada para 

formação de cristais, constituindo as pedras de crack (CORNISH; O’BRIEN, 1996; 

SABOGAL-CARMONA; URREGO-NOVOA, 2012; SILVA et al., 2010; UNODC, 

2013). A mesma não é solúvel em água, não sendo adequada para ingestão, inalação 

pelo nariz e administração endovenosa (CORNISH; O’BRIEN, 1996; GONTIJO; 

BITTENCOURT; LOURENÇO, 2006). A droga é fumada em cachimbo e estrala 

(cracking) quando exposta ao fogo, surgindo assim, sua denominação de crack 

(GONTIJO; BITTENCOURT; LOURENÇO, 2006; PERRENOUD; RIBEIRO, 2012). 

O crack possui uma concentração elevada de cocaína a preços baixos, 

favorecendo o consumo e disseminação entre usuários de baixa renda (GONTIJO; 

BITTENCOURT; LOURENÇO, 2006). A rápida absorção pelos alvéolos pulmonares 

produz uma sensação euforizante quase imediata (8 a 10 segundos), sendo a duração do 

efeito de cinco a dez minutos (BRASIL, 2012b; HAIM et al., 1995). Como estimulante 

do sistema nervoso central, seu consumo provoca aceleração do pensamento, 

inquietação psicomotora, aumento do estado de alerta, inibição do apetite, labilidade do 

humor (sintomas psíquicos), além de elevar a frequência cardíaca e respiratória, a 

temperatura corporal, aumento da transpiração, tremores de extremidades, contrações 

musculares involuntárias (especialmente língua e mandíbula), tiques e midríase 

(sintomas físicos) (BRASIL, 2012b). 

O uso de crack, no Brasil, vem crescendo de modo avassalador. Acredita-se 

que o seu surgimento em nosso país ocorreu na década de 1980 em bairros da zona leste 

de São Paulo. As primeiras apreensões pela Polícia Federal ocorreram a partir dos anos 

1990, aumentando em 166 vezes no período de 1993 a 1997 (PERRENOUD; RIBEIRO, 

2012). Em 1991, na região central da cidade de São Paulo (Bairro da Luz) já se 

observava uma intensa procura pela droga, alcançando grandes dimensões em 1993.  

Entre 1995 e 1997, a prevalência do uso aumentou de 5,2% para 65,1%, tornando o 

crack e a cocaína as principais drogas consumidas na cidade. Em 2005, a prevalência de 

uso de crack na vida correspondia a 0,7% da população e em 2013, essa taxa 

correspondia a 2,2% dos indivíduos com idade acima de 14 anos (ABDALLA et al., 

2014; RAUPP; ADORNO, 2011).  
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O conhecimento sobre o fenômeno do crack no Brasil ainda é insuficiente, 

tanto para atender o usuário de forma eficaz, como para nortear políticas públicas de 

prevenção (DIAS et al., 2013). Atualmente o governo brasileiro tem-se mobilizado para 

a discussão a respeito do uso do crack, por meio da instituição do “Plano Integrado de 

Enfrentamento ao Crack e outras Drogas” (Decreto nº 7.179, de 20/05/10) (BRASIL, 

2010b). Entre os objetivos previstos pelo plano, inclui-se: disseminar informações 

qualificadas relativas ao crack e outras drogas; promover e ampliar a participação 

comunitária nas políticas e ações de prevenção do uso, tratamento, reinserção social e 

ocupacional de usuários de crack; fortalecer as ações de enfrentamento ao tráfico de 

crack e outras drogas ilícitas em todo o território nacional, com ênfase nos municípios 

de fronteira; dentre outros (BRASIL, 2010b).  

Em 2011 o Ministério da Saúde ampliou e inovou o Plano Integrado de 

Enfrentamento ao "Crack" com o “Plano 'Crack', É Possível Vencer” (Decreto nº 7.637, 

de 8/12/2011) (BRASIL, 2011b). O mesmo tem como objetivos aumentar a oferta de 

tratamento de saúde e atenção aos usuários, enfrentar o tráfico de drogas e as 

organizações criminosas e ampliar atividades de prevenção por meio da educação, 

informação e capacitação. Esse programa é coordenado pelo Ministério da Justiça que 

desenvolve, em articulação com Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, da Educação e da Secretaria de Direitos Humanos, ações integradas 

que envolve três frentes de atuação: prevenção, cuidado e autoridade (BRASIL, 2015c). 

Os usuários de drogas ilícitas necessitam de atenção especial pelo sistema 

de saúde, pois apresentam um risco elevado de aquisição de doenças infectocontagiosas. 

O compartilhamento de artefatos, utilizados no consumo da droga, muitas vezes ocorre 

entre indivíduos que possuem lesões na cavidade oral, favorecendo a aquisição de 

doenças transmissíveis como as infecções pelo vírus das hepatites B e C e da 

imunodeficiência humana (HERMIDA et al., 2002; IVSINS et al., 2011; 

SCHEINMANN et al., 2007; VON DIEMEN et al., 2010). Esses agentes virais são 

eficientemente transmitidos por via parenteral e representam um sério problema de 

saúde pública. Estudos têm mostrado a presença de RNA-HCV, DNA-HBV e RNA-

HIV em fluidos oral e nasal de pacientes infectados (BALAMANE et al., 2010; KIDD-

LJUNGGREN et al., 2006). Além disso, Fischer et al. (2008) recuperaram o RNA-HCV 

em tubos/canudos usados para o consumo do crack. 



Introdução 

 
 

34 

 

Mundialmente, a infecção pelo HCV mostrou-se associada ao uso de drogas 

não injetáveis, com prevalência variando de 2,3% a 35,3% (CAMPOLLO et al., 2012; 

MACÍAS et al., 2008; SCHEINMANN et al., 2007). Em nível nacional, foi realizado 

um inquérito referente aos usuários de crack e/ou similares nas capitais brasileiras e 

Distrito Federal, evidenciando uma prevalência para anti-HCV de 2,63% (IC95%: 1,69-

4,07) (BRASIL, 2014). No Brasil, os dados epidemiológicos sobre essa infecção na 

referida população ainda são limitados e encontram-se dispersos, com amostras não 

representativas da população usuária de crack, como demonstrado no Quadro 2. 

 

 

Quadro 2- Prevalência da infecção pelo HCV em usuários de crack no Brasil 

Local População N Prevalência Referências 

Rio Grande do Sul Gestantes  85 5,9% Costa et al. (2012) 

Salvador (BA) Adulto jovem 79 1,3% Cruz et al. (2013) 

Rio de Janeiro 

(RJ) 
Adulto jovem 81 0% Cruz et al. (2013) 

Bahia Mulheres  125 2,4% Nunes et al. (2007) 

Piauí 
Usuários de CAPS 

AD 
353 1,4% Sá et al. (2013) 

Rio Grande do Sul Mulheres  65 27,7% 
Von Diemen et al. 

(2010) 

 



 
 

35 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Nas últimas décadas, a hepatite C tornou-se uma das principais causas de 

doença hepática crônica no mundo. Cerca de 60 a 80% dos casos evolui para 

cronicidade e, pelo menos, 10-20% desenvolvem doenças hepáticas progressivas, como 

cirrose e hepatocarcinoma, configurando um sério problema de saúde pública 

(LAVANCHY, 2011; MODI; LIANG, 2008). A infecção pelo HCV possui distribuição 

mundial, e sua prevalência varia de acordo com a região geográfica, características 

socioeconômicas e culturais de cada região (THOMSON, 2009). 

Apesar do uso de drogas ser uma prática presente desde os primórdios da 

humanidade, atualmente o seu abuso adquiriu dimensões preocupantes, principalmente 

em relação ao crack. Estima-se que, no Brasil, 2 milhoes de indivíduos usaram cocaína 

fumada uma vez na vida (1,5% em adultos e 0,8% em adolescentes) e que um a cada 

100 individuos adultos consumiram crack no passado (ABDALLA et al., 2014). 

As parafernálias usadas para consumo do crack, muitas vezes são 

produzidas a partir de fragmentos de vidros, tubos de metal, plásticos e antenas de 

carros encontrados na rua ou no lixo. Esses equipamentos podem provocar lesões na 

cavidade oral, sendo uma porta de entrada para agentes infecciosos. Acredita-se que o 

uso coletivo dessas parafernálias pode aumentar o risco de aquisição e transmissão do 

HCV (FISCHER et al., 2006, 2008).  

O uso do crack tornou-se uma preocupação, tanto no âmbito internacional, 

como nacional, em todas as esferas de governo e para a saúde pública, sendo 

considerado uma epidemia, frente aos números crescentes. Assim, o uso do crack 

favorece a adoção de múltiplos comportamentos de risco expondo essa população a 

doenças de transmissão parenteral, como a hepatite C (LIMA et al., 2013; MALCHY et 

al., 2011; ROSS et al., 2002). De fato, recentemente, Guimarães et al. (2015) 

demonstrou, em um estudo conduzido com usuários de crack institucionalizados, que 

algumas variáveis de comportamento, como o consumo de álcool, antecedentes de 

prostituição e relações sexuais com parceiro portador de HIV foram associadas ao relato 

de IST. 
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Apesar da relevância do tema, no Brasil existem poucos estudos no que se 

refere a infecção pelo vírus da hepatite C nessa população. Portanto, investigações 

tornam-se necessárias para conhecer o perfil sociodemográfico, comportamentos de 

risco e prevalência da hepatite pelo vírus C nesses indivíduos.  Assim, este estudo visa 

investigar o perfil epidemiológico englobando a detecção do RNA-HCV e a 

caracterização viral em usuários de crack institucionalizados em Goiânia-GO. A 

caracterização molecular do HCV constitui em importante marcador epidemiológico, 

pois associado a outros métodos pode contribuir no controle da infecção crônica e na 

definição do tempo de tratamento (SCOTT; GRETCH, 2007; ZEIN, 2000). Tais dados 

poderão subsidiar políticas e ações de saúde pública voltadas para essa população, 

visando a melhoria do atendimento nos serviços de saúde, bem como a criação de 

programas de educação em saúde, além de políticas de redução de danos mais efetivas 

para a população usuária de crack. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

- Investigar o perfil epidemiológico e molecular da infecção pelo vírus da 

hepatite C em indivíduos usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Estimar a prevalência da infecção pelo HCV em usuários de crack 

institucionalizado em Goiânia-GO; 

- Analisar fatores de risco associados à infecção pelo HCV nesta população; 

- Detectar o RNA-HCV nas amostras anti-HCV reagentes; 

- Identificar os genótipos e subtipos do vírus da hepatite C circulantes entre 

os usuários de crack investigados. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local, Delineamento e População de Estudo 

 

Este trabalho faz parte de um projeto matriz intitulado “Perfil da infecção 

pelo vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV), vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) e pelo vírus linfotrópico de células T humana (HTLV) em usuários de 

crack – subsídios para ações de prevenção” financiado pelo Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) (processo n. 474713/2012-1) e pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) (edital n. 06/2012). 

Estudo observacional, analítico, de corte transversal conduzido em usuários 

de crack institucionalizados em tratamento em um hospital psiquiátrico de referência de 

Goiânia (Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo – Casa de Eurípedes). A coleta de 

dados foi realizada na Unidade de Dependência Química (UDQ) do referido hospital, no 

período de agosto de 2012 a abril de 2013. 

O local do estudo consiste em uma instituição hospitalar e educacional, com 

filosofia e prática espírita, genuinamente filantrópica e sem fins lucrativos. Exerce 

atividades na área de saúde e educação desde o ano de 1973, priorizando o extrato social 

mais carente da população. A Unidade Hospitalar presta atendimento em saúde mental, 

com serviços ambulatoriais, hospital-dia e internação hospitalar, atendendo pela rede 

conveniada, particular e Sistema Único de Saúde (SUS).  

Os critérios de inclusão foram: ter idade igual ou superior a 18 anos; estar 

em tratamento para dependência química no hospital do estudo, ter consumido crack 

nos últimos 60 dias e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foram excluídos do estudo os pacientes que estavam sob efeito de medicamentos 

(ansiolíticos e/ou sedativos) e/ou apresentavam comportamentos que incompatibilizasse 

a sua participação na entrevista e/ou coleta de amostra sanguínea. 

O recrutamento dos participantes foi realizado por um integrante da 

pesquisa, que selecionava indivíduos elegíveis a partir de uma lista de pacientes 

internados no período, que apresentasse o CID F19 (Classificação Internacional de 

Doenças, por Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas 

e ao uso de outras substâncias psicoativas). Posteriormente, os indivíduos eram 
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anunciados em alto-falante por ordem sequencial da lista e convidados a comparecer ao 

local de coleta de dados, onde então eram esclarecidos sobre os objetivos da pesquisa. 

O número necessário mínimo para compor a amostra, considerando poder 

estatístico de 80% (β=20%), um nível de significância de 95% (α= 0,05), precisão de 

3%, efeito de desenho de 2%, e uma prevalência para o HCV de 6,9% (LOPES et al., 

2009), foi de 549 indivíduos. A este total foram acrescentados 10% para fins de perdas, 

totalizando 603 pessoas. 

Um total de 1.305 pacientes foram admitidos na UDQ do hospital durante o 

período do estudo, sendo inicialmente elegíveis, 959 indivíduos que apresentavam CID 

F19 e relato de uso de crack. Entretanto, 192 não se encontravam em condições de 

participar do estudo, 93 se recusaram a participar e 74 tinham idade inferior a 18 anos. 

Assim, 600 indivíduos foram incluídos na pesquisa.  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana do 

Hospital das Clínicas/UFG, protocolo CEP/HC/UFG nº 117/2011 (Apêndice A). 

 

4.2 Entrevista e Coleta Sanguínea 

 

Os participantes elegíveis foram esclarecidos sobre os objetivos e 

procedimentos da pesquisa e, em seguida, foi solicitado assinatura do TCLE (Apêndice 

B), ou coleta de impressão digital dos analfabetos. 

Os participantes foram entrevistados sobre dados sociodemográficos, 

relacionados ao consumo do crack e outras características de risco associadas à infecção 

pelo HCV, em um local privativo, garantindo o sigilo das informações fornecidas pelos 

entrevistados. Utilizou-se um instrumento padronizado, baseado no questionário da 

Pesquisa Nacional Sobre o Perfil dos Usuários de crack, realizado pela Fundação 

Oswaldo Cruz/Ministério da Saúde (FIOCRUZ/MS) (Apêndice C), previamente 

validado. Em seguida, foram coletados 10 mL de sangue por punção venosa periférica, 

os quais foram colocados em um tubo de ensaio, identificado com as iniciais do nome 

do paciente e o número correspondente ao questionário. As amostras coletadas foram 

encaminhadas para o Laboratório de Virologia do IPTSP/UFG, onde foram 

centrifugadas e os soros aliquotados em dois tubos, a seguir congelados a -20ºC até a 

realização dos testes laboratoriais. 
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4.3 Teste Sorológico 

 

4.3.1 Detecção do marcador anti-HCV 

 

Todos os soros obtidos foram testados para a pesquisa de anticorpos para o 

HCV pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) de terceira geração, empregando-se 

reagentes comerciais (Hepanostika anti-HCV Ultra, Biomedical-China), de acordo com 

as recomendações do fabricante (Apêndice D). 

 

4.4 Testes Moleculares 

 

4.4.1 Detecção do RNA-HCV 

 

As amostras anti-HCV reagentes foram testadas para detecção do RNA viral 

pela RT-PCR. O RNA foi extraído pelo método trizol/clorofórmio a partir de 200 µL de 

soro, o qual foi previamente concentrado por centrifugação a 16.000 rpm a 4°C por 90 

minutos. Após a centrifugação, foram retirados 150 µL da parte superior de cada soro e 

o RNA foi extraído utilizando 150 µL de trizol (Life Technologies), adicionados aos 50 

µL de soro concentrado. Estes foram homogeneizados em vórtex e, em seguida, 

acrescentou-se 40 µL de clorofórmio (Merck) para separação das fases. Novamente as 

amostras foram homogeneizadas, seguido de incubação e centrifugação (12000 rpm por 

15 minutos). A fase incolor, menos densa, foi transferida para tubos contendo 20 µL de 

dextran (1 µg/µL) (GE Healthcare Life Sciences) e 100 µL de isopropanol (Merck). 

Após nova centrifugação, o sobrenadante foi desprezado e 200 µL de etanol (Merck) 

foram adicionados, com a finalidade de purificação e formação do precipitado (pellet). 

As amostras foram centrifugadas novamente, em seguida o sobrenadante foi descartado, 

e os tubos cuidadosamente secos com auxílio de uma bomba de vácuo. O RNA obtido 

foi ressuspenso em 12 µL de água tratada com dietilpirocarbonato (Sigma) (inativador 

da ribonuclease).  

A transcrição reversa foi realizada com o iniciador randômico (Life 

Technologies), RNAguard ou RNase Inhibitor (GE Healthcare Life Sciences), 200 U da 

transcriptase reversa do vírus de leucemia murina de Moloney (Life Technologies) e 0,2 
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mM de cada dNTP (Desoxirribonucleotídeo Fosfatado) (GE Healthcare Life Sciences), 

em um volume final de 24 µL (12 µL da mistura da reação de transcrição + 12 µL do 

RNA), a qual foi incubada a 42°C, durante um período de 90 minutos.  

Aproximadamente oito µL do cDNA foram submetidos a reação de 

amplificação por nested PCR com iniciadores específicos para a região 5’ NC. Na 

primeira PCR (PCR-1), foram utilizados iniciadores externos 

{(CACTCCCCTGTGAGGAACTACTGTC) homólogo à posição -305 e 

(ATGGTGCACGGTCTACGAAGACCTCC) homólogo à posição 2}. A PCR-1 foi 

constituída de um volume final de 50 µL, na presença de 0,2 mM de cada dNTP (Life 

Technologies), 3 mM de MgCl2 e 1 U da enzima Taq DNA polimerase (Life 

Technologies). Após este preparo, a reação de amplificação ocorrreu no termociclador, 

onde o cDNA foi desnaturado por aquecimento a 94ºC por dois minutos, amplificado 

durante 35 ciclos a 94ºC por 15 segundos, 50ºC por 45 segundos e 72ºC por um minuto, 

seguido por um alongamento de sete minutos a 72ºC. 

Para a PCR-2, foram utilizados dois µL do produto da PCR-1 e iniciadores 

internos {(TTCACGCAGAAAGCGTCTAGCC) homólogo à posição -279 e 

(GGGCACTCGCAAGCACCCTATCAGG) homólogo à posição -26}. A reação 

ocorreu nas mesmas condições descritas para a primeira amplificação, exceto pelo 

aumento da concentração do MgCl2 para 5mM (GINABREDA; YOSHIDA; NIEL, 

1997). 

Os produtos obtidos pela PCR-2 (253 pares de bases – pb) foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose 1,5% (Life Technologies) contendo 

brometo de etídio (GE Healthcare Life Sciences) e observados sob luz ultravioleta em 

um transluminador.   

Foram incluídos um controle positivo e um negativo juntamente com as 

amostras anti-HCV reagentes para a detecção do RNA viral. Para evitar contaminação, a 

extração e transcrição reversa do RNA, a preparação de reagentes pré-PCR, 

amplificação do DNA e a eletroforese em gel dos produtos da PCR-2 foram realizados 

em ambientes separados.  
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4.4.2 Genotipagem do HCV 

 

4.4.2.1 Line probe assay (Região 5’NC)  

 

Todas as amostras positivas para RNA-HCV foram genotipadas pelo 

método line probe assay - LiPA (Versant HCV Genotype Assay, Bayer, Bélgica). As 

sequências genômicas de cDNA das amostras foram novamente amplificadas por nested 

PCR com iniciadores biotinilados complementares à região 5’ NC do genoma do HCV. 

Foram adicionados 10 µL do produto da PCR-2 e 10 µL de solução desnaturante nas 

canaletas identificadas, incubando-se por 5 minutos. Em seguida, adicionou-se 2 mL da 

solução de hibridização como também as fitas teste, as quais foram incubadas em 

banho-maria a 50°C sob agitação de 80 rpm por uma hora. Após hibridização, as fitas 

foram lavadas com solução de lavagem por 30 minutos em temperatura ambiente sob 

agitação. Logo após, adicionou-se 2 mL de solução de estreptoavidina marcada com 

fosfatase alcalina (conjugado), incubando-se por 30 minutos sob agitação a temperatura 

ambiente. Procedeu-se duas lavagens, por um minuto, seguidas da adição de 2 mL do 

substrato (BICP e nitro blue tetrazolium - NBT), com incubação por 30 minutos. Em 

seguida, as fitas foram lavadas com água destilada. A reatividade dos fragmentos 

amplificados em uma ou mais linhas sobre as tiras permitiu a identificação dos 

genótipos e subtipos do HCV. 

 

4.4.2.2 Sequenciamento e análise filogenética da região NS5B 

 

As amostras RNA-HCV positivas foram submetidas a uma nova reação de 

amplificação para a região NS5B, seguindo o protocolo descrito por Sandres-Sauné et 

al. (2003).  Os produtos obtidos foram sequenciados e submetidos a análise filogenética 

para identificação dos genótipos. 

 

Amplificação 

 

Inicialmente, foi realizada uma semi-nested PCR para a região NS5B, 

conforme Sandres-Sauné et al. (2003). Para a PCR-1, foram utilizados oito μL do 

cDNA, iniciadores externos sense (PR3) (5’-TATGAYACCCGCTGYTTTGACTC-3’) 
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na posição 8256-8278 e antisense (PR4) (5’- GCNGARTAYCTYGTCATAGCCTC-3’) 

na posição 8622-8644, na presença de 0,2 mM de cada dNTP, 3 mM de MgCl2 e 1 U de 

enzima Taq DNA polimerase (Life Technologies), num volume final de 50 µL. A reação 

foi incubada a 50ºC por 30 minutos, seguida de cinco ciclos de 93ºC por 30 segundos, 

60ºC por 45 minutos e 72ºC por 1 minuto, e amplificada durante 35 ciclos a 93ºC por 30 

segundos, 60ºC com diminuição de - 0,3ºC entre cada ciclo e 72ºC por 1 minuto. 

Finalizando, com alongamento a 72º C por 5 minutos.  

A segunda amplificação (PCR-2) foi realizada com cinco μL do produto 

obtido da PCR-1, com iniciadores internos sense (PR3) (5’-

TATGAYACCCGCTGYTTTGACTC-3’) na posição 8256-8278 e antisense (PR5) (5’- 

GCTAGTCATAGCCTCCGT-3’) na posição 8619-8636, em um volume total de 110 

μl. Após a incubação a 95ºC por 5 minutos, o DNA foi amplificado por 35 ciclos de 

95ºC por 30 segundos, 55ºC por 30 segundos e 72ºC por 30 segundos. Finalizando, com 

alongamento a 72ºC por 10 minutos. Os produtos amplificados (341 pb) foram 

submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2%, contendo brometo de etídeo e 

visualizados sob luz ultravioleta em um transluminador. 

 

Purificação 

 

Os produtos da segunda amplificação da região NS5B foram purificados 

utilizando o kit QIAquick PCR purification (QIAGEN), seguindo as instruções do 

fabricante. 

 

Quantificação 

 

Quatro μl de cada amostra foram aplicados em um gel de agarose a 2%, bem 

como igual volume do marcador de massa e peso molecular Low DNA mass ladder 

(Invitrogen), afim de determinar a concentração do DNA das amostras. Assim, por 

comparação da intensidade das bandas em relação às observadas do referido marcador, 

foi calculada a concentração de DNA a ser utilizada na técnica de sequenciamento.  
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Sequenciamento  

 

Foi feita uma pré-mistura de reação para cada iniciador utilizado na reação 

de sequenciamento, contendo: água MilliQ (6 μL), tampão MgCl2  5X (3 μL), 

iniciadores específicos (concentração de 2,0 pmol em um volume de 3 μL) para a região 

NS5B, sense (5’-TATGAYACCCGCTGYTTTGACTC-3’) na posição 8256-8278 e 

antisense (5’- GCTAGTCATAGCCTCCGT-3’) na posição 8619-8636 e 1μL do 

BigDye (KitBigDye Terminator versão v.3.01 Cycle Sequencing Kit - Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA), que contém ddNTPs (trifosfatos de 

didesoxinucleotídeos) marcados, totalizando 13 μL. Em seguida, foram adicionados 2 

μL de DNA na concentração de 30 a 40 ng/mL e distribuídos na placa de 

sequenciamento de acordo com o mapa da reação. As reações de sequenciamento foram 

realizadas no termociclador da BIO-RAD C1000 Thermal Cycler, com programa 

específico para a síntese da fita complementar e incorporação dos ddNTPs marcados (25 

ciclos de 95°C por 20 segundos, 50°C por 15 segundos e 60°C por 60 segundos).  

As amostras foram precipitadas utilizando-se 65 μL de isopropanol a 65%. 

A placa foi incubada por 20 minutos a temperatura ambiente em lugar escuro e, logo 

após, centrifugada por 45 minutos a 2000 rcf a 20°C. A seguir, o sobrenadante foi 

descartado, e acrescidos 250 μL de etanol a 60%. Após centrifugação por 10 minutos a 

2000 rcf a 20°C, o sobrenadante foi descartado e mais uma vez adicionados 100 μL de 

etanol 60% e, novamente realizada centrifugação a 2000 rcf por 20 minutos. O 

sobrenadante foi desprezado, e o sedimento foi seco no termociclador a 95°C por 2 

minutos. Em seguida, foi realizada a desnaturação. Para tal, o DNA foi ressuspenso em 

10 μL de formamida Hi-Di (Applied Biosystems), e a placa foi incubada no 

termociclador a 95° C por 5 minutos. Imediatamente após a incubação, a placa foi 

colocada em gelo por dois minutos e, em seguida, no sequenciador automático ABI 

3130 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

 

Análise filogenética 

 

Para a análise das sequências, um consenso das fitas sense e antisense foi 

montado utilizando-se o programa SeqMan II versão 5.01 (DNASTAR). Para a 

identificação do genótipo viral, as sequências consenso de cada amostra foram 
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alinhadas, empregando-se o programa Clustal X (THOMPSON et al., 1997) juntamente 

com sequências dos diferentes genótipos e subtipos do HCV obtidas no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). O programa BioEdit foi utilizado para edição do 

alinhamento. A classificação dos genótipos foi realizada por análise filogenética, 

utilizando-se o programa MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) versão 4 

(TAMURA et al., 2007). A árvore foi construída empregando-se o método de Neighbor-

Joining e o modelo de substituição de nucleotídeos Kimura 2 parâmetros. Finalmente, a 

robustez dos grupos filogenéticos foi avaliada utilizando bootstrap de 1000 repetições. 

 

4.5 Processamento e Análise dos Dados 

 

Os dados das entrevistas, bem como os resultados dos testes sorológicos e 

moleculares, foram digitados em microcomputador e analisados no programa estatístico 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versão 17.0 for Windows. 

Prevalência e Odds Ratio (OR) foram calculados com intervalo de confiança 

de 95% (IC 95%). Inicialmente realizou-se a análise univariada dos fatores associados a 

infecção pelo HCV. As variáveis que apresentaram valor de p < 0,10 foram incluídas 

em um modelo de regressão múltipla, método Backward stepwise. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Características Sociodemográficas 

 

As Tabelas 1A e 1B apresentam as características sociodemográficas de 600 

usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás. A média de idade da 

população estudada foi de 30,47 anos e houve predomínio do sexo masculino (84,5%). 

Quanto à cor/raça/etnia, 61,5% se auto declararam pardos, 24,2% brancos, 7,6% pretos 

e 6,7% amarelos. Em relação ao estado civil, 66,5% informaram ser solteiros, 23,2% 

casados/união consensual, 9,2% separados/divorciados e 1,2% viúvos. Quase a metade 

(49,7%) dos entrevistados residia em Goiânia antes da internação e 50,3% moravam em 

outras cidades. Quando questionados sobre vínculo empregatício, a maioria (74%) 

respondeu não possuir um emprego formal. A mediana da escolaridade e renda familiar 

dos indivíduos incluídos no estudo foram, respectivamente, nove anos e R$1.400,00.  

 

Tabela 1A. Variáveis sociodemográficas (categóricas) de 600 usuários de crack 

institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Característica N % 

Sexo   

Masculino 507 84,5 

Feminino 93 15,5 

Cor/raça/etnia   

Branca 145 24,2 

Preta 46 7,6 

Amarela 40 6,7 

Parda 369 61,5 

Estado civil   

Casado/união consensual 139 23,1 

Solteiro 399 66,5 

Separado/ divorciado 55 9,2 

Viúvo 7 1,2 

Cidade onde morava antes da internação 
Goiânia 298 49,7 

Outras cidades 302 50,3 

Emprego formal*   

Sim 156 26,0 

Não 443 74,0 
*Sem informação para um participante. 
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Tabela 1B. Variáveis sociodemográficas (continuas) de 600 usuários de crack 

institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Variável Média Mediana 
Intervalo 

Interquartil  

Idade (anos) 30,47 30,0 09 

Escolaridade (anos)a 8,48 9,0 05 

Renda Familiar (R$)b 2.317,10 1.400,00 1.500,00 
asem informação para 1 participante; bsem informação para 18 participantes. 

 

5.2 Detecção do Marcador Anti-HCV 

 

As 600 amostras de indivíduos usuários de crack institucionalizados 

incluídas no estudo foram testadas para detecção de anticorpos contra o HCV, sendo 22 

reagentes pelo ELISA, resultando em uma prevalência global de 3,7% (IC 95%: 2,4-5,6) 

(Figura 8).  

 

 

Figura 8- Prevalência da infecção pelo HCV em usuários de crack institucionalizados 

em Goiânia, Goiás. 
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5.3 Detecção do RNA Viral e genotipagem do HCV 

 

As 22 amostras anti-HCV reagentes ao ELISA foram submetidas à detecção 

do RNA viral, sendo 14 (63,6%) RNA-HCV positivas para a região 5’ NC e 12 (54,5%) 

para a região NS5B (Tabela 2). As amostras amplificadas para a região 5’ NC foram 

genotipadas pelo LiPA, resultando em 11 amostras do genótipo 1 e três do genótipo 3.    

Após o sequenciamento e análise filogenética (Figura 9), 10 amostras foram 

identificadas como do genótipo 1, subtipos 1a (n=7) e 1b (n=3), e duas como do 

genótipo 3, subtipo 3a. 
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Tabela 2. Detecção do RNA e genotipagem do HCV, utilizando as regiões 5’NC e 

NS5B do genoma viral, nas amostras anti-HCV positivas em usuários de crack 

institucionalizados em Goiânia, Goiás 

Amostras RNA-HCV   Genótipos 

5’NC NS5B   5’NC NS5B 

CK- 28 + +   1 1a 

CK-91 + +   3 3a 

CK-93 - -   - - 

CK-96 - -   - - 

CK-97 + +   1 1b 

CK-110 - -   - - 

CK-157 + +   1 1a 

CK-179 - -   - - 

CK-213 + +   1 1a 

CK-226 + +   1 1b 

CK-305 + +   1 1b 

CK-313 + +   1 1a 

CK-336 + -   1 - 

CK-341 - -   - - 

CK-351 + +   3 3a 

CK-376 + +   1 1a 

CK-424 + +   1 1a 

CK-453 + +   1 1a 

CK-456 - -   - - 

CK-484 - -   - - 

CK-552 - -   - - 

CK-600 + -   3 - 
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Figura 9- Árvore filogenética da região NS5B do HCV, incluindo sequências 

provenientes dos usuários de crack institucionalizados de Goiânia-GO, sequências de 

referência para os genótipos de 1 a 7 e seus principais subtipos e sequências do HCV de 

Goiás (GO) e Rio de Janeiro (RJ) obtidas do GenBank. 
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5.4  Análise de Potenciais Fatores de Risco Associados à Infecção pelo HCV 

 

A Tabela 3 apresenta potenciais variáveis contínuas (idade, anos de estudo 

formal, número de parceiros sexuais nos últimos seis meses, idade de início do consumo 

de drogas ilícitas, número de pedras de crack consumidas por dia e tempo de uso de 

crack) associadas à positividade ao HCV em usuários de crack em Goiânia, Goiás. 

Dentre essas variáveis, apenas idade foi estatisticamente associada à exposição ao HCV 

(p < 0,001). 

 

Tabela 3. Potenciais variáveis contínuas associadas à exposição ao HCV em usuários de 

crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Variável 
Positividade 

HCV 
N 

 
Média 

Desvio 

Padrão 
ρ 

Idade  
Não 578  30,0 8,06 < 0,001 

Sim 22  42,2 6,24  

       

Anos de estudo 
Não 578  8,51 3,27 0,37 

Sim 22  7,86 3,11  

       

Idade de início do consumo 

de drogas ilícitas* 

Não 575  17,84 7,10 0,21 

Sim 22  15,91 4,40  

       

Pedras de crack** 

consumidas/dia 

Não 547  15,00 28,42 0,45 

Sim 21  10,30 7,20  

       

Tempo de uso de crack 

(meses) 

Não 578  53,03 43,21 0,17 

Sim 22  66,05 52,90  
*Sem informação para três participantes; **sem informação para 32 participantes  
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5.5 Fatores Associados à Infecção pelo HCV  

 

Na Tabela 4, observa-se os resultados da análise univariada dos potenciais 

fatores de risco para exposição ao HCV em usuários de crack institucionalizados em 

Goiânia. Dentre os fatores analisados, idade superior a 40 anos, história de uso de droga 

injetável e de prisão foram associados à infecção pelo HCV (p < 0,05).  

Essas variáveis foram incluídas em um modelo de regressão logística e duas 

mantiveram-se independentemente associadas à infecção pelo HCV: idade superior a 40 

anos (Odds Ratio - OR: 17,72; IC 95%: 6,22-50,48) e antecedentes de drogas injetáveis 

(OR: 11,10; IC 95%: 3,95-31,22) (Tabela 5). 
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Tabela 4. Análise univariada de potencias fatores de risco para exposição ao HCV em 

usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Variável 
HCV 

OR* (IC 95%)** ρ 
Pos/Totala (%) 

Idade     

≤ 40 anos 6/522 1,1 1,0  

> 40 16/78 20,5 22,19 (8,37-58,81) < 0,001 

Sexo     

Masculino 17/507 3,4 1,0  

Feminino 5/93 5,4 1,64 (0,60-4,55) 0,34 

Compartilhamento de  

cachimbos/latas/etc. 
  

Não 4/124 3,2 1,0  

Sim 17/438 3,9 1,21 (0,40-3,67) 0,73 

Ferida/queimadura na boca     

Não 13/407 3,2 1,0  

Sim 9/189 4,8 1,51 (0,64-3,61) 0,34 

Antecedentes de droga injetável     

Não 9/542 1,7 1,0  

Sim 13/57 22,8 17,50 (7,09-43,2) < 0,001 

Antecedentes de transfusão 

sanguínea 
  

Não 19/541 3,5 1,0  

Sim 3/55 5,5 1,59 (0,45-5,35) 0,47 

Piercing/tatuagem no corpo     

Não 9/250 3,6 1,0  

Sim  13/347 3,7 1,04 (0,44-2,48) 0,925 

Antecedentes de prisão   

Não 6/303 2,0 1,0  

Sim 16/295 5,4 2,84 (1,09-7,36) 0,025 

Antecedentes de prostituição   

Não 17/424 4,0 1,0  

Sim 3/114 2,6 0,65 (0,19-2,25) 0,49 

Antecedentes de testagem para HIV  

Não 6/253 2,4 1,0  

Sim 16/343 4,7 2,01 (0,48-5,22) 0,14 

Antecedentes de ISTb  

Não 13/434 3,0 1,0  

Sim 8/154 5,2 1,77 (0,72-4,37) 
0,21 

Frequência de uso de preservativo 

nos últimos 6 meses 
 

Nenhuma das vezes 10/200 5,0 1,0  

Irregularmente/nunca 11/334 3,3 0,65 (0,27-1,55) 0,33 

     
* OR: odds ratio; **IC: intervalo de confiança de 95%; 
a Denominador reflete o número de respostas válidas; bIST: infecções sexualmente transmissíveis. 
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Tabela 5. Análise multivariada dos fatores de risco associados a exposição ao HCV em 

usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Variável 
OR Ajustado* 

(IC 95%)** 
p 

Idade    

≤ 40 anos 1,0  

>40 anos 17,72  (6,22-50,48) < 0,001 

   

Antecedentes de drogas injetáveis   

Não 1,0  

Sim 11,10 (3,95-31,22) < 0,001 

   

Antecedentes de Prisão   

Não 1,0  

Sim 2,32 (0,73-7,43) 0,15 

   
*OR: odds ratio ajustado por sexo, idade, antecedentes de cocaína cheirada, de droga injetável e de prisão; **IC: 

intervalo de confiança de 95% 

 

5.6 Características dos Usuários de Crack Institucionalizados Anti-HCV Reagentes  

 

Dentre os usuários de crack institucionalizados anti-HCV reagentes (Tabela 

6), a maioria era do sexo masculino, com idade variando de 29 a 54 anos. O uso prévio 

de drogas injetáveis foi relatado por 13 indivíduos (13/22). Destes, observa-se que o 

tempo de uso de drogas ilícitas variou de 16 a 36 anos. O compartilhamento de 

cachimbos, latas ou copos foi informado pela maioria dos indivíduos (10/13). Quando 

questionados sobre a presença de ferida ou queimadura na cavidade oral, sete (53,8%) 

usuários referiram a presença da mesma. Outras características de risco relacionadas à 

transmissão parenteral do HCV, como uso de piercing/tatuagem no corpo (9/13) e 

história de transfusão sanguínea (2/13) foram relatadas pelos usuários de crack anti-

HCV reagentes com história de uso de drogas injetáveis. 

Vale a pena ressaltar que, dentre os nove entrevistados (9/22) que 

reportaram somente o uso de drogas não-injetáveis (crack), a maioria mencionou uso 

por mais de 18 anos (8/9) e o compartilhamento de parafernálias (7/9). A presença de 

ferida ou queimadura na cavidade oral foi referida por dois usuários de crack.   
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Histórico de transfusão sanguínea e uso de piercing/tatuagem no corpo foram 

informados por um (1/9) e quatro indivíduos (4/9), respectivamente.  
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Tabela 6. Características de risco relacionadas à transmissão parenteral do HCV relatadas pelos usuários de crack institucionalizados anti-

HCV positivos, Goiânia-GO 

 Antecedente de drogas ilícitas 

Características                          Uso droga não-injetável                                                                                     Uso droga injetável 

 

91 96 157 179 213 226 424 456 484  28 93 97 110 305 313 336 341 351 376 453 552 600 

Idade (anos) 46 35 41 45 29 42 40 44 49 
 

32 42 48 41 54 42 41 35 48 35 41 50 41 

Sexo M M M M F M M F F  M M M M M F M M M M F M M 

Tempo de 

exposição a 

drogas ilícitas 

(anos) 

 

20 21 18 33 2 27 23 31 34 

 

16 26 33 26 35 28 25 26 32 23 27 36 29 

Compartilha- 

mento de 

cachimbos, latas e 

copos 

 

S N S S S S N S S 

 

S N S S S N S N S S S S S 

Ferida/ 

queimadura na 

boca 

S N N N N S N N N 

 

N S S N N N N S S S S N S 

Antecedente de 

transfusão 

sanguínea 

N N N S N N N N N 

 

N N N N N S N N N N N S N 

Piercing/Tatua- 

gem no corpo 

 

N S S N S N S N N 

 

S N N S N S S S S S S N S 

M: masculino; F: feminino; S: sim; N: não. 
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6. DISCUSSÃO  

 

 

Desde a identificação do HCV, em 1989 (CHOO et al., 1989), a infecção 

por esse vírus tem assumido relevância dentre as causas de doença hepática crônica no 

mundo. Embora o fator de risco mais importante para aquisição do HCV seja o uso de 

drogas injetáveis, estudos transversais têm avaliado o possível papel do uso de drogas 

não injetáveis na transmissão dessa infecção, inferindo que o compartilhamento de 

artefatos utilizados no consumo de drogas, como o crack, pode ser considerado um dos 

fatores de risco para aquisição dessa infecção (MACÍAS et al., 2008; ROY et al., 

2001; TORTU; MCMAHON; POUGET; HAMID, 2004). O uso do crack vem se 

tornando um dos problemas mais discutido e preocupante no contexto da saúde publica 

devido aos danos sociais, econômicos e de saúde. Apesar do aumento gradativo e 

visibilidade do consumo do crack no Brasil, onde são poucas as investigações sobre a 

epidemiologia do HCV em usuários de crack, esta é a primeira investigação conduzida 

na Região Centro-Oeste. 

Na caracterização sociodemográfica da população usuária de crack em 

Goiânia, houve o predomínio de homens jovens (média de idade 30,47 anos), solteiros 

(66,5%) e de baixa escolaridade (média de 8,48 anos de estudos). Os dados são 

concordantes aos encontrados em investigações nacionais conduzidas em usuários de 

crack institucionalizados (DIAS; ARAÚJO; LARANJEIRA, 2011; GUIMARAES et 

al., 2008; RIBEIRO et al., 2006) e de rua (CRUZ et al., 2013). Embora esta 

investigação tenha sido conduzida entre usuários de crack institucionalizados em uma 

unidade de referência para desintoxicação de dependência química em Goiânia, os 

achados não diferem dos observados no inquérito nacional sobre o perfil dos usuários de 

crack e/ou similares de rua em 26 capitais, Distrito Federal e nove regiões 

metropolitanas do Brasil (BRASIL, 2014). 

Alguns estudos realizados em populações semelhantes em São Paulo 

verificaram predomínio de brancos (DIAS; ARAÚJO; LARANJEIRA, 2011; 

FERREIRA-FILHO et al., 2003; RIBEIRO et al., 2006). Entretanto, investigações 

realizadas recentemente em usuários de crack no País, sinalizam predomínio da cor 

parda (BRASIL, 2014; CRUZ et al., 2013; SÁ et al., 2013), bem como no presente 

estudo. A cor/raça/etnia é uma variável que depende de características regionais e locais 
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onde o estudo é realizado. De fato, o predomínio da cor/raça/etnia parda nesta tese pode 

ser reforçado pelos indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(IBGE, 2011), na Região Centro-Oeste (48,2% de pardos). 

A média da renda familiar dos participantes do estudo foi de 2.317,10 reais, 

equivalente a 3,41 salários mínimos do período do estudo. Este perfil econômico difere 

do descrito em outras pesquisas no País, onde a média da renda familiar foi de 637,94 

reais (1,45 salários mínimos) entre usuários de crack institucionalizados em Porto 

Alegre-RS e de 1.668 reais (2,46 salários mínimos) em usuários de crack dos Centros 

de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) do Piauí (GUIMARÃES et al., 

2008; SÁ et al., 2013). 

O desemprego é uma realidade constante nessa população, pois o uso 

intenso e compulsivo do crack pode comprometer significativamente a saúde física, 

psicológica e social desses indivíduos, implicando em dificuldades para a realização de 

atividades que exigem responsabilidades diárias, ocasionando o absenteísmo no 

trabalho (SANTOS; CARVALHO; MIRANDA, 2014).  No presente estudo, 74% dos 

entrevistados relataram não possuir emprego formal. Esse fato pode ser verificado em 

algumas investigações nacionais e internacionais que apontam para uma taxa de 

desemprego de aproximadamente 75,1% nessa população (SANCHEZ; NAPPO, 2002; 

ROSS et al., 2002; VON DIEMEN et al., 2010). 

A prevalência da infecção pelo vírus da hepatite C em usuários de crack 

institucionalizados em Goiânia-GO de 3,7% (IC 95%: 2,4-5,6) foi superior à verificada 

por Pereira et al. (2013) em um estudo de soroprevalência de base populacional em 

indivíduos de 20 a 69 anos na Região Centro-Oeste (1,64%; IC 95%: 1,14-2,13). 

Entretanto, a prevalência encontrada no presente estudo foi inferior à reportada por 

Lopes et al. (2009) em investigação conduzida em usuários de drogas ilícitas nas 

cidades de Goiânia (GO) e Campo Grande (MS) (6,9%; IC 95%: 5,2-9,2). Tal diferença 

pode ser explicada pela maior proporção de usuários de drogas injetáveis na amostra 

estudada por Lopes et al. (2009). 

No contexto brasileiro, a prevalência desta investigação foi semelhante às 

mostradas em usuários de crack no Piauí (1,4%; IC 95%: 0,5-3,4) (SÁ et al., 2013) e em 

Salvador (2,4%; IC 95%: 0,5-6,9) (NUNES et al., 2007), bem como à observada na 

Pesquisa Nacional sobre o uso de crack (2,63%; IC 95%: 1,7-4,1) (BRASIL, 2014). No 

entanto, Von Diemen et al. (2010) verificaram prevalência superior (27,7%; IC 95%: 

17,6-40,4) em mulheres usuárias de crack de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, podendo 
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a mesma ser justificada pelo elevado número de ex-usuárias de drogas injetáveis 

incluídas nesse estudo. 

Ao comparar a prevalência da infecção pelo HCV na população estudada 

com às estimadas em outros países, como no México (4,1%; IC 95%: 1,8-9,2) 

(CAMPOLLO et al., 2012) e nos Estados Unidos, em Nova Iorque (3,9%; IC 95%: 2,6-

5,6) (HOWE et al., 2005) e em Manhattan (4,7%; IC 95%: 2,5-7,9) (KOBLIN et al., 

2003) entre UDNI, verificou-se que as mesmas foram semelhantes a deste estudo. Por 

outro lado, as taxas encontradas na Espanha (12,6%; IC 95%: 8,3-18,6) por Macías et 

al. (2008), na Argentina e Uruguai (8,8%; IC 95%: 8,3-18,6) por Caiaffa et al. (2010) e 

no Texas (35,1%; IC 95%: 30,5-40,0) por Ross et al. (2002) foram mais elevadas que a 

do presente estudo. As taxas elevadas da infecção pelo HCV entre UDNI nesses estudos 

podem ser justificadas pelo compartilhamento de parafernálias para consumo do crack, 

uso de cocaína inalada, história de consumo de drogas injetáveis e relação sexual com 

parceiro(a) HIV soropositivo usuários de drogas injetáveis (CAIAFFA et al., 2010; 

MACÍAS et al., 2008; ROSS et al., 2002).  

A presença do RNA-HCV no sangue (viremia) define o estado de portador 

do vírus, sendo o marcador de replicação viral (CHEVALIEZ, 2011). Além disso, a 

detecção do genoma viral e a identificação dos genótipos são ferramentas importantes 

para o manejo clínico do indivíduo infectado (ERENSOY, 2001; SCOTT; GRETCH, 

2007). Neste estudo, a frequência do RNA viral nas amostras anti-HCV positivas foi de 

63,6% (14/22), sendo inferior ao verificado na mesma população por Sá et al. (2013) 

(4/5, 80%). Em usuários de drogas ilícitas na Região Centro-Oeste do Brasil, observou-

se uma viremia de 85,4% (LOPES et al., 2009), dado também superior ao identificado 

na presente investigação.  

Ao confrontar os resultados da caracterização genotípica do HCV, realizada 

pelos métodos INNO-LiPA (região 5’ NC) e seqüenciamento/análise filogenética da 

região NS5B do genoma do HCV, verificou-se que não houve discordância entre os 

genótipos do HCV identificados. A literatura mostra que a região 5’ NC do genoma do 

HCV é a mais utilizada para diagnóstico da infecção e identificação dos genótipos por 

ser altamente conservada (BARRÍA et al., 2009; GALLEGO; VARANI, 2002; 

PARSONS et al., 2009). Entretanto, a mesma não permite diferenciar alguns subtipos, 

principalmente 1a/1b e 2a/2b (CHEN; WECK, 2002; CORBET et al., 2003; MARTRÓ 

et al., 2008).  
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Os genótipos deste estudo (1 e 3) foram concordantes aos de outras 

investigações em usuários de drogas ilícitas em estudos internacionais (CHLABICZ et 

al., 2008; SERENO; PERINELLI; LAGHI, 2009; TRESÓ et al., 2013.) No Brasil, 

observou-se predomínio dos genótipos 1 e 3 (CAMPIOTTO et al., 2005; PEREIRA et 

al., 2013). Estudos epidemiológicos conduzidos na Região Centro-Oeste em doadores 

de sangue e usuários de drogas ilícitas também verificaram a circulação dos genótipos 1 

e 3 (LOPES et al., 2009; MARTINS et al., 2006; NOVAIS et al., 2009), assim como em 

outros grupos populacionais (AMORIM et al., 2010; BARROS et al., 2013; BOTELHO 

et al., 2008; CARNEIRO et al., 2007; ESPÍRITO-SANTO et al., 2007; FREITAS et al., 

2008). 

O sequenciamento e análise filogenética empregando-se iniciadores 

específicos para região NS5B, considerada uma região pleomórfica, é ideal para a 

diferenciação dos subtipos virais (SANDRES-SAUNÉ et al., 2003; SIMMONDS, 

2004). Na presente investigação, observou-se maior freqüência dos subtipos 1a (n=7) e 

1b (n=3), seguido de 3a (n=2). Resultados semelhantes foram verificados em outras 

investigações conduzidas na Região Centro-Oeste em hemodialisados, portadores de 

tuberculose e usuários de drogas ilícitas, aplicando-se a mesma metodologia do presente 

estudo (ESPIRITO-SANTO et al., 2007; LOPES et al., 2009; REIS et al., 2011). Por 

outro lado, em estudo conduzido em usuários de cocaína (injetável e não-injetável) 

atendidos em centros de desintoxicação para dependentes químicos no estado do Pará, 

utilizando-se a região 5’NC para amplificação, sequenciamento e análise filogenética, 

foi reportado o predomínio do subtipo 1b (41,7 %), seguido pelos subtipos 1a (31,7 %), 

3a (18,3 %), e 3b (8,3 %) (OLIVEIRA-FILHO et al., 2013). 

Após análise multivariada, notou-se que as variáveis idade superior a 40 

anos e relato de uso de drogas injetáveis mostraram-se associadas à infecção pelo HCV. 

Indivíduos com idade superior a 40 anos apresentaram 17,72 (IC 95%: 6,22-50,48) 

vezes mais chance de exposição ao HCV quando comparados aos usuários com idade 

inferior a 40 anos. Resultados semelhantes foram observados em outras investigações 

conduzidas em usuários de drogas ilícitas (HOWE et al., 2005; LOPES et al., 2009; 

MACÍAS et al., 2008; OLIVEIRA-FILHO et al., 2014). De fato, indivíduos mais 

velhos, principalmente usuários de drogas, apresentam maior risco de exposição ao 

vírus ao longo da vida, devido à vulnerabilidade dessa população a 

situações/comportamentos de risco (ROY et al., 2001). Além disso, deve-se lembrar que 

as transfusões sanguíneas eram o principal veículo de transmissão do HCV até o início 
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da década de 90, visto que não havia a triagem sorológica para esse patógeno nos 

bancos de sangue de diversos países (ALTER, 2007; LAVANCHY, 2009; SHEPARD; 

FINELLI; ALTER, 2005). 

Mundialmente, o uso de drogas injetáveis é um importante problema de 

saúde pública. Estima-se que em 2013, 246 milhões de pessoas, com idade entre 15 e 64 

anos, tenha feito uso de drogas ilícitas. Aproximadamente 27 milhões de pessoas fazem 

uso problemático de drogas, das quais quase a metade são pessoas que usam drogas 

injetáveis (UNODC, 2015). A maioria das doenças infecciosas, incluindo a hepatite C, 

atribuída aos usuários de drogas injetáveis refere-se ao consumo e compartilhamento 

indiscriminado de seringas e agulhas contaminadas (NELSON et al., 2011). A infecção 

por esse patógeno apresenta prevalência elevada entre os UDI, sendo a mesma estimada 

em 6,3 milhões de indivíduos infectados pelo HCV em 2013 (UNODC, 2015). No 

presente estudo, os usuários de crack com antecedentes de drogas injetáveis 

apresentaram 11,10 (IC 95%: 3,95-31,22) vezes maior risco de exposição ao HCV 

quando comparados àqueles sem tais antecedentes. Dado concordante a outros estudos 

em usuários de drogas ilícitas (BASTOS et al., 2000; HWANG et al., 2000; LOPES et 

al., 2009; NOVAIS et al., 2009; PACHECO et al., 2014). 

Apesar, do compartilhamento de agulhas entre usuários de drogas injetáveis 

ser considerada uma das principais vias de transmissão da infecção pelo HCV 

(KHODABANDEHLOO; ROSHANI, 2014), é importante ressaltar que essa população 

torna-se potenciais disseminadores da infecção pelo HCV em UDNI, devido ao 

compartilhamento de parafernálias para consumo da droga entre eles (BRAVO et al., 

2012). 

Na análise univariada, a variável antecedente de prisão foi marginalmente 

associada à infecção pelo HCV. Esta não se manteve associada após análise 

multivariada, embora, dos 22 usuários de crack anti-HCV reagentes, 16 referiram 

antecedentes de prisão. Sabe-se que a população carcerária apresenta maior 

vulnerabilidade à aquisição de doenças infecciosas de transmissão sexual e parenteral, 

devido a alguns comportamentos de risco inerentes as condições de confinamento, 

como a promiscuidade e relações sexuais desprotegidas (ADJEI et al., 2008; 

CARVALHO et al., 2006; MIRANDA; MERÇON-DE-VARGAS; VIANA, 2004; 

STRAZZA et al., 2007). Na Pesquisa Nacional sobre o uso de crack, conduzida nas 26 

capitais, Distrito Federal e nove regiões metropolitanas do Brasil, verificou-se que 
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aproximadamente a metade dos usuários de crack e/ou similares (48,80%; IC 95%: 

45,09-52,52) relatou ter sido presa pelo menos uma vez na vida (BRASIL, 2014). 

Alguns estudos internacionais e nacionais evidenciaram que o 

compartilhamento de parafernálias entre UDNI foi estatisticamente associado à infecção 

pelo HCV (CAIAFFA et al., 2010; MACÍAS et al., 2008; OLIVEIRA-FILHO et al., 

2014; SÁ et al., 2013; TORTU; MCMAHON; POUGET; HAMID, 2004).  Apesar do 

presente estudo não mostrar associação estatística entre o compartilhamento de 

equipamentos para consumo do crack e a infecção pelo HCV, o mesmo foi informado 

por 17 indivíduos soropositivos, ou seja, 77,3% dos sujeitos expostos ao HCV. Além 

disso, dentre os que não relataram o uso de drogas injetáveis, a maioria (77,7%) referiu 

o compartilhamento de artefatos para consumo do crack, bem como o uso prolongado 

de drogas ilícitas (88,8%). Essas características podem favorecer a transmissão de 

doenças entre UDNI, incluindo a infecção pelo HCV (QUAGLIO et al., 2003; ROY et 

al., 2001; TORTU; MCMAHON; POUGET; HAMID, 2004).  

Embora não se tenha encontrado associação estatística entre a presença de 

lesões na cavidade oral e a infeção pelo HCV, a mesma quando associada ao 

compartilhamento de cachimbos pode favorecer a transmissão de doenças infecciosas 

(IVSINS et al., 2011; SCHEINMANN et al., 2007). Alguns estudos evidenciaram a 

presença do vírus da hepatite C na saliva, sugerindo que a mesma venha ser uma 

possível via de transmissão desse patógeno (HERMIDA et al., 2002; TAKAMATSU; 

KOYANAGI; OKITA; YAMAMOTO, 1990). Na presente investigação, verificou-se 

uma elevada frequência de compartilhamento de parafernálias e 40,9% destes usuários 

anti-HCV reagentes referiram feridas/lesões na boca. A mesma foi verificada, em menor 

número também, em usuários de crack do Estado do Piauí (12,2%) (SÁ et al., 2013).   

Verificou-se, ainda, que os usuários de crack expostos ao HCV 

apresentaram uma média de tempo de uso de crack ligeiramente superior à observada 

dentre os não expostos (66,05 vs. 53,03 meses, respectivamente). Embora esta variável 

não tenha sido associada à exposição ao HCV, a literatura revela uma maior 

soropositividade a esse vírus com o aumento do tempo de uso de crack (MACÍAS et al., 

2008; NURUTDINOVA, et al., 2011; SÁ et al., 2013) ou de outras drogas ilícitas 

(OLIVEIRA-FILHO et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2006; PACHECO et al., 2014; 

QUAGLIO et al., 2003). Esses dados permitem inferir o efeito cumulativo de potencial 

exposição ao HCV. 
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O uso do crack constitui em problema social grave, frente a inúmeras 

implicações que o seu uso pode acarretar ao indivíduo e aos familiares, desde 

consequências biológicas, psicológicas e sociais (BERNARDY; OLIVEIRA, 2010; 

BRASIL, 2011c). Os dados do presente estudo retratam, em parte, as consequências 

biológicas provocadas pelo abuso do crack, como frequência elevada de exposição ao 

HCV. Os achados, frente à ausência de uma vacina contra hepatite C, reforçam a 

necessidade de implementação de políticas públicas de saúde, com ênfase na prevenção 

e controle da hepatite C, voltadas para os usuários de crack. 

O presente estudo apresentou algumas limitações. A amostragem foi de 

conveniência, constituída por usuários de crack institucionalizados em tratamento, 

podendo não representar a população usuária de crack do município de Goiania-GO. No 

entanto, as características sóciodemografias da população estudada é consistente com 

outros estudos conduzidos em usuários de crack no Brasil. Além disso, vieses de 

informação podem ter ocorrido, em virtude da utilização do questionário face a face. 

Portanto, novas investigações são necessárias para aprofundamento da temática. 
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7. CONCLUSÕES 

 

Considerando os resultados obtidos, pode-se concluir: 

 

 A prevalência global da infecção pelo HCV estimada nos usuários de 

crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, foi de 3,7% (IC 95%: 2,37-5,59), sendo 

superior à verificada para população em geral do Centro-Oeste; 

 Após regressão logística, a infecção pelo HCV mostrou-se associada à 

idade superior a 40 anos (OR: 17,72; IC 95%: 6,22-50,48) e antecedentes de drogas 

injetáveis (OR: 11,10; IC 95%: 3,95-31,22). 

 A frequência do RNA viral nas amostras anti-HCV positivas foi de 

63,6% (14/22). 

 Foram identificados os genótipos 1 e 3 do HCV, com predomínio do 

subtipo 1a, seguido do 1b e 3a nos indivíduos estudados, demonstrando, assim, a 

circulação desses genótipos/subtipos em nossa Região. 
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ABSTRACT  

 

Aims: To investigate the prevalence, risk factors, and HCV genotypes/subtypes among 

crack users in-treatment in one referral center in the State of Goias, Central Brazil, 

between August 2012 and April 2013. Methods: Cross-sectional survey among 600 in-

treatment crack users interviewed and tested for the detection of anti-HCV by enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA). Anti-HCV positive samples were also submitted 

to HCV RNA detection by polymerase chain reaction (PCR). Positive HCV RNA 

samples were genotyped by direct sequencing analysis of the NS5B region of viral 

genome, followed by phylogenetic analysis. Results: The average age of the crack users 

was 30.47 years old, 84.5% were male, and 62.6% had less than 9 years of education. 

Of the total, 3.7% (95% CI: 2.4%-5.6%) were anti-HCV positive.  Age over 40 years 

old and history of injecting drugs were predictors of HCV. Viral RNA was detected in 

14/22 anti-HCV positive samples, and the genotypes 1 (n=10) and 3 (n=2), subtypes 1a 

(n = 7), 1b (n = 3) and 3a (n = 2) were identified. Conclusions: The HCV prevalence 

found among crack users in Goiania is almost threefold that observed in the general 

population in Brazil supporting that this population is at higher risk for HCV. 
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APÊNDICE A - Parecer do Comitê de Ética 

 



Apêndice 

94 

 

APÊNDICE B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Rua 227, Quadra 68, s/nº, S. Leste Universitário, CEP: 74605-080, Goiânia-Goiás 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) Senhor(a),  

Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário(a) de uma pesquisa sobre o perfil dos usuários de 
crack portadores de hepatites virais B, C, HIV/AIDS, HTLV-1 e HTLV-2 e detecção dos genótipos/subtipos desses 
vírus circulantes em usuários de crack em Goiânia. Essas infecções podem causar doenças graves em você e 
colocá-lo em risco de morte. Além disto, se você ainda não foi vacinado contra hepatite B, estamos oferecendo a 
você a oportunidade de ser vacinado, utilizando a mesma vacina que você receberia, se fosse vacinado em uma 
unidade de saúde pública (posto de saúde, cais, etc.). Este documento irá lhe fornecer informações importantes 
sobre a pesquisa. Por favor, leia as instruções abaixo atentamente e esclareça suas dúvidas junto ao pesquisador 
para decidir se deseja, ou não, participar do estudo. Se você aceitar participar da pesquisa, assine ao final deste 
documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Caso não queira 
participar, você não será penalizado de forma alguma.  

Esclarecemos ainda que o presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 
Clínicas da Universidade Federal de Goiás - CEP/HC/UFG. Se você tiver alguma dúvida em relação aos aspectos 
éticos desse projeto, por favor, entre em contato com o CEP, no seguinte endereço: 1a Avenida S/N0 Setor Leste 
Universitário – Goiânia-Goiás – CEP: 74 605-050; Fone: 3269 83 38; Fone/Fax: 3269 84 26; horário de 
Atendimento: 8:00 às 18:00 horas – de 2a à 6a feira.  

TÍTULO DO PROJETO: “Perfil dos usuários de crack portadores de hepatites virais B, C, HIV/AIDS e detecção dos 
genótipos/subtipos desses vírus circulantes em usuários de crack em Goiânia”. 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
PROFA. DRA. SHEILA ARAUJO TELES  

TELEFONE PARA CONTATO: (62) 32096280  

PESQUISADOR PARTICIPANTE: 
ENFA. MESTRE DIVÂNIA DIAS DA SILVA FRANÇA  

TELEFONE PARA CONTATO: (62) 32096284  

 

OBJETIVO DO ESTUDO: Detectar os genótipos/subtipos do HBV, HCV, HIV, HTLV-1 e HLV-2 circulantes em 
usuários de crack em Goiânia; avaliar a adesão e imunogenicidade de um esquema acelerado da vacina contra 
hepatite B em usuários de crack institucionalizados e investigar em detalhes práticas, atitudes e 
comportamentos desses indivíduos em relação ao consumo desta droga ilícita.  
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DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO: Após concordar em participar do projeto e assinatura deste termo, será 
coletado um pouco do seu sangue (10mL) através de uma das veias do seu braço para realização dos testes. Essa 
coleta será realizada com seringa e agulha esterilizadas e descartáveis. O seu sangue será colocado em tubos de 
ensaio numerados, de acordo com o número de identificação que você receberá no projeto. Esses tubos com seu 
sangue serão levados para o Laboratório de Virologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 
Universidade Federal de Goiás, onde serão realizados os testes laboratoriais. Se após a realização desses testes, 
ainda restar algum “sangue” (soro), esse permanecerá congelado, podendo ser utilizado em futuras pesquisas 
com outros agentes infecciosos, mediante a sua autorização e aprovação do(s) novo(s) projeto(s) pelo CEP da 
UFG e, quando for o caso, da CONEP. Além dessa etapa, você será entrevistado por um dos pesquisadores para 
conhecermos um pouco o porquê de pessoas como você utilizam o crack. Após isto, se você não foi vacinado 
anteriormente contra hepatite B e concordar em ser vacinado, aplicaremos a primeira dose da vacina contra 
hepatite B em você. A segunda e terceira doses serão agendadas com você para podermos vaciná-lo, seja em sua 
residência ou em alguma unidade de saúde. Após aproximadamente dois meses faremos contato com você para 
nova coleta de sangue (5mL). Essa etapa será importante para sabermos se a vacina “pegou”. Caso não tenha 
“pegado”, você precisará receber mais uma dose da vacina.  

RISCOS: Os riscos da sua participação no estudo referem-se à punção de uma veia do seu braço ou mão e/ou 
injeção no seu braço, como a que você faz, quando precisa fazer outros exames laboratoriais que necessitam de 
sangue para sua realização, e quando você é vacinado, respectivamente. Tanto a punção venosa quanto a 
vacinação contra hepatite B serão realizadas por um profissional experiente, sendo asseguradas todas as 
medidas para prevenção de infecção no local da injeção. Em alguns poucos casos de punção venosa, pode 
ocorrer a formação de uma área arroxeada/escurecida no local da injeção (hematoma), a qual desaparecerá após 
alguns dias. A vacina contra hepatite B será a mesma utilizada pelo Programa Nacional de Imunização, e assim 
como observado com outras vacinas, pessoas vacinadas contra hepatite B podem apresentar dor, calor e inchaço 
no local da injeção. Além desses desconfortos físicos, você pode se sentir incomodado em responder algumas 
perguntas de sua intimidade. Por isso, a entrevista será num local privativo para você se sentir mais a vontade 
para responder as perguntas. Além disso, nós garantimos que suas respostas serão mantidas em segredo.  

BENEFÍCIOS:O seu benefício direto ao participar do presente estudo será o conhecimento sobre a sua situação 
vacinal contra hepatite e vacinação contra hepatite B; em indivíduos infectados por algum dos agentes 
pesquisados, será saber o tipo do vírus que te infectou, sendo que essa informação poderá ajudar o médico na 
decisão do tratamento para sua infecção. Faremos o contato com você, da forma que você definir, para te 
entregar os resultados dos seus exames. Mais, caso você esteja internado em alguma unidade de saúde, 
providenciaremos a inclusão destes exames em seu prontuário de saúde. Além desses benefícios diretos, com o 
desenvolvimento deste estudo forneceremos informações valiosas aos profissionais e gestores de saúde sobre o 
perfil e a distribuição dessas infecções em pessoas como você, que usam crack.  

CONFIDENCIABILIDADE, PRIVACIDADE E PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: A sua participação neste estudo se dará 
apenas no momento da coleta de dados e durante o período da vacinação contra hepatite B, caso você tenha 
indicação de vacinação. Se você concordar em participar, as informações obtidas, relacionadas à sua pessoa, 
serão registradas em fichas próprias. Os dados e resultados serão guardados e analisados em forma de códigos, 
sendo que os seus dados pessoais serão mantidos em segredo o tempo todo. Portanto, o seu nome não constará 
nas fichas ou em qualquer outro local. Além disso, você tem liberdade de retirar o consentimento a qualquer 
tempo, sem nenhum prejuízo à continuidade do seu tratamento.  

RESSARCIMENTO DE DESPESAS: Você não terá custo ao participar deste estudo, portanto não receberá qualquer 
tipo de ajuda de custo. Caso você se sinta prejudicado, poderá pleitear junto aos órgãos competentes, 
indenização, que será concedida, por determinação legal, caso seja comprovado a ocorrência de eventuais danos 
decorrentes da sua participação nesta pesquisa.  

 

_____________________________________ 

Pesquisador (Entrevistador) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, _____________________________________,RG/CPF/___________________________ abaixo assinado, 
concordo em participar do estudo “Perfil dos usuários de crack portadores de hepatites virais B, C, HIV/AIDS e 
HTLV e detecção dos genótipos/subtipos desses vírus circulantes em usuários de crackem Goiânia”. Fui 
devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Profa. Dra. Sheila Araújo Teles sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. 
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 
penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento. 

 

Local e data:_____________________  

Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: _______________________  

Assinatura Dactiloscópica:  

 

 

 

 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito em 
participar Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  

Nome:____________________________________ Assinatura: ________________  

Nome:____________________________________ Assinatura: ________________  
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APÊNDICE C - Questionário 

 

PROJETO: CRACK INTITUCIONALIZADO 

 

                         QUESTIONÁRIO 

 

Data da entrevista:____/____/_______  

Este instrumento foi baseado no Questionário da Pesquisa Nacional Sobre o Perfil Dos 

Usuários de crack- FIOCRUZ/MS 

SEÇÃO I - DADOS PESSOAIS 

Q1- Instituição de internação: _________________________________________________ 

Q2-Cidade onde morava antes da internação: Goiânia (1); outra cidade 

(2):_______________________________________________________________________ 

  INSTITUI 

CIDADE 

( 

( 

) 

) 

(Sigla do estado) ESTADO ( ) 

Q3 - INICIAIS: ___________________________________________________________  

Q4 - Sexo:     1- Masculino;          2- Feminino (   )                                                                                       SEXO ( ) 

Q5-Data de nascimento: ____/____/________ DNASC___/____/___

__ 

Q6- Idade ______________ IDADE(      )  

Q7 - Aonde você nasceu (cidade e estado) ?______________________________________ NATEST ( ) 

Q8 - Há quanto tempo você vive em Goiânia (Anos/Meses)? ______________________ TGO ( ) 

Q10- Em relação à cor de sua pele, como você a classifica: 

1-Branco ; 2- Negro/preto ; 3- amarelo/asiático ; 4- Pardo/moreno/mulato;  5- indígena; 99- 

Não Sabe; 88- Recusou 

COR  ( ) 

Q11- Qual o seu estado civil? 

1- casada/união consensual; 2- Solteiro; 3- Separado ou divorciado; 4- viúvo; 99- Não Sabe; 

88- Recusou 

ESTCIV ( ) 

Q12-Profissão/Ocupação (atividade principal de renda antes da internação)______________________________ 

Q13- Renda Familiar MENSAL (em reais)?                 ______________________________ 

ID: CRAC │_│_│_│ 
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Q14-Você estudou até que série (anos de estudos)? _______________________________ ESCOL ( ) 

Q15-Qual era o município da sua última residência fixa?  ___________________________ RESFIXA ( ) 

SEÇÃO II – USO DE DROGAS 

Q19- Com que idade você começou usar drogas ilícitas pela primeira vez? ___________             IDDROGILI (         ) 

Q24- Por quanto tempo você usou crack?(especifique meses e anos)_________________ TCRACK ( ) 

Q25-Quantas pedras/porções de crack você usava em um mesmo dia? ________________ NPEDRA ( ) 

Q26- Por quanto tempo você usou “similares do crack”? (meses e anos) ______________ TSIMI ( ) 

Q27- Quantas pedras/porções de “similares do crack” você usava em um mesmo dia?___ FSIMDIA ( ) 

Q28- Das alternativas abaixo, qual tem mais a ver com o jeito que você usava crack e 

similares? 

1-Usava todo dia a mesma quantidade;2- Usava todo dia, uns dias mais, uns dias menos; 3- 

Só usava de vez em quando, e usava enquanto tivesse, sem controle algum; 4- Só usava de 

vez em quando, e controlava o uso mesmo quando saia para usar; 99- Não sabe; 88- 

Recusou 

JEITOUSA ( ) 

Q33- De que forma você costumava usar crack e/ou similares? 

1-Em cigarro misturado com tabaco; 2- Com maconha (em baseado/pitilho/desirre); 3- 

em lata; 4- Em copo plástico; 5- Em cachimbo; 6- Outra forma, especificar:____________ 

FORCRACK ( ) 

SEÇÃO III –RISCO DE DOENÇAS INFECCIOSAS 

Q34- Antes da internação, você usou algum cachimbo, lata ou copo para fumar crack 

e/ou similares que já tenha sido usado por outra pessoa?  

1- Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

CACH ( ) 

Q36- Alguma vez na vida você já injetou alguma droga? 

1- Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

UDI ( ) 

Q37- Se sim, você já compartilhou seringas/agulhas para o uso de drogas injetáveis? 

1- Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

COMPUDI ( ) 

Q39- Você teve algum ferimento/ferida/queimadura na área da boca?   

1-Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

FERBOCA ( ) 

Q40 -Você já recebeu transfusão de sangue? 

1- Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

TRANSF ( ) 
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Q41- Se sim, a primeira transfusão foi: 

1- Antes de 1994;       2 – Depois de 1994     99- Não sabe; 88- Recusou 

ANOTRANSF ( ) 

Q42- Você já foi preso alguma vez? 

1-Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

PRESO ( ) 

SEÇÃO IV – COMPORTAMENTO SEXUAL 

Q44- Você teve relação sexual com parceiros fixo nos últimos 6 meses? 

1-Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

PARFIXO ( ) 

Q46- Você usou camisinha com seus parceiros fixos, nos últimos 6 meses? 

1 – Nenhuma das vezes; 2- Em menos da metade das vezes; 3- Em mais da metade das 

vezes; 4- todas as vezes; 99- Não sabe; 88- Recusou 

PRVPARFIX ( ) 

Q47- Você teve relação sexual com parceiros eventuais/casuais nos últimos 6 meses? 

1-Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

     PAREVEN ( 

 

) 

Q48- Com quantos parceiros eventuais/ocasionais você teve relações sexuais nos últimos 

6 meses? ________________________ 

PAROCA ( ) 

Q49- Você usou camisinha com esses parceiros eventuais/ocasionais, nos últimos 6 

meses? 

1 – Nenhuma das vezes; 2- Em menos da metade das vezes; 3- Em mais da metade das 

vezes; 4- todas as vezes; 99- Não sabe; 88- Recusou 

PRVOCA ( ) 

Q53- Nos últimos 6 meses, você RECEBEU dinheiro ou drogas de algum parceiro em troca 

de sexo? 1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

RSEXDROGA ( ) 

Q54- Nos últimos 6 meses, de quantas                                                                                                                   

pessoas você RECEBEU dinheiro ou drogas para ter sexo? _______ 

RDROSEX ( ) 

Q55- Nas situações que você RECEBEU dinheiro ou drogas em troca de sexo, nos últimos 6 

meses, com que frequência você usou camisinha? 

1-Nenhuma das vezes; 2- Menos da metade das vezes; 3- Mais da metade das vezes; 4- 

Todas as vezes; 99- Não sabe; 88- Recusou 

RFPRVDROG ( ) 

Q61- Alguma vez na vida alguém te forçou fisicamente a ter relações sexuais contra sua 

vontade?  

1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

 

FORÇASEX ( ) 

SEÇÃO VI – SITUAÇÃO DE SAÚDE 
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Q67- Você já fez exame para HIV? 

1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

EXAHIV ( ) 

Q68- Se você já fez, qual foi o resultado? 

1-HIV positivo; 2- HIV negativo; 99- Não sabe; 88- Recusou 

RESHIV ( ) 

Q70- Nos últimos 6 meses, você apresentou, algum destes sinais e sintomas? 

Homens: 1- Corrimento uretral; Mulheres: 1- Corrimento vaginal; 2- Ulceras ou feridas na 

genitália (pênis ou vagina) ou anus ; 3- Verrugas no pênis, vagina ou anus; 4- febre ou 

sensação de febre; 5- Tosse com ou sem escarro; 6- Perda de peso; 7- Suores a noite ou 

quando dorme; 8- Não teve nenhum destes sinais/sintomas; 99- Não sabe; 88- Recusou 

SINTOMAS ( ) 

Q71- Você já teve alguma DST na vida?  1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

Q72- Se sim, e nos últimos 12 meses?  1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

DST 

DST12M 

( 

( 

) 

) 

Seção VII – VACINA 

Q73- Você possui cartão de vacina?  1- Não (   );  2- Sim (   ); 99- Não sabe; 88- Recusou CARVAC ( ) 

Q74- Você já foi vacinado contra hepatite B?   

1-não; 2- sim ; 99- Não sabe; 88- Recusou 

Caso afirmativo, quantas doses da vacina você recebeu?  

1 dose; 2 doses; 3 doses; 99- Não sabe; 88- Recusou 

Caso negativo, você aceita receber a vacina neste momento? 

1- não; 2- sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

Caso negativo, porque você não quer receber a vacina? 

1- medo da injeção;     2- medo de pegar alguma doença;3-  acha desnecessária 

Dados do cartão de vacina: 

1ªdose- Data:                                                      lote:                                          

2ªdose- Data:                                                      lote: 

3ªdose- Data:                                                      lote: 

VACB 

 

VACDOSE 

 

VACADES 

 

MOTNAD 

( 

 

( 

 

( 

 

( 

) 

 

) 

 

) 

 

) 

 

Nome do Entrevistador: ________________________________________ 

Assinatura do Entrevistador: ____________________________________ 
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Fonte - Adaptado de: 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e Informação Científica 
e Tecnológica em Saúde (ICICT). Pesquisa Nacional sobre o uso de crack: quem são os usuários de crack 
e/ou similares do Brasil? quantos são nas capitais brasileiras? Organizadores: Francisco Inácio Bastos, 
Neilane Bertoni. Rio de Janeiro: ICICT/FIOCRUZ, 2014. 

 

WHO, World Health Organization. Prevention& Control of Viral Hepatitis Infection: Framework for 
Global Action. World Health Organization. 2012. 
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APÊNDICE D - Bula: teste sorológico para detecção do anti-HCV 
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