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RESUMO 

Introdução: Os vírus da imunodeficiência humana e o vírus da hepatite C 
apresentam fatores de transmissão em comum. Atualmente, há alta freqüência 
da co-infecção, principalmente em indivíduos usuários de drogas injetáveis 
configurando um importante problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O 
estudo objetivou avaliar os aspectos epidemiológicos das infecções pelo HCV e 
HIV em pacientes HIV-Aids usuários de drogas ilícitas no estado do Piauí. 
Metodologia: Caracteriza-se de uma pesquisa transversal, de abordagem 
quantitativa e retrospectiva. A coleta de dados da população de pacientes 
infectadas pelo vírus HIV usuária de drogas no estado do Piauí foi realizada a 
partir dos arquivos depositados no Laboratório de Microbiologia Clínica, do 
Curso de Farmácia da Universidade Federal do Piauí-UFPI. Analisaram-se as 
variáveis sócio-demográficas idade, sexo, cor e escolaridade. Resultados e 
Discussão: Foram avaliados 214 indivíduos portadores do vírus HIV-Aids, 
observou-se a maior prevalência de co-infecção com o vírus da hepatite C no 
sexo masculino posto que o hábito de compartilhar canudos e seringas são 
características dominantes nos homens; no tocante a variável idade, indivíduos 
acima de 40 anos, de cor preta/parda e baixa escolaridade onde a falta de 
conhecimento e a dificuldade de acesso a serviços de saúde corroboram para 
esse achado. Conclusões: Portanto, as informações obtidas podem ser 
utilizadas pela comunidade científica e pelas autoridades nas áreas de saúde e 
educação como norteadoras de intervenções e estratégias de saúde pública 
estaduais. 

Palavras-chave – Saúde pública; epidemiologia, co-infecção, vírus. 

______________________________________________________________ 

ABSTRACT 

Introduction: Human immunodeficiency virus and hepatitis C virus have 
common transmission factors. Currently, there is a high frequency of co-infection, 
especially in injecting drug users, which constitutes an important public health 
problem in Brazil and in the world. The objective of this study was to evaluate the 
epidemiological aspects of HCV and HIV infections in HIV - AIDS patients using 
illicit drugs in the state of Piauí. Methodology: It is characterized by cross-
sectional, quantitative and retrospective research. The data collection of the 
population of patients infected with HIV virus in the state of Piauí was carried out 
from the archives deposited in the Clinical Microbiology Laboratory of the 
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Pharmacy Course of the Federal University of Piauí-UFPI. The socio-
demographic variables age, sex, color and schooling were analyzed. Results 
and Discussion: A total of 214 HIV-Aids individuals were evaluated. The highest 
prevalence of co-infection with hepatitis C virus in men was observed, since the 
habit of sharing straws and syringes are dominant characteristics in men; in 
relation to the variable age, individuals over 40 years of age, black / brown and 
low educational level where the lack of knowledge and the difficulty of access to 
health services corroborate this finding. Conclusions: Therefore, the information 
obtained can be used by the scientific community and by the authorities in the 
areas of health and education as guiding public health interventions and state 
strategies. 

Keywords - Public health; epidemiology, co-infection, virus. 
 

 

INTRODUÇÃO 

A infecção pelo vírus da hepatite C (HCV) em portadores do vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) é um importante problema de saúde pública no 
Brasil e no mundo. A co-infecção pelo HCV em portadores do vírus HIV, pode 
ser observada frequentemente, devido estes compartilharem os mesmos 
mecanismos de transmissão (parenteral, sexual e vertical). Essa semelhança 
epidemiológica explica a alta frequência da co-infecção pelos dois vírus. A 
presença do HCV no portador do vírus HIV reveste-se de importância clínica, a 
ocorrência de tal co-infecção favorecer um pior prognóstico do paciente, bem 
como interferir nos resultados da terapêutica aplicada (SILVA; BARONE, 2006; 
MARCHESINII et.al., 2007; TÁVORA et.al., 2013). 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi avaliar a prevalência da 
infecção pelo vírus HCV em pacientes usuários de drogas (UD) portadores do 
vírus HIV-Aids, avaliando as variáveis sócio-demográficas da população alvo, 
com o intuito de corroborar com o aperfeiçoamento das estratégias e políticas 
públicas no estado de controle e prevenção ao uso de drogas ilícitas. 

  
METODOLOGIA 

 Caracteriza-se de uma pesquisa transversal, de abordagem quantitativa 
e retrospectiva aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 
sob o número CAAE: 53362116.3.0000.5602. Incluíram-se na pesquisa os 
portadores do vírus HIV-Aids, que estão em monitoramento de carga viral e 
contagem de células CD4, usuários de drogas injetáveis e não injetáveis e 
excluíram-se os portadores do vírus HIV-Aids com idade inferior de 18 anos bem 
como os pertencentes a outros estados. A coleta de dados foi realizada a partir 
dos arquivos depositados no Laboratório de Microbiologia Clínica, do Curso de 
Farmácia da Universidade Federal do Piauí-UFPI, construído do período de 
janeiro a maio de 2016. Foram analisadas as variáveis sócio-demográficas 
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idade, sexo, cor e escolaridade; os dados obtidos foram tabulados e analisados 
através da estatística descritiva. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

             Com base em fundamentos estatísticos comprobatórios, foram feitas 
interpretações de significância e não significância obtendo-se os seguintes 
resultados: 

Tabela 1. Prevalência de HCV em indivíduos portadores de HIV no Piauí 
segundo variáveis sócio-demográficas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: LABMIC – Laboratório de Microbiologia Clínica da Universidade Federal do Piauí-UFPI 

a) χ2 (P valor) e Teste Exato de Fisher quando apropriado.  

- OR – Odds Ratio    

- IC – Intervalo de Confiança (95%) 

 Conforme demonstrado na Tabela 1 a presença do vírus da hepatite C em 
imunossuprimidos usuários de drogas no estado do Piauí apresentou maior 
prevalência em indivíduos do sexo masculino (P=0,381), pois de acordo com 

outros estudos o uso de drogas ilícitas e o hábito de compartilhar canudos e 
seringas são características relacionadas aos pacientes homens (SILVA; 
BARONE, 2006). 
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  No tocante a cor e idade nota-se o domínio sob à preta/parda (P=0,408) e 

indivíduos acima de 40 anos (P=0,06), respectivamente. Devido a miscigenação 

do país, a população do estado do Piauí é composta por sua maior parte de 
indivíduos auto declarados pardos. No domínio da faixa etária, acredita-se que 
o destaque em indivíduos adultos acima de 40 anos são mais susceptíveis à 
infecção pelo HIV por terem um maior número de parceiros e outras práticas 
sexuais pertinentes. Quanto ao grau de escolaridade temos predominância de 
indivíduos que estudaram até o 1° grau (P=0,276), resultado que se encontra de 
acordo com os obtidos em outros estudos, onde a dificuldade de acesso a 
serviços de saúde e falta de conhecimento a meios de prevenção e diagnóstico 
corroboram para o delineamento da situação (MARCHESINII et.al., 2007; 
TÁVORA et.al., 2013) 

CONCLUSÕES 

 Os dados obtidos com a realização desse estudo sobre co-infecção HIV-
Aids e HCV em usuários de drogas, podem ser usados para monitorar 
rotineiramente o estado de saúde desses pacientes e nortear intervenções de 
saúde pública estaduais bem como nacionais. A análise reforça a necessidade 
de estratégias de saúde pública que se apóiem na intersetoridade do estado 
analisado, levando em consideração as questões sociais, econômicas e culturais 
desta população. 
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