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Enquanto criança, minha mãe sempre me dizia que a curiosidade é 

o segredo do desenvolvimento da inteligência humana. Com o 

tempo fui percebendo que ela estava certa e ao ler o fragmento de 

texto abaixo, compreendi aquilo que ela me ensinou. 

 

“A curiosidade humana é fantástica - disse Hercule Poirot, 

suspirando. - A ela devemos tantas coisas. Creio que foram os 

gregos os inventores da curiosidade, porque eles tinham sede de 

saber. Antes deles, os outros povos se limitavam a conhecer as leis 

que regiam o país em que viviam para não serem castigados. 

Obedeciam ou desobedeciam à lei, mas não queriam saber por 

quê. No momento em que as pessoas começaram a perguntar por 

quê, veja o que aconteceu: barcos, trens, aviões, bombas atômicas, 

penicilina e a cura para várias doenças.” 

 

         Os elefantes não esquecem - Agatha Christie  
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RESUMO 

 

SANTOS, Márcio Bezerra. Prevalência de marcadores sorológicos dos Vírus das 

Hepatites B (VHB) e C (VHC) em indivíduos infectados por Schistosoma mansoni 

no bairro Santa Maria, Aracaju/SE. Sergipe: UFS, 2012. 97 p. (Dissertação - 

Mestrado em Biologia Parasitária). 

  

A Esquistossomose Mansônica é uma doença parasitária grave, de veiculação hídrica e 

evolução crônica, cujo agente etiológico é o Schistosoma mansoni. Ocorre em 74 países, 

com 207 milhões de pessoas infectadas e 700 milhões em áreas de risco. No Brasil, 

dados indicam uma prevalência de oito milhões. A Esquistossomose pode ser agravada 

quando os pacientes são portadores dos Vírus das Hepatites B (VHB) e C (VHC), 

resultando na evolução simultânea de ambas as patologias. No Brasil, As prevalências 

da co-infecção VHB/VHC e S. mansoni encontradas nos estudos realizados variaram de 

13,6% a 40% para o HBV e de 0,5% a 19,66% para o HCV. Com base nisso, esta 

pesquisa objetivou identificar a prevalência de marcadores sorológicos do VHB e VHC 

e os fatores de risco em indivíduos portadores do S. mansoni no Bairro Santa Maria, 

Aracaju/SE. Foi realizado um estudo epidemiológico do tipo transversal. Coletaram-se 

dados de cada paciente por meio de um questionário investigativo. Este questionário 

contemplou variáveis de identificação do sujeito participante da pesquisa e variáveis 

epidemiológicas que incluíram os fatores de risco para infecção pelo HBV ou HCV. 

Foram coletadas alíquotas de soro dos participantes da pesquisa e encaminhadas para a 

realização das análises laboratoriais para identificação de marcadores sorológicos dos 

Vírus das Hepatites B e C: Anti-HBc Total IgG, Anti-HBs, HBsAg e Anti-HCV. Todos 

os procedimentos realizados utilizaram a técnica de Imunoensaio Quimioluminescente 

através do Ensaio ARCHITECT para cada marcador sorológico seguindo os protocolos 

de análises laboratoriais estabelecidos pelo fabricante do equipamento ARCHITECT 

SYSTEM. Além disso, realizou-se a análise espacial da distribuição da co-infecção no 

bairro através do programa TerraView utilizando o estimador de intensidade Kernel. 

Constatou-se que 16 indivíduos tiveram contato com o HBV (9,41%), desses um foi 

positivo para HBsAg.  Apenas Trinta e duas amostras (18,82%) foram positivas para o 

marcador Anti-HBs. Três amostras foram positivas para Anti-HCV (1,76%), sendo uma 

também positiva para Anti-HBc. Os principais riscos de infecção pelo HBV e HCV 

foram relacionados às intervenções parenterais dos serviços de saúde, assim como à 

atividade sexual sem uso de preservativo, no caso do HBV. A análise espacial dos casos 

de co-infecção (Esquistossomose e Hepatite) permitiu a visualização de áreas de maior 

concentração dessas infecções, assim como as que são expostas a diferentes graus de 

risco de transmissão. Os resultados da pesquisa possibilitam oferecer, aos serviços 

municipais de saúde, um instrumento que facilite a compreensão da distribuição 

espacial da Esquistossomose e Hepatites (B e C) no bairro Santa Maria. Embora nossos 

valores sejam acima da prevalência estimada para a população brasileira e da região 

nordeste, não podemos inferir que os indivíduos portadores da Esquistossomose são 

mais susceptíveis à infecção pelo HBV ou HCV, uma vez que, os fatores de risco foram 

as vias de risco de transmissão de agentes causadores de hepatite e não a infecção pelo 

S. mansoni. 

 

Palavras-chave: Epidemiologia; Vírus da Hepatite B; Vírus da Hepatite C; Schistosoma 

masoni. 

  

Orientadora: Prof.ª Karina Conceição Gomes Machado de Araújo – DMO/UFS.  
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ABSTRACT 

 

SANTOS, Márcio Bezerra. Prevalence of serological markers of Hepatitis B Virus 

(HBV) and C (HCV) in individuals infected with Schistosoma mansoni in the 

neighborhood Santa Maria, Aracaju, state of Sergipe. State of Sergipe: UFS, 2012. 

97 p. (Thesis - Master's Degree of Biology Parasitic). 

 

 

The Schistosomiasis is a parasitic disease, severe, chronic waterborne and development, 

whose etiologic agent is Schistosoma mansoni. It occurs in 74 countries with 207 

million people infected and 700 million in risky areas. In Brazil, data indicate a 

prevalence of eight million. The Schistosomiasis can be exacerbated when patients are 

carriers of the Hepatitis B Virus (HBV) and C (HCV), resulting in simultaneous 

evolution of both pathologies. In Brazil, the prevalence of co-infection with HBV/HCV 

and S. mansoni found in studies ranged from 13.6% to 40% for HBV and 0.5% to 

19.66% for the HCV. On this basis, this research aimed to identify the prevalence of 

serological markers of HBV and HCV and risky factors in individuals carrying the S. 

mansoni in the Santa Maria neighborhood, Aracaju, state of Sergipe. We conducted a 

cross-sectional epidemiological study. Data were collected for each patient by means of 

a questionnaire investigation. This questionnaire included variables identifying the 

subject of the research participants and variables that included the epidemiological risky 

factors for infection with HBV or HCV. We collected serum samples of research 

participants and forwarded to the laboratory testing to identify serological markers of 

hepatitis B and C: Total Anti-HBc IgG, Anti-HBs, HBsAg and Anti-HCV. All 

procedures performed using the technique of chemiluminescence immunoassay using 

the ARCHITECT assay for each serological marker following the protocols established 

by the laboratory equipment manufacturer SYSTEM ARCHITECT. In addition, we 

carried out the analysis of spatial distribution of co-infection in the district through the 

program using the TerraView Kernel intensity estimation. It was found that 16 

individuals had contact with HBV (9.41%), one of these was positive for HBsAg. Only 

Thirty-two samples (18.82%) were positive for the marker Anti-HBs. Three samples 

were positive for anti-HCV (1.76%), and also a positive for Anti-HBc. The main risks 

of HBV and HCV infection were related to parenteral interventions of health services, 

as well as sexual activity without condom use in the case of HBV. Spatial analysis of 

cases of co-infection (Schistosomiasis and Hepatitis) allowed the visualization of areas 

of higher concentration of these infections, as well as those that are exposed to different 

degrees of risk of transmission. The survey results allow to offer, the municipal health 

services, a tool to facilitate the understanding of the spatial distribution of 

schistosomiasis and hepatitis (B and C) in Santa Maria neighborhood. Although our 

values are above the estimated prevalence for the Brazilian population and the 

Northeast, we can’t infer that the individuals with Schistosomiasis are more susceptible 

to infection with HBV or HCV, since the risky factors were the means of risky 

transmission of causative agents of hepatitis and not infected with S. mansoni. 

 

Key-words: Epidemiology, Hepatitis B Virus, Hepatitis C Virus, Schistosomiasis. 

 

 

  



  1 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

 A Esquistossomose é uma doença parasitária grave, de veiculação hídrica e 

evolução crônica, prevalente em áreas tropicais e subtropicais, sobretudo em comunidades 

com precárias condições de abastecimento de água e esgotamento sanitário (WHO, 2010). 

A transmissão ocorre em 74 países da América Latina, África (que abrange 85% dos casos) 

e Ásia, com mais de 207 milhões de pessoas infectadas e uma estimativa de 700 milhões 

que vivem em áreas de risco (TAVARES-NETO et al., 2005; GVE/MS, 2009; WHO, 

2010; SARVEL et al., 2011). No Brasil, a doença é causada pelo Schistosoma mansoni e 

dados indicam que ela afeta cerca de oito milhões de pessoas e uma estimativa de 30 

milhões com risco de infecção por este parasito (CARVALHO et al., 2008; GVE/MS, 

2009; SARVEL et al., 2011; SILVA et al., 2011; SOUZA et al., 2011).  

 Atualmente o perfil epidemiológico de transmissão da doença passou a migrar das 

áreas rurais para as periferias de regiões urbanas. A dispersão da doença esquistossomótica 

é explicada pelas precárias condições de vida de trabalhadores rurais, determinada pela 

exploração de trabalho nas zonas esquistossomóticas originais, seguida pela necessidade de 

migrar em busca de sobrevivência, ou no mínimo de condições mais humanas de vida em 

pólos de desenvolvimento ou industriais (BARBOSA E GOMES, 2008; BARBOSA et al., 

2010; BARBOSA et al., 2011; SOUZA et al., 2011). 

 Segundo Resendes et al. (2005), o aspecto mais importante da Esquistossomose, 

como problema de Saúde Pública nas áreas endêmicas, não se restringe unicamente à sua 

antiguidade ou ampla distribuição geográfica mundial. Um dos fatores de grande 

relevância é o seu impacto econômico, expresso pela interferência na atividade produtiva 

da população atingida, além das implicações clínicas que ela pode ocasionar nos 

indivíduos infectados.  

 Em uma região endêmica, a forma mais frequentemente encontrada é a intestinal 

(mais de 90% dos casos), embora a forma hepatoesplênica constitua a forma mais 

agravante da doença, estando associada à esplenomegalia, fibrose hepática e hipertensão 

portal e encontrada de 4% a 10% de pacientes esquistossomóticos (AQUINO et al., 2000; 

FERRAZ et al., 2001; CARVALHO et al., 2008; MORAIS et al., 2010; SILVA et al., 

2011; SARVEL et al., 2011). A ocorrência de manifestações clínicas graves em indivíduos 

infectados pelo S. mansoni tem sido considerada um dos aspectos mais importantes desta 
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parasitose, tornando-a objeto de atuação por parte de programas de controle em países 

endêmicos. 

 Diversas linhas de estudo têm investigado a associação entre a infecção pelos Vírus 

das Hepatites B (VHB) e C (VHC) e a forma hepatoesplênica da esquistossomose 

(TAVARES-NETO et al., 2005). Outros autores sugerem que o quadro clínico do 

indivíduo portador da esquistossomose hepatoesplênica pode ser agravado quando o 

paciente é portador de Hepatites Virais, sobremaneira os tipos B e C (SAYED et al., 2012). 

Essa associação resulta na evolução simultânea de ambas as patologias. Pode ocorrer um 

aumento da persistência viral e o processo fibrótico é acelerado (SILVA et al., 2008; 

DERBALA et al., 2011; SAYED et al., 2012). Além do mais, de acordo com Serufo et al. 

(1997) a presença de Hepatite C aguda elevaria as possibilidades  da esquistossomose 

hepatointestinal evoluir para a forma hepatoesplênica. 

   Altas prevalências da co-infecção VHB/VHC e S. mansoni são relatadas 

principalmente no Egito, onde percentuais de infecção variaram de 19,6% a 64% para o 

VHB e de 10,3% a 67% para o VHC (EL-SAYED et al., 1997; EL-SADAWY et al., 2004; 

AL-SHAMIRI et al., 2011; EL-SABAH et al., 2011; SILVA et al., 2011; SAYED et al., 

2012). Em relação ao Brasil, a taxa de infecção concomitante é baixa, apesar de índices 

elevados serem encontrados em pacientes hospitalizados. As prevalências encontradas nos 

estudos realizados variaram de 13,6% a 40% para o VHB e de 0,5% a 19,66% para o VHC 

(SERUFO et al., 1998; AQUINO  et al., 2000; TAVARES-NETO et al., 2005; MORAIS et 

al., 2010; SILVA et al., 2011). 

 Em resumo, as informações reportadas sugerem a ocorrência de variações nas 

prevalências de Hepatites Virais (B e C) em indivíduos portadores da Esquistossomose e 

que a associação entre essas patologias pode resultar em uma evolução desfavorável do 

quadro clínico dos pacientes. Com base nisso e devido à relevância epidemiológica que a 

Esquistossomose Mansônica representa para o Nordeste do Brasil, esta pesquisa objetivou 

identificar a prevalência dos Vírus das Hepatites B e C entre portadores do S. mansoni e os 

fatores de risco associados a esta co-infecção, em área endêmica no Bairro Santa Maria, 

Aracaju/SE.  
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2. FORMULAÇÃO DA QUESTÃO DA PESQUISA. 

 

 Considerando a importância da co-infecção VHB/VHC em pacientes portadores de 

Esquistossomose Mansônica, qual a ocorrência desta co-infecção no Bairro Santa Maria, 

cidade de Aracaju, Sergipe? Quais os fatores epidemiológicos relacionados à associação 

entre essas doenças? 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

 O bairro Santa Maria, localizado em área periférica e de expansão do município de 

Aracaju/SE, é considerado uma das principais regiões endêmicas de Esquistossomose desta 

cidade. É uma comunidade que apresenta condições extremamente precárias de infra-

estrutura domiciliar e saneamento básico. Em aspectos ecológicos, este bairro apresenta 

diversas fontes hídricas que servem de habitat para várias espécies de moluscos, incluindo 

os do gênero Biomphalaria. Mais que isso, essas fontes naturais de água são 

continuamente contaminadas por dejetos fecais da população local, o que representa a 

principal via de transmissão da doença entre as populações desta área.  As ações do 

Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) realizadas pelo Centro de Controle de 

Zoonoses (CCZ) do município visam principalmente estimar a prevalência da parasitose e 

combater a infecção humana pelo Schistosoma mansoni e os moluscos vetores da doença. 

 Outra informação importante é que a inexistência de ações de educação em saúde e 

as condições socioambientais extremamente precárias e desfavoráveis dessa região como 

precariedade na rede de saneamento básico e na infraestrutura dos domicílios têm 

influência nas elevadas taxas de reinfecção e manutenção da doença na população. Entre o 

ano de 2010 e junho de 2011, os dados obtidos pelo CCZ de Aracaju revelaram a presença 

de 398 indivíduos infectados pelo parasito neste bairro.  

 Outro aspecto de particular interesse, sobretudo em áreas endêmicas da 

Esquistossomose, é a existência de transmissão de hepatites virais, especialmente as 

causadas pelos vírus tipo B e C. Apesar da existência de dados controversos na literatura 

acerca da prevalência de co-infecção entre essas duas patologias e dos efeitos que essa 

associação causa ao organismo, há relatos que demonstram que a presença de ambas as 

infecções aceleram e, portanto, agravam o processo de fibrose hepática podendo levar a um 

quadro clínico de cirrose e hepatocarcinoma (AQUINO et al., 2000; TEIXEIRA, et al., 

2005; SILVA et al., 2008; SILVA et al., 2011). Alguns autores sugerem que sinais de 

descompensação da doença hepática crônica surgem em torno de 60% a 70% de portadores 

co-infectados, enquanto que nos pacientes portadores unicamente de Esquistossomose o 

percentual é de 30% (AGHA et al., 2006; TAVARES-NETO et al., 2005; WHO, 2010).  

 No Brasil, poucos estudos foram realizados com o intuito de investigar a co-

infecção VHB/VHC e S. mansoni. A maioria dos inquéritos é feita em centros de 



5 

 

 

referência para tratamento de pacientes que desenvolveram a forma crônica e grave da 

Esquistossomose (SERUFO E LAMBERTUCCI, 1997; CONCEIÇÃO et al., 1998; 

LAMBERTUCCI et al., 1998; AQUINO et al., 2000; SERUFO, 2000; SILVA et al., 2008; 

MORAIS et al., 2010; SILVA et al., 2011). Nestas circunstâncias e devido, sobretudo, a 

intervenções parenterais e transfusões sanguíneas durante o tratamento da infecção, há um 

aumento do risco de contaminação pelo VHB/VHC. Contudo, são raras as pesquisas no 

Brasil, sobremaneira no Nordeste, que investiguem a associação entre essas infecções em 

áreas endêmicas para a Esquistossomose Mansônica (SERUFO et al., 1998; TAVARES-

NETO, 1998;  TAVARES-NETO et al., 2005).   

 Diante do acima exposto e considerando que não existem registros sobre a 

ocorrência e associação desses agravos para o Estado de Sergipe, justifica-se o presente 

estudo que destaca a importância da identificação desta co-infecção. Esse diagnóstico 

precoce pode minimizar os riscos do desenvolvimento do processo de fibrose hepática, 

evitar os efeitos mais patogênicos da esquistossomose, além de prevenir a maior causa de 

óbito entre os pacientes esquistossomóticos: a formação da hipertensão portal e da 

circulação colateral (forma descompensada) da Esquistossomose Hepatoesplênica. É 

importante destacar também que a identificação precoce da infecção viral por VHB/VHC e 

a aplicação terapêutica adequada pode resultar num melhor prognóstico da doença, 

reduzindo os riscos de o indivíduo infectado apresentar a forma crônica da hepatite, 

prevenindo, também que ele desenvolva um estado de falência hepática, cirrose ou 

carcinoma hepático que, em conjunto, representam as principais causas de morbidade e 

mortalidade relacionadas à doença hepática. 

 Este estudo foi desenhado para melhor compreensão da situação epidemiológica da 

Hepatite B e C no bairro Santa Maria, buscando colaborar com informações que orientem 

os órgãos competentes na sua atuação em tal município, frente ao grave problema das 

Hepatites virais. 
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4. REVISÃO DE LITERATURA  

     

 

    4.1 Esquistossomose Mansônica  

 

 

 A Esquistossomose Mansônica é uma doença parasitária que tem encontrado no 

Brasil excelentes condições de desenvolvimento, se difundindo por extensas áreas rurais e 

cidades subdesenvolvidas onde falta infra-estrutura sanitária. O modo desordenado e 

precário como ocorre a ocupação desses ambientes urbanos favorece a expansão da 

Esquistossomose que, em diversas situações, deve-se à migração de indivíduos parasitados 

para áreas indenes e à dispersão de hospedeiros intermediários (BARBOSA et al., 2000; 

ARAÚJO, 2004; FONTES et al., 2003; CARVALHO et al., 2008; WHO, 2010; 

BARBOSA et al., 2011). Atualmente é importante considerar as áreas de irrigação como 

criadoras de um sistema ecológico favorável à cadeia epidemiológica de transmissão da 

doença, onde são formadas condições altamente favoráveis ao desenvolvimento do 

caramujo, como áreas de alto risco de infestação e, consequentemente, ao desenvolvimento 

da endemia (BARBOSA et al., 2000; BARBOSA E GOMES, 2008; BARBOSA et al., 

2010; BARBOSA et al., 2011). 

 Para que haja a transmissão da esquistossomose são necessários: presença da fonte 

de infecção, humano parasitado eliminando ovos do verme em suas fezes, ação do homem 

em lançar suas fezes na superfície da água, a presença de coleções de água doce em 

condições favoráveis a ruptura dos ovos e sobrevivência das larvas. No Brasil existem três 

espécies de caramujos hospedeiros do S. mansoni, sendo todos moluscos da família 

Planorbidae e pertencentes ao gênero Biomphalaria: B. glabrata, B. straminea e B. 

tenagophila. Alguns caramujos preferem águas mansas e pouco profundas, outros 

suportam maior velocidade de correnteza, porém sempre preferem as margens, pouco se 

aprofundando nos criadouros, onde haja condições adequadas de luminosidade e 

temperatura, que são fundamentais para liberação e sobrevida das larvas cercárias 

(VIDIGAL et al., 2000; REY, 2001; NEVES et al., 2005; BARBOSA E GOMES, 2008; 

CARVALHO et al., 2008; NEVES, 2009; SOUZA et al., 2011). 

  No Brasil, só há transmissão da Esquistossomose Mansônica, causada por um 

parasito trematódeo digenético: o Schistossoma mansoni. O macho tem a forma foliácea e 
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mede cerca de 10 mm de comprimento e 2 mm de largura em sua porção mais larga, possui 

tegumento recoberto por minúsculas projeções (tubérculos). A fêmea é cilíndrica e mede 

cerca de 15 mm, sendo mais longa e delgada que o macho e possui tegumento liso. O 

homem é o principal reservatório animal (REY, 2001; NEVES et al., 2005; CARVALHO 

et al., 2008; BARBOSA E GOMES, 2008; NEVES, 2009; SOUZA et al., 2011).  

 Esta parasitose apresenta ampla distribuição nas regiões Nordeste e Sudeste do 

território brasileiro, devendo-se destacar que a transmissão ocorre de forma mais intensa 

em parte dos estados do: Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 

Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, dentre outros, conforme ilustra a Figura 01 

(BARBOSA E GOMES, 2008; CARVALHO et al., 2008; GVE/MS, 2009; NEVES, 2009; 

BARBOSA et al., 2010; SILVA et al., 2011).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01. Áreas endêmicas da Esquistossomose Mansônica de acordo com a prevalência 

por município no Brasil (Fonte: Amaral et al., 2006. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 

101 -Suppl. I: 79-85). 
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 Além disso, há registro de que em três estados da zona canavieira do Nordeste 

(Pernambuco, Alagoas e Sergipe), a prevalência de casos de Esquistossomose Mansônica 

aumentou progressivamente de 1987 (13,3%) a 1990 (26,2%) (MOZA et al., 1998), apesar 

das sucessivas campanhas de controle quimioterápico iniciadas em 1977 pelo Ministério da 

Saúde. De 1991 a 1993, a prevalência nesses três estados manteve-se, em média, entre 

20,0% e 24,0% (AMARAL E PORTO, 1994, apud MOZA et al., 1998; BARBOSA et al., 

2010; SILVA et al., 2008; SILVA et al., 2011). Em Sergipe, a média de prevalência entre 

1980 a 1989 foi de 17,3%, ficando atrás apenas de Alagoas. Entre 1990 e 2002 a média 

percentual no estado foi de 17,7%, valor muito acima da média nacional de 9,2% 

(ROLLEMBERG et al., 2011). 

 Referente aos aspectos clínicos da Esquistossomose, existe uma grande variação 

dependendo da localização e intensidades das lesões, da carga parasitária e da resposta 

imune e genética do hospedeiro (KAMAL et al., 2001; JESUS, et al., 2004; CARVALHO 

et al., 2008; BRANDT, et al., 2010). 

 A Esquistossomose aguda aparece em torno de 50º dia e durante cerca de 120 dias 

após a infecção. Nesta fase, também denominada de forma toxêmica da esquistossomose 

pode ocorrer uma disseminação de ovos do parasito, principalmente na parede do intestino 

e nos ramos intra-hepáticos da veia porta, provocando a formação de granulomas 

simultâneos. Nesta fase, o indivíduo infectado pode apresentar mal-estar, febre alta, 

emagrecimento, fenômenos alérgicos, tosse, diarréia, hepatoesplenomegalia e 

linfadenomegalia. A fase aguda pode ser severa e acompanhar-se de toxemia (REY, 2001; 

ANDRADE, 2005; COURA, 2005; NEVES et al., 2005; CARVALHO et al., 2008; 

NEVES, 2009; SOUZA et al., 2011).  

 A deposição dos ovos do S. mansoni induz a uma resposta granulomatosa 

dependente de célula T CD4
+
. Recentes trabalhos têm reportado que diferentes citocinas 

controlam a progressão da lesão hepática. Em modelos murinos com Esquistossomose, 

citocinas associadas ao padrão de resposta Th2, incluindo as Interleucinas-4 (IL-4), IL-5 e 

IL-13, contribuem para a formação do granuloma e a presença de eosinófilos nas lesões, o 

que favorece o desenvolvimento da lesão. Em estudos com seres humanos de áreas 

endêmicas, demonstrou-se um papel protetor do INF-γ (Gama Interferon) e agravante do 

TNF-α (Fator de Necrose Tumoral) na regulação da fibrose (KAMAL et al., 2001; JESUS, 

et al., 2004; CARVALHO et al., 2008; CORREIA, et al., 2009; BRANDT, et al., 2010; 

SOUZA et al., 2011).           
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 A fase crônica da Esquistossomose pode apresentar grandes variações clínicas, 

dependendo de serem as alterações predominantemente intestinais, hepatointestinais ou 

hepatoesplênicas. A forma intestinal, na grande maioria, apresenta diarréia 

mucossanguinolenta, dor abdominal, tenesmo. Nos casos graves, pode haver fibrose da 

alça retossigmóide havendo diminuição do peristaltismo. Já na forma hepatointestinal, as 

alterações hepáticas típicas surgem a partir do início da ovoposição e formação de 

granulomas. Em principio o fígado apresenta-se aumentado de volume e bastante doloroso 

à palpação. E na forma hepatoesplênica, os granulomas hepáticos podem causar uma 

fibrose periportal, a qual provoca obstrução dos ramos intra-hepáticas da veia porta, tendo 

como conseqüência a esplenomegalia, ascite e desenvolvimento da circulação colateral e 

de anastomoses portocava no nível do plexo hemorroidário, umbigo e região inguinal e 

esôfago. A fibrose hepática é o resultado mais severo das doenças crônicas que afetam o 

fígado. Tem causa multifatorial, muitas delas ainda desconhecidas (REY, 2001; 

ANDRADE, 2005; COURA, 2005; NEVES et al., 2005; CARVALHO et al., 2008; 

CORREIA, et al., 2009; NEVES, 2009; MARTINS, et al., 2010; SOUZA et al., 2011). 

 

 

4.2 Hepatites Virais 

 

 As hepatites virais constituem um grave problema de saúde pública no Brasil e em 

muitos outros países ao redor do mundo. Elas são causadas por diferentes agentes 

etiológicos, responsáveis por uma grande incidência de casos de morbidade e mortalidade, 

especialmente em áreas endêmicas e com deficiências no atendimento aos portadores da 

infecção (COURA, 2005; SANTOS et al., 2008; SCARAVELI et al., 2011; WHO, 2011). 

Em termos clínicos, a hepatite é uma inflamação do fígado que pode levar a quadros de 

icterícia, colúria, acolia fecal, fadiga, náusea, vômito, dor abdominal e caso não seja 

tratada pode desencadear um estado de fibrose hepática e até cirrose e carcinoma 

hepatocelular. A causa mais comum da infecção são os agentes virais (COURA, 2005; 

SANTOS et al., 2008).  

 Existem cinco tipos principais de vírus causadores de hepatite, referidos como A, 

B, C, D e E, os quais apresentam semelhanças em suas características clínicas, 

epidemiológicas e laboratoriais, no entanto com particularidades bem definidas (SANTOS 

et al., 2008; WHO, 2011).    
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 As Hepatites A e E são causadas tipicamente por transmissão entérica, isto é, 

ingestão de água ou alimentos contaminados pelos vírus VHA e VHE, agrupados 

respectivamente nos gêneros Hepatovirus (Família Picornaviridae) e Hepevirus (Família 

não definida). Estas hepatites são endêmicas em regiões mundiais afetadas pela pobreza, 

onde as condições sanitárias são extremamente precárias. Enquanto as Hepatites B, C e 

Delta (causada pelo Vírus tipo D) ocorrem usualmente por contato com fluídos corpóreos 

infectados por algum desses vírus (COURA, 2005; SANTOS et al., 2008).  

 De acordo com dados epidemiológicos, estima-se que dois bilhões de pessoas já 

foram infectadas pelo Vírus da Hepatite B (VHB) e que existam mais de 360 milhões de 

portadores crônicos desse vírus, 170 milhões de portadores do Vírus da Hepatite C (VHC) 

e 15 milhões de infectados pelo Vírus da Hepatite Delta (COURA, 2005; SANTOS et al., 

2008; O’REILLY et al., 2011; SCARAVELI et al., 2011; WHO, 2011).  

 Além disso, estima-se que 500.000 a 700.000 pessoas morram anualmente vítimas 

da Hepatite B e cerca de 35.000 mortes devido à infecção pelo VHC. Alguns dados 

reportam também uma taxa de 57% dos casos de cirrose hepática e 78% dos casos de 

câncer hepático sejam resultados da infecção com o VHB ou VHC. Nas Américas, mais de 

380.000 doadores de sangue foram impedidos da doação em função dos riscos de estarem 

contaminados pelo VHB, VHC ou Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) em 2009. 

Apesar dessa análise inicial, dados indicam que mais de 75.000 das amostras de sangue 

que foram doadas estavam infectadas com os Vírus tipo B ou C. E segundo alguns estudos, 

cerca de 7 a 9 milhões de pessoas podem estar infectadas com o VHC apenas na América 

Latina  (PAHO/WHO, 2011).      

 

4.3 Hepatite B 

  

 A Hepatite B é uma infecção viral que atinge o fígado e pode desencadear doença 

na forma aguda ou crônica (WHO, 2008). O agente etiológico é o Vírus da Hepatite B 

(VHB), pertencente à família Hepadnaviridae e ao gênero Orthohepadnavirus. 

Estruturalmente, o vírus apresenta dimensões de 42 nm de diâmetro, um capsídio 

icosaédrico interno ou core de 27 nm de diâmetro, que comporta um Ácido 

Desoxirribonucléico (DNA) circular, parcialmente duplo associado a uma enzima 

polimerase com ação de transcriptase reversa, conforme Figura 02. O capsídio viral é 

revestido pelo antígeno de superfície VHB ou HBsAg, o envelope nuclear é constituído 
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pelo antígeno central HBcAg e o antígeno HBeAg (KHOURI E SANTOS, 2004; COURA, 

2004; SANTOS et al., 2008).    

 A Figura 02 apresenta o genoma do VHB. As proteínas mais importantes 

produzidas pelo VHB são: proteína do capsídeo nuclear (HBcAg), não é detectável no 

soro; Polipeptídeo “e” (HBeAg) que é transcrito da região genômica core e precore 

durante a atividade de replicação viral; envelope de glicoproteína (HBsAg) codificado 

pelas regiões Pre-S1, Pre-S2 e Surface indicando infecção ativa; DNA polimerase com 

atividade transcriptase reversa, que é transcrita pelo gene P (Polymerase) o qual cobre 

aproximadamente três quartos do genoma viral; e a proteína X codificada pelo segmento 

genômico X, proteína reguladora que está envolvida nos processos de oncogênese, isto é, 

tem um papel no desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (KHOURI E SANTOS, 

2004; COURA, 2004; SANTOS et al., 2008). 

 Além disso, as variantes genômicas do VHB são classificadas, atualmente, em oito 

genótipos de A a H, através de comparações entre os segmentos nucleotídicos dos genes 

Pre-S e Surface ou do genoma completo. No Brasil, devido à miscigenação racial da 

população, os genótipos A, D e F são encontrados majoritariamente (COURA, 2004; 

SANTOS et al., 2008). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02. Representação da estrutura do DNA do Vírus da Hepatite B. Adaptado de 

Robbins, Pathologic Basis of Disease, 1999, pg. 858. Fonte: Khouri e Santos, 2004. 
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 Os mecanismos de desenvolvimento da doença depois da infecção dos hepatócitos 

pelo vírus ainda não estão claramente estabelecidos. Alguns estudos sugerem que 

Linfócitos T Citotóxicos (CD8
+) direcionados contra antígenos de superfície do VHB 

podem ocasionar a destruição dos hepatócitos e consequente comprometimento da 

estrutura e funcionamento do fígado (KHOURI E SANTOS, 2004; SANTOS et al., 2008). 

 Para diagnóstico laboratorial do VHB, segundo Khouri e Santos (2004) e Coura 

(2005), é investigada a presença de marcadores sorológicos e os principais tipos são: 

A) HBsAg: é o primeiro marcador que aparece durante a infecção pelo VHB. Sua 

presença por mais de seis meses é indicativo de hepatite crônica; 

B)  Anti-HBs: é o único que confere imunidade contra o VHB. É detectável no 

soro após o desaparecimento do HBsAg e indica cura ou imunidade; 

C) HBeAg: aparece no soro durante a atividade de replicação viral. É indicativo de 

alta infecciosidade.  

D) Anti-HBe: detectável no soro após o declínio do HBeAg. Nas hepatites 

crônicas, sua presença sugere redução ou ausência de replicação viral;  

E) Anti-HBc: é um marcador presente nas infecções agudas e crônicas. Representa 

contato prévio com o vírus. A detecção de IgM indica infecção recente, 

enquanto a IgG é um marcador de longa duração. 

F) VHB-DNA: pode ser detectado em qualquer fase da doença. Contudo, para 

monitorar a resposta ao tratamento é necessário utilizar o teste quantitativo de 

carga viral. 

 Embora a identificação dos marcadores sorológicos seja indiscutivelmente precisa 

para o diagnóstico correto da infecção viral, é importante ressaltar que a análise conjunta 

de exames clínicos e as dosagens bioquímicas, que avaliam as taxas de transaminases do 

indivíduo, é uma ferramenta imprescindível para o melhor monitoramento da doença 

(SANTOS et al., 2008).  

 Referente às formas de transmissão do VHB, elas podem ocorrer horizontalmente 

por via parenteral cutânea ou mucosa, sobremaneira através de sangue ou fluidos orgânicos 

de portadores do vírus, seja na fase aguda ou crônica. A transmissão vertical pode 

acontecer durante a gravidez, quando o VHB é transmitido para o feto através da barreira 

placentária ou no momento do parto. É sabido também que esse vírus é 100 vezes mais 

infectante que o HIV e 10 vezes mais que o VHC. É importante ressaltar que o modo de 

transmissão do VHB está associado com o padrão de endemicidade da doença. Em áreas 
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onde o VHB é altamente endêmico o vírus é adquirido geralmente via perinatal ou durante 

os anos pré-escolares, enquanto em áreas de média e baixa endemicidades, a atividade 

sexual sem preservativo e o uso de drogas injetáveis representam as principais formas de 

disseminação do vírus.  Essas vias de transmissão do vírus têm importantes implicações 

clínicas, uma vez que há uma maior probabilidade do paciente desenvolver hepatite 

crônica caso a infecção ocorra nos primeiros anos de vida (FERREIRA E SILVEIRA, 

2004; KHOURI E SANTOS, 2004; COURA, 2005; VALENTE et al., 2005; AQUINO et 

al., 2008; KHOURI et al., 2010; CHACHÁ et al., 2011; SCARAVELI et al., 2011). 

 Com base nessas informações, os principais grupos de risco de infecção pelo VHB 

são: profissionais da área da saúde, usuários de drogas injetáveis, profissionais do sexo, 

indivíduo de comportamento sexual promíscuo e que não usa preservativo, pacientes que 

necessitam de transfusão sanguínea ou que realizam hemodiálise (FERREIRA E 

SILVEIRA, 2004; AQUINO et al., 2008; CHACHÁ et al., 2011; SCARAVELI et al., 

2011).   

 Sobre as características clínicas e epidemiológicas da Hepatite B, a Organização 

Mundial da Saúde estima que mais de dois bilhões de indivíduos já foram infectados pelo 

VHB, embora na maioria das infecções em pessoas adultas (90% a 95%), a infecção tem 

remissão espontânea. Contudo, quando há desenvolvimento da doença, e dados indicam 

que mais de 360 milhões sejam portadores crônicos, ela pode ser assintomática ou se 

manifestar em forma aguda, que pode ocorrer em algumas semanas. Neste estado, o 

paciente pode apresentar icterícia, colúria, acolia fecal, fadiga extrema, náusea, vômito e 

dor abdominal, podendo levar à hepatite fulminante com intensa necrose hepática. Em 

alguns meses e até anos podem se manifestar os sintomas da fase crônica, culminando com 

desenvolvimento da fibrose hepática, cirrose ou carcinoma hepatocelular (FERREIRA E 

SILVEIRA, 2004; KHOURI E SANTOS, 2004; COURA, 2005; SANTOS et al., 2008; 

WHO, 2008; SCARAVELI et al., 2011).    

 De acordo com os padrões epidemiológicos de transmissão do VHB no mundo, as 

prevalências são classificadas como: alta (>8%) regiões da Ásia e África, Oriente Médio e 

Bacia Amazônica da América do Sul; intermediária (2 a 8%) áreas da Europa Oriental, 

Mediterrâneo e parte da América do Sul, incluindo a maioria dos estados do Brasil; baixa 

(<2%) América do Norte, Austrália e Europa Ocidental (KHOURI E SANTOS, 2004; 

COURA, 2005; SANTOS et al., 2008; KHOURI et al., 2010). Referente às regiões 

mundiais onde há risco de contaminação pelo Vírus da Hepatite B, a figura 03, construída 

com a base de dados da Organização Mundial da Saúde, apresenta a distribuição mundial. 
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Figura 03. Distribuição mundial das áreas com risco de infecção pelo Vírus da Hepatite B 

(VHB). Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2008. 

  

 

 O Brasil, apesar de ser considerado uma área com endemicidade intermediária, 

apresenta variações de prevalência de infecção por VHB que aumenta da região Sul para o 

Norte. Estudos de base populacional reportam índices mais elevados na região Norte 

(21,4%), seguida pelas regiões Sul (7,6%), Sudeste (5,5%) e Nordeste (1,2%). Estima-se 

que mais de 15% da população teve contato com o VHB, que 7,9% estejam infectados e 

que aproximadamente 1% apresente doença crônica. (FERREIRA E SILVEIRA, 2004; 

KHOURI E SANTOS, 2004; COURA, 2005; KHOURI et al., 2010; SCARAVELI et al., 

2011; TONIAL et al., 2011). 

 As prevalências mais elevadas são encontradas na região Amazônica, no estado do 

Espírito Santo e no oeste de Santa Catarina. No entanto, devido à imensa extensão 

territorial e às diferenças econômicas e culturais do Brasil e aos poucos estudos que são 

conduzidos entre a população de um modo geral, a atual situação epidemiológica da 

Hepatite B não está esclarecida (FERREIRA E SILVEIRA, 2004; TONIAL et al., 2011).  
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4.4 Hepatite C 

 

 

 A Hepatite C tem como agente etiológico o Vírus da Hepatite C (VHC) pertencente 

à família Flaviviridae, gênero Hepacivirus, cujas partículas apresentam diâmetro estimado 

em 50nm (KAITO et al., 1994; COURA, 2005; TEIXEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 

2008). Estruturalmente, apresentam moléculas de proteína C, formando o nucleocapsídeo. 

Cobrindo o nucleocapsídeo, encontra-se o envelope de composição lipoglicoprotéica, 

contendo dois tipos de glicoproteínas denominadas E1 e E2 (COURA, 2005; TEIXEIRA et 

al., 2005; SANTOS et al., 2008).  

 O genoma do VHC é constituído de RNA (Ácido Ribonucléico) de fita simples, de 

polaridade positiva e possui longa região de 9300 a 9500 nucleosídeos que codificam as 

informações genéticas para a replicação viral. Também apresenta regiões não codificadoras 

nas extremidades 5’ e 3’. O genoma codifica uma poliproteína que sofre posteriormente 

clivagem. Essa poliproteína quando clivada com auxilio de proteases virais e do 

hospedeiro, dará origem a um grande número de proteínas estruturais e não estruturais 

(CARVALHO, 2004; COURA, 2005; TEIXEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2008).  

 Na região 5’ (5’UTR) não traduzível do genoma do VHC, encontra-se a sequência 

mais conservada, constituída de 341 a 344 bases nitrogenadas. Devido a isso, é a região do 

genoma selecionada para a amplificação pela Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e 

para melhor caracterização dos variantes genótipos do VHC. A região 3’ (UTR) não 

traduzível mostra-se muito diversificada, tanto no que tange à composição quanto à 

quantidade de bases, pois esta pode variar de 28 a 42 unidades, além da sequência de 

terminação poly (A) ou poly (U), dependendo da cepa, porém é uma região conservada 

entre os genótipos (VAN DOORN et al., 1994; COURA, 2005; TEIXEIRA et al., 2005; 

SANTOS et al., 2008). 

 Ainda referente à estrutura do vírus, as proteínas constituintes do VHC 

compreendem uma proteína de capsídeo (core), duas proteínas de envelope E1 e E2, 

glicoproteínas estruturais e proteínas não estruturais que incluem as NS2a, NS2b, NS3, 

NS4a, NS4b, NS5a e NS5b, conforme Figura 04. Estas proteínas estão relacionadas a 

diferentes funções, sobretudo aos processos de replicação viral (FOCACCIA, 1997; 

SANTOS et al., 2008; TEIXEIRA et al., 2005). Em virtude dessas caracterizações, foi 

possível o desenvolvimento e avanço de técnicas imunológicas e de biologia molecular 
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para melhor entendimento do VHC, inclusive para o diagnóstico desse vírus. Essas 

técnicas representam, atualmente, ferramentas fundamentais para a identificação da 

infecção pelo VHC, determinação de critérios de diagnóstico com base na genotipagem 

viral e monitoramento da eficácia da terapêutica utilizada (SANTOS et al., 2008). 

 

 

 

   

 

Figura 04. Diagrama esquemático do genoma do Vírus da Hepatite C (VHC). Adaptado 

pelo autor da pesquisa (SANTOS, M. B. - 2012), utilizando como referência SANTOS et 

al., 2008). 

 

 

 De acordo com a diversidade genética entre as várias cepas do VHC, Simmonds et 

al. (1994) descreveram através de análise filogenética de um fragmento de 222 pares de 

bases da região NS-5, seis genótipos, incluindo no mínimo 50 subtipos. Nessa 

classificação, números arábicos foram usados para designar os genótipos e letras 

minúsculas para os subtipos, por ordem de descoberta, exemplos: 1a, 1b, 2a/c, 3a/c, 3b, 

4a/h, 5a e 6a (COURA, 2005; TEIXEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2008).  

 Por outro lado, alguns autores mostraram que estes genótipos apresentam diferente 

distribuição geográfica e essa diversidade genotípica tem implicações em muitos aspectos 

da doença: epidemiologia, patogênese, diagnóstico, tratamento e profilaxia (VAN DOORN 

et al., 1994; FOCACCIA et al., 1997; PURCELL, 1997; HALIM et al., 1999; AGHA et al., 

2004; SANTOS et al., 2011). 

 A epidemiologia da Hepatite C revela que cerca de 170 milhões de pessoas estão 

infectadas o que reflete uma prevalência mundial de 3% de portadores desse vírus, 

configurando um dos maiores problemas de saúde pública no Brasil e no mundo 

(FOCACCIA, 2004; COURA, 2005; SANTOS et al., 2008; SANTOS et al., 2011). As 

variações de prevalência do VHC na população por região do planeta estão esquematizadas 

na Figura 05.  
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Figura 05. Distribuição da prevalência de infecção pelo Vírus da Hepatite C (VHC) no 

mundo. Fonte: Organização Mundia da Saúde, 2004. 

  

 

 Estima-se que o VHC infecte aproximadamente 4 milhões de americanos, com uma 

estimativa de morte anual de 8000 a 10000 indivíduos. Cerca de 80% das pessoas expostas 

ao Vírus da Hepatite C desenvolvem a infecção crônica (MURPHY et al., 2004). Na África 

subsaariana é estimada uma prevalência de 3% a 5,3%.  No Brasil, a prevalência varia de 

1,2 a 4,9% na população, que corresponde a 3,9 a 7,6 milhões de portadores crônicos, 

muitos desses, assintomáticos e que mantêm uma infecção silenciosa (PESSOA et al., 

1999; TEIXEIRA et al., 2005; SILVA et al., 2008; O’REILLY et al., 2011; SILVA et al., 

2011). 

 A principal via de transmissão do VHC é a exposição parenteral e contato com 

sangue de paciente infectado pelo vírus, destacando-se: uso de drogas injetáveis, transfusão 

de sangue ou hemoderivados, hemodiálise, acidentes por profissionais da área da saúde. A 

via sexual e a transmissão vertical são consideradas secundárias e pouco eficientes na 

disseminação do VHC (COURA, 2005; TEIXEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2008; 

SANTOS et al., 2011).  

 A Hepatite C aguda apresenta sintomatologia em somente 5-10% dos casos. 

Estima-se que 15% a 20% dos pacientes curam-se da infecção. A possibilidade de a 

infecção aguda evoluir para a forma crônica é de aproximadamente 80% (ALTER et al., 
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1997; FOCACCIA et al., 1997; COURA, 2005; SANTOS et al., 2008; SANTOS et al., 

2011). Destas infecções, aproximadamente 20% desenvolverão cirrose, que evoluirão em 

aproximadamente 4% a 5% para o hepatocarcinoma (MURPHY et al., 2004; COURA, 

2005; SANTOS et al., 2008 ). 

 Em relação à resposta imunológica, alguns estudos indicam que o VHC não é 

citopático, já que não há correlação entre carga viral, lesão hepática e prognóstico da 

infecção. Nestas circunstâncias, acredita-se que a resposta imune celular protagoniza a 

lesão necroinflamatória hepática, com participação de Linfócitos CD4+ e CD8+ e Células 

Natural Killer (NK). Além disso, a resposta imune Th1 e o perfil de citocinas liberado é o 

tipo de reação imunológica predominante na lesão intra-hepática, apesar de ser pouco 

efetiva na eliminação viral. Apesar das hipóteses apresentadas, o papel das células T CD4+ 

no desenvolvimento da fase crônica do VHC ainda não está totalmente esclarecido 

(KAMAL et al., 2001; COURA, 2005; SANTOS et al., 2008; MORAIS et al., 2010).     

  A fase aguda quando sintomática, caracteriza-se pela presença de icterícia, colúria, 

acolia fecal, astenia e febre. Esta fase pode ser grave, mas raramente é fulminante, além de 

sintomas brandos e inespecíficos como falta de apetite, mal-estar e dor abdominal 

(GONÇALES-JÚNIOR et al., 1993; TEIXEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2008). 

 A Hepatite crônica pelo VHC apresenta uma evolução variável, desde uma 

evolução lenta e/ou insidiosa, alcançando uma atividade progressiva caracterizada pelo 

hepatocarcinoma. Alguns pacientes podem desenvolver rapidamente hepatite crônica de 

grau severo e cirrose nos primeiros anos (um a dois anos, após o quadro clínico de infecção 

aguda) (FOCACCIA, 1997; CONTE, 2000).  

 Determinados fatores influenciam na evolução para a cronicidade e severidade da 

doença: idade em que ocorre a infecção (nos pacientes idosos a doença hepática progride 

de forma mais rápida); duração do tempo de infecção (a longa duração está associada com 

doença hepática grave e avançada), o grau do dano hepático, presença de co-infecção 

(VHC, HIV e Esquistossomose), estado imunológico e o genótipo do VHC (FOCACCIA, 

1997; TEIXEIRA et al., 2005; SANTOS et al., 2008). 

 Embora o VHC não apresente características de oncogenicidade direta, admite-se 

que determinados processos patológicos observados durante o curso da infecção venham a 

ser considerados fatores importantes na formação de hepatocarcinoma. A evolução clínica 

para a cirrose ocorre em 20 a 30% dos portadores crônicos e destes, 6 a 10% apresentam 

cirrose descompensada, 5 a 10% hepatocarcinoma resultando numa taxa de 5 a 10% de 
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letalidade (FOCACCIA et al., 1997; FOCACCIA et al., 2004; COURA, 2005; TEIXEIRA 

et al., 2005; SANTOS et al., 2008; SILVA et al., 2008). 

 Em relação ao diagnóstico da Hepatite C, há diferentes métodos que podem ser 

utilizados. O diagnóstico específico pode ser realizado pelo método sorológico que detecta 

o Anti-VHC. A técnica empregada é o ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) que 

visa à identificação de antígenos virais ou à detecção de anticorpos contra os antígenos no 

plasma dos portadores do VHC.  Outra técnica utilizada para a detecção da infecção pelo 

VHC é a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) sendo este um método molecular que 

possibilita detectar e quantificar o material genético do vírus em espécimes clínicos, sendo 

bastante útil para o diagnóstico precoce (GRETCH, 1997; BROWN et al., 1998; COURA, 

2005). A detecção do genoma viral não é feita de forma direta por se tratar de um vírus de 

RNA (BUKH et al., 1992; CDC, 1998). 

 Através da técnica molecular, considerada o padrão-ouro, atualmente é possível 

confirmar a infecção pelo VHC, validar testes sorológicos, monitorar o tratamento, estudar 

possíveis transmissões do vírus, pesquisar o RNA viral no tecido hepático e realizar a 

genotipagem (COUROUCÉ, 1998). 

 A detecção do VHC pode ser feita também pesquisando o vírus no citoplasma dos 

hepatócitos pelas técnicas de imuno-histoquímica ou pela PCR “in situ”, contribuindo para 

o diagnóstico precoce desta infecção, embora este achado não esteja relacionado com 

nenhum processo inflamatório ou necrótico hepático (BROWN, 1998). 

 Diante do que foi reportado é possível constatar que a Hepatite C representa uma 

epidemia mundial no cenário das doenças infecciosas, o que caracteriza um dos maiores 

desafios para a saúde pública no novo milênio.  Além disso, as potenciais complicações 

das hepatites virais crônicas, como a fibrose e cirrose hepática descompensada e o 

hepatocarcinoma, a limitada eficácia da terapêutica atual e a marginalização dessas 

infecções nas políticas públicas das nações em desenvolvimento indicam um panorama 

sombrio e imprevisível dessa infecção nas próximas décadas (TEIXEIRA, 2005).  
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 4.5 Co-Infecção VHB/VHC e Esquistossomose 

 

 

 A infecção pelos Vírus das Hepatites B (VHB) e C (VHC) em pacientes portadores 

do Schistosoma mansoni tem sido considerada uma das maiores causas de doença hepática 

e cirrose hepática em grande parte do mundo (KHAN et al., 2004; AL-SHAMIRI et al., 

2011; SAYED et al., 2012). Apesar dessa relevância, há poucos estudos epidemiológicos 

sobre a associação entre Hepatite e Esquistossomose (SERUFO, 2000; MORAIS et al., 

2006; AL-SHAMIRI et al., 2011; SAYED et al., 2012). 

 Estudos sobre a associação entre essas doenças em áreas endêmicas são raros. A 

maioria dos trabalhos publicados é realizada em centros hospitalares para tratamento de 

pacientes com as formas mais graves da Esquistossomose e que estão mais susceptíveis à 

infecção pelo VHB/VHC. Em função disso, índices elevados de co-infecção são reportados 

na literatura (CONCEIÇÃO et al., 1998; LAMBERTUCCI et al., 1998; SERUFO et al., 

1998; AQUINO et al., 2000; RAO et al., 2002; SILVA et al., 2008; MORAIS et al., 2010; 

DERBALA et al., 2011; SILVA et al., 2011; SAYED et al., 2012). 

 No Egito, Kamel et al. (1994), encontraram uma prevalência de 15,9% de infecção 

por VHB/VHC dos 101 pacientes esquistossomóticos estudados na cidade do Cairo. 

Entretanto, percentuais ainda maiores também já foram relatados. Altas prevalências foram 

relatadas, como no trabalho de El-Sadawy et al. (2004) que ao analisarem 1422 pacientes 

esquistossomóticos no Egito, encontraram uma prevalência de 27,4% para o VHB/VHC. 

Este resultado foi corroborado por Mohamed et al. (2006) com 2425 indivíduos também no 

Egito, obtendo 18,5% de positividade para o VHC. Por outro lado, no Egito, ao estudarem 

506 indivíduos residentes no deserto – área endêmica para a Esquistossomose, El-Sayed et 

al. (1997) encontraram uma positividade para o VHC igual a 10,3%. Entretanto, a 

soropositividade para o Anti-HCV esteve significativamente associada com o tratamento 

parenteral para a Esquistossomose. Também em seu estudo no Egito, El-Shazly et al. 

(2001) ao analisarem pacientes portadores do S. mansoni encontraram uma prevalência de 

10% para o Anti-HCV. Khan et al. (2004) analisaram 405 indivíduos com suspeita clínica 

de Esquistossomose em área endêmica no Egito. Destes, 39 foram positivos para 

Esquistossomose, sendo que 7 apresentaram anticorpos Anti-HCV. 

 A elevada prevalência desta co-infecção no Egito pode ser atribuída a transmissão 

de agentes virais (VHB/VHC) através de uso indiscriminado de injeção com tártaro 
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emético para o tratamento de pacientes com Esquistossomose cerca de 25 anos atrás (EL-

SABAH et al., 2011; SAYED et al., 2012). Um estudo realizado em uma comunidade do 

Egito revelou que entre os pacientes que tiveram Esquistossomose, mas que não receberam 

intervenção parenteral, a co-infecção com VHC foi de 38%, enquanto entre aqueles que 

receberam esse tipo de tratamento a taxa de co-infecção foi de 68% (HALIM et al., 1999; 

RAO et al., 2002). 

 Em relação ao Brasil, alguns estudos mostram as prevalências da co-infecção 

VHB/VHC e S. mansoni. Ao pesquisarem anticorpos Anti-HCV em 101 pacientes 

esquistossomóticos, Aquino et al. (2000) encontraram uma prevalência de 12,9% dos 

pesquisados, tendo como principal fator de risco a transfusão sangüínea. Maior percentual 

(24%) foi encontrado por Pereira et al. (1995) ao investigarem 215 indivíduos com 

esquistossomose. Serufo et al. (1998) identificou uma taxa de infecção de 9,4% para VHB 

em uma área endêmica para Esquistossomose no interior de Minas Gerais. Também, 

Tavares-Neto et al. (2005) em estudo transversal, verificando a associação entre VHC e 

Esquistossomose em 1228 indivíduos residentes na cidade de Catolândia, estado da Bahia, 

encontraram seis (0,5%) indivíduos VHC positivos, incluindo pacientes com a forma 

hepatointestinal da Esquistossomose Mansônica. 

 A imunorregulação em pacientes portadores da co-infecção VHB/VHC e 

Esquistossomose ainda não está totalmente esclarecida. Algumas pesquisas indicam que 

em camundongos exista uma dicotomia entre o perfil de resposta das células Th1, que 

apresenta padrão de citocinas como IL-2, IL-10 e IFN-γ, e das células da resposta Th2, que 

secretam IL-4 e IL-5. O padrão Th1 representa a principal resposta contra agentes 

bacterianos e virais, conferindo imunidade. Acredita-se que o IFN-γ estimule a destruição 

intracelular de agentes patogênicos pelas células fagocitárias. No entanto, a resposta Th2 

associa-se com hipersensibilidade, uma vez que a IL-4 influencia na produção de IgE pelos 

Linfócitos B, enquanto a IL-5 estimula a produção de eosinófilos. Pesquisas 

demonstraram, recentemente, que há predomínio do padrão Th2 na forma hepatoesplênica 

da Esquistossomose. Devido a isso, sugere-se que a resposta Th2 predominante inibe a 

resposta Th1 o que poderia resultar em imunodeficiência relativa contra a infecção viral, o 

que consequentemente facilitaria a replicação dos agentes virais e permitiria a cronificação 

da hepatite (SERUFO E LAMBERTUCCI, 1997; HALIM et al., 1999; JESUS, et al., 

2004; COURA, 2005; MORAIS et al., 2010; DERBALA et al., 2011). 

 Em virtude disso, alguns estudos são realizados visando identificar as prevalências 

da associação entre Hepatites Virais e Esquistossomose, os fatores de risco relacionados 
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com estas prevalências, além de pesquisas que objetivam elucidar a imunomodulação e o 

prognóstico desta co-infecção.  

 

 

4.6 Geoprocessamento em Saúde 

 

 

 O conhecimento detalhado das condições ambientais de saúde da população pode 

ser feito através de mapas que permitam observar a distribuição espacial de situações de 

risco e dos problemas de saúde (CARVALHO et al., 2000).  

 Um importante instrumento a ser utilizado na descrição e análise da situação de 

saúde subsidiando as ações de gestão em saúde é o Sistema de Informação Geográfica – 

SIG (OPAS, 1996). O SIG é uma tecnologia computacional poderosa que possibilita a 

análise de grandes quantidades de informação dentro de um contexto geográfico (VINE et 

al., 1997). Os SIG são estruturas de processamento eletrônico de dados que permitem a 

captura, armazenamento, manipulação, análise, demonstração e relato de dados 

referenciados geograficamente (SANSON et al., 1991). 

 Os SIG surgiram na Saúde Pública para melhorar as possibilidades da descrição e 

análise espacial das doenças em grandes conjuntos de dados georreferenciados. A 

capacidade de executar múltiplos questionamentos sobre o conjunto de dados, junto com o 

uso de alta resolução gráfica, tem facilitado a obtenção de informações relevantes 

(MEDRONHO, 1993). 

 Segundo Carvalho et al. (2000), detalhes das condições ambientais que interferem 

com a saúde da população podem ser mostrados em mapas de risco que apresentam a 

distribuição espacial de áreas de risco, permitindo que epidemiologistas entendam a 

dinâmica espacial da doença, além de suas variações no espaço geográfico e no tempo. Há 

mais de uma década, a Organização Pan-Americana de Saúde tem indicado a utilização de 

Sistema de Informação Geográfica como um importante instrumento para análise de 

algumas condições de saúde (OPAS, 1996; OPAS, 2002). Através desses sistemas de 

informação, os dados podem ser transformados em informações na forma de mapas 

temáticos, gráficos e tabelas, tornando possível o planejamento, análise, gerenciamento e 

monitoramento espacial dos dados (NAJAR E MARQUES, 1998).  
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 Neste cenário, uma das ferramentas mais importantes relacionadas ao 

geoprocessamento é a análise espacial. Este tipo de análise pode ser definido como uma 

técnica que busca descrever os padrões existentes nos dados espaciais e estabelecer, 

preferencialmente de forma quantitativa, os relacionamentos entre as diferentes variáveis 

geográficas (CARVALHO et al., 2000). Para análise espacial dos fatores de risco sócio-

econômicos, comportamentais, biológicos e ambientais faz-se necessário a utilização de 

mapas físicos e topográficos, em formato de malha digital, das localidades estudadas, 

contendo dados geográficos tais como: quarteirões, lotes, edificações, coleções hídricas, 

relevo e vegetação; bem como o uso de coordenadas geográficas a partir de Sistemas de 

Posicionamento Global (GPS) e softwares de estatística espacial (BARBOSA et al., 2004; 

ARAÚJO et al., 2007). 

 O uso da análise estatística espacial como instrumento de predição da ocorrência da 

Esquistossomose teve início nos estudos pioneiros realizados nas Filipinas e Caribe 

(CROSS E BAILEY, 1984; CROSS et al., 1984). Desde então o uso desse instrumento de 

análise tem sido amplamente empregado para o estudo da distribuição da Esquistossomose, 

bem como para produzir inferências de associação entre infecção e variáveis ambientais 

em larga escala (BROOKER et al., 2001; BROOKER, 2007). Segundo esse autor, estudos 

de campo e modelagem têm melhorado a compreensão da epidemiologia espacial da 

Esquistossomose na África, mostrando sua relevância no planejamento de programas de 

controle desta parasitose em todo o mundo. Através do conhecimento dos fatores 

necessários para transmissão da infecção, é possível o entendimento e a conseqüente 

predição de modelos de distribuição espacial para esta doença. 

 No Brasil, alguns estudos têm sido direcionados neste sentido, na tentativa de 

evidenciar as relações entre ocorrência da Esquistossomose e alguns fatores ambientais, 

além do padrão de contato das populações sob risco com coleções hídricas contaminadas 

(BARBOSA et al., 2004; ARAÚJO et al., 2007; PAREDES, 2008; BARBOSA et al., 2010; 

BARBOSA et al., 2011). No entanto, muitas questões ainda precisam ser elucidadas na 

tentativa de se obter um modelo preditivo.  

 Nesta pesquisa, essa ferramenta foi utilizada para apresentar a distribuição da co-

infecção Esquistossomose e Hepatites Virais (B e C) entre a população do bairro Santa 

Maria, Aracaju/SE. Além disso, as informações coletadas a partir do geoprocessamento 

permitiram a construção de mapas temáticos relacionando a prevalência dessas infecções e 

os fatores de risco relacionados à sua transmissão nessa população.  
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar a prevalência de marcadores sorológicos dos Vírus das Hepatites B e C 

em indivíduos portadores de Esquistossomose Mansônica e os seus fatores de risco em 

uma área endêmica no Bairro Santa Maria, Aracaju - SE.  

 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

 - Estimar a prevalência da soropositividade do VHB em pacientes 

esquistossomóticos. 

 - Estimar a prevalência da soropositividade do VHC em pacientes 

esquistossomóticos. 

 -  Identificar os fatores de risco associados à infecção pelo VHB e VHC entre os 

pacientes esquistossomóticos.  

 -  Analisar espacialmente a ocorrência dos Vírus das Hepatites B e C em indivíduos 

portadores de Esquistossomose Mansônica no Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. 
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6. MATERIAL E MÉTODOS 

 

6.1 Área de Estudo 

 

A unidade de análise do estudo foi o bairro Santa Maria, situado na zona Sul do 

município de Aracaju, Sergipe. O Município de Aracaju está localizado no litoral, sendo 

cortado pelos rios Sergipe e Poxim. De acordo com o Censo 2010, a cidade conta com 

570.937 habitantes.
. 

É apontada como a capital com menor desigualdade do Nordeste 

Brasileiro, a cidade com os hábitos de vida mais saudáveis do País e a capital com menor 

índice de fumantes. O clima é quente e úmido, com período chuvoso de março a agosto. A 

temperatura média anual é de 26 °C e precipitação média anual de 1590 mm. Aracaju tem 

uma grande densidade demográfica, mais de 3.100 hab/km² (IBGE, 2010). No referido 

bairro há várias coleções hídricas utilizadas pelos moradores para lazer e lavagem de 

roupas. A população vive em condições precárias de saneamento básico e infra-estrutura 

habitacional. Existem ainda três Unidades Básicas de Saúde que atendem a população do 

bairro e imediações, com cobertura do programa PSF. A população está estimada em 

15.100 pessoas (ARAÚJO, 2012 - dados não publicados).  
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Figura 06. (A) - Mapa do Brasil com destaque para o Estado de Sergipe; (B) – Mapa do 

Estado de Sergipe com destaque para o município de Aracaju; (C) – Cidade de Aracaju, 

com destaque para o bairro Santa Maria; (D) – Malha Cartográfica do bairro Santa Maria. 

 

 

6.2 Desenho do Estudo 

 

 Foi realizado um estudo epidemiológico do tipo transversal. O corte transversal 

estuda a população à determinada exposição e doença em um dado momento do tempo. 

Neste estudo foi identificada uma amostra de associação entre pacientes portadores de 

Schistosoma mansoni e infectividade pelo VHB e VHC. 

 As vantagens desse estudo envolvem: fornecimento de dados de prevalência, 

características da infecção, não há necessidade de seguimento, pode avaliar múltiplos 

A 

B 

D C 
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fatores de risco para uma infecção. As desvantagens são: propenso a viés de informações e 

de memória, custo elevado devido às técnicas utilizadas (BEAGLEHOLE et al., 1996; 

ROUQUAYROL et al., 2003; BELLUSCI, 2004; MARCONI e LAKATOS, 2009). 

 

  

6.3 População Alvo 

 

 O principal posto de atendimento médico do Bairro Santa Maria é a Unidade de 

Saúde Celso Daniel. Nesta unidade de saúde, consta um banco de dados resultante do 

Programa de Controle de Esquistossomose, com 398 pacientes que realizaram exames 

parasitológicos de fezes (Método de Kato-katz) e foram positivos para Schistosoma 

mansoni, no período de março de 2010 a julho de 2011. Estes pacientes foram convidados 

a participarem espontaneamente da pesquisa, através de comunicados entregues pelos 

Agentes Comunitários de Saúde, nos quais constavam informações sobre o motivo da 

convocação, o local, o período e os horários da coleta de dados e sangue. 
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6.4 Definição das Variáveis 

 

      6.4.1 Variável Dependente 

 

 Neste estudo foi considerada como variável dependente a positividade para os 

Vírus das Hepatites B e C entre os pacientes com Esquistossomose Mansônica. 

       

 

       6.4.2 Variáveis Independentes 

 

Sexo: masculino ou feminino 

Idade: definida como o intervalo de tempo entre a data do nascimento e a data 

da coleta. 

Estado civil: categorizada como: solteiro, casado, união consensual, separado, 

divorciado e viúvo. 

Escolaridade: variável categórica, correspondendo aos anos de estudo 

concluídos até a data da coleta dos dados, distribuídos nas seguintes categorias: 1) 

analfabeto; 2) 1 a 4 anos; 3) 5 a 8 anos; 4) 9 a 11 anos; 5) mais de 12 anos.  

Renda Familiar: variável categórica, correspondendo ao número de salários 

mínimo que a família recebe. 

Local de moradia/naturalidade: variável categórica correspondendo ao local 

de moradia no momento da coleta dos dados e se o indivíduo era proveniente de outra 

cidade. 

Antecedente de Hepatite: variável dicotômica: sim/não.  

Antecedente de Cirurgia: variável dicotômica sim/não.   

Antecedente de uso de drogas injetáveis: variável dicotômica sim / não.  

Presença de tatuagem: variável dicotômica sim/não. 

Compartilhamento de escova de dente: variável dicotômica sim/não. 

Utilização de navalha no barbeiro: variável dicotômica sim/não. 

Compartilhamento de aparelho de barbear: variável dicotômica sim/não. 

Utilização de material perfuro-cortante em manicure/pedicuro: variável 

dicotômica sim/não. 

Antecedente de sutura: variável dicotômica sim/não. 
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Antecedente de fratura exposta: variável dicotômica sim/não. 

Exposição a sangue de outra pessoa: variável dicotômica sim/não. 

Contato com agulha usada por outra pessoa: variável dicotômica sim/não. 

Tratamento Dentário: variável dicotômica sim/não. 

Antecedente de Endoscopia Digestiva: variável dicotômica sim/não. 

Antecedente de transfusão de sangue ou hemoderivados; variável dicotômica: 

sim / não. 

 Número total de parceiros sexuais: variável quantitativa descritiva. 

 Número de parceiros sexuais no último ano: variável quantitativa descritiva. 

 Uso de camisinha nas relações sexuais: variável dicotômica sim/não. 

 Orientação Sexual: heterossexual, homossexual ou bissexual. 

 Vacinação para Hepatite B: variável dicotômica sim/não. 

 Antecedente de Doença Sexualmente Transmissível: variável dicotômica 

sim/não. 

 

 

6.5 Critérios de Inclusão 

 

          Indivíduos portadores de Esquistossomose Mansônica, de ambos os sexos, residentes 

no bairro Santa Maria. 

  

 

6.6 Critérios de Exclusão 

 

             Não houve critérios de exclusão. 
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6.7 Coleta e Processamento de Dados 

 

 6.7.1 Coleta dos Dados Descritivos 

 

O estudo foi informado ao paciente e ao representante legal que ao concordar em 

participar da pesquisa assinou um Termo de Consentimento Livre Esclarecido, tanto para 

os maiores de 18 anos (anexo 02) como para os menores de 18 anos (anexo 03). Após a 

assinatura do termo, os dados de cada paciente foram coletados por meio de um 

questionário (anexo 1). 

 Foram levantados dados socioeconômicos e demográficos e de cada núcleo familiar 

através de questionário padrão, que contemplou variáveis de identificação do sujeito 

participante da pesquisa e variáveis epidemiológicas que incluíram os fatores de risco para 

infecção pelo VHB ou VHC. 

 O prontuário de cada paciente ficou disponível para confirmação de alguns dados 

referentes ao questionário. 

 

 

 6.7.2 Coleta e Armazenamento das Amostras 

 

 Foram coletados por punção venosa 10 mL de sangue periférico. Após a coleta, as 

amostras de sangue foram encaminhadas para o Laboratório de Parasitologia, situado no 

Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe. As amostras foram 

centrifugadas a 3.000 rpm por 10 minutos e o soro obtido de cada paciente armazenado em 

dois microtubos de 2,0 mL. Os microtubos devidamente identificados ficaram 

acondicionados em congeladores (–20º C) até a realização das análises laboratoriais para 

identificação de marcadores sorológicos do VHB e VHC.  
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 6.7.3 Técnicas Laboratoriais 

          

   

 As alíquotas de soro dos participantes da pesquisa foram encaminhadas para a 

Fundação de Saúde Parreiras Horta - Laboratório Central do Estado de Sergipe (FSPH - 

LACEN/SE) para a realização das análises laboratoriais para identificação de marcadores 

sorológicos dos Vírus das Hepatites B e C: Anti-HBc Total IgG, Anti-HBs, HBsAg e Anti-

HCV. 

 Foi utilizada a técnica de Imunoensaio Quimioluminescente através do Ensaio 

ARCHITECT para cada marcador sorológico pesquisado. O ensaio ARCHITECT é um 

imunoensaio de duas etapas, utilizando a tecnologia de imunoensaio quimioluminescente 

por micropartículas (CMIA) com protocolos de ensaio flexíveis, denominados Chemiflex, 

para a determinação quantitativa ou qualitativa de antígenos ou anticorpos em soro ou 

plasma humano. Na primeira etapa, a amostra e as micropartículas paramagnéticas 

revestidas de antígenos ou anticorpos são combinadas. O conjugado antígeno-anticorpo 

marcado com acridínio é adicionado à segunda etapa. Seguindo um ciclo de lavagem, as 

soluções Pré-Trigger (Pré-Deflagrador) e Trigger (Deflagrador) são adicionadas à mistura 

da reação. A reação quimioluminescente resultante é medida como unidades relativas de 

luz (URLs). A concentração de cada marcador sorológico na amostra é determinada 

usando-se uma curva de calibração do ARCHITECT previamente gerada.  As variações da 

técnica dos diferentes marcadores sorológicos dos vírus das Hepatites B e C estão 

discriminadas abaixo: 

 

A) Ensaio ARCHITECT HBsAg: técnica de imunoensaio quimioluminescente por 

micropartículas (CMIA) para a quantificação do antígeno de superfície do Vírus 

da Hepatite B (HBsAg) em soro ou plasma humano. Se a concentração na 

amostra for maior ou igual a 0,05 Ul/mL (Unidades de luz por mililitro), a 

amostra é considerada reativa para HBsAg.  

 

B) Ensaio ARCHITECT Anti-HBs: técnica de imunoensaio quimioluminescente 

por micropartículas (CMIA) para a determinação quantitativa de anticorpo para 

o antígeno de superfície do Vírus da Hepatite B (Anti-HBs) em soro ou plasma 

humano. A concentração de Anti-HBs na amostra é determinada usando uma 

curva de calibração ARCHITECT Anti-HBs. Se a concentração for maior ou 
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igual a 10,0 mUl/ml (Micro-unidades de luz por mililitro), a amostra é 

considerada reativa para o Anti-HBs. 

 

C) Ensaio ARCHITECT Anti-HBc: técnica de imunoensaio quimioluminescente 

por micropartículas (CMIA) para a detecção qualitativa de anticorpos para o 

antígeno core do Vírus da Hepatite B (Anti-HBc) em soro ou plasma humano. 

A presença ou ausência de Anti-HBc na amostra é determinada comparando o 

sinal quimioluminescente na reação com o sinal cutoff determinado a partir de 

uma calibração ativa do ARCHITECT Anti-HBc. Se o sinal 

quimioluminescente na amostra for maior ou igual ao sinal cutoff, a amostra é 

considerada reativa para Anti-HBc. 

 

D)  Ensaio ARCHITECT Anti-HCV: técnica de imunoensaio quimioluminescente 

por micropartículas (CMIA) para a detecção qualitativa de anticorpos contra o 

Vírus da Hepatite C (VHC) em soro ou plasma humano. A presença ou ausência 

de anticorpos Anti-HCV na amostra é determinada pela comparação entre o 

sinal quimioluminescente da reação e o sinal de corte determinado em 

calibração prévia do ensaio ARCHITECT Anti-HCV. Se o sinal 

quimioluminescente da amostra for maior ou igual ao sinal de corte, a amostra é 

considerada reativa para anticorpos Anti-HCV. 

 

 Todos os procedimentos realizados seguiram os protocolos de análises laboratoriais 

estabelecidos pelo fabricante do equipamento ARCHITECT SYSTEM, ABBOTT 

Laboratórios do Brasil LTDA, Divisão Diagnósticos. Foi seguido também o Procedimento 

Operacional Padrão do Equipamento ARCHITECT da Fundação de Saúde Parreiras Horta, 

POP nº 38.004.       
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 6.7.4 Coleta de Dados Espaciais 

 

 A área de estudo foi o bairro Santa Maria, situado na zona Sul do município de 

Aracaju onde há várias coleções hídricas utilizadas pelos moradores para lazer e lavagem 

de roupas. Nesse bairro existem três Unidades Básicas de Saúde que atendem a população 

do bairro e imediações, com cobertura do programa PSF. A população está estimada em 

15.100 pessoas. A unidade de análise foi a localização do domicílio e os casos foram 

associados ao seu respectivo quarteirão. Foram utilizados na geração dos mapas a base 

cartográfica do município de Aracaju, obtida a partir do Serviço de Geoprocessamento da 

Prefeitura Municipal desta cidade.  
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6.8 Plano de Tabulação e Análise de Dados 

 

 6.8.1 Análise Estatística dos Dados Descritivos 

 

 Para as análises estatísticas foram utilizados: o Teste de Qui-Quadrado de 

Igualdade, o Teste G e a Regressão Logística Múltipla. O nível de significância foi 

estabelecido em 5% (p < 0,05). O banco de dados foi construído no programa Microsoft 

Excel (Windows 2007). Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa 

BioEstat (Versão 5.0).  

 O cálculo amostral foi realizado no Programa Statcalc (Epi-info, Versão 7.0) e o 

limite de confiança estabelecido foi de 5%. Para tanto, utilizou- se o tamanho da população 

do estudo (398 indivíduos) e a média de prevalência para o VHB no Brasil (7,9%) e para o 

VHC (0,5%).  Com base nesta análise, o tamanho mínimo da amostra para estimar a 

prevalência do VHB na área pesquisada foi de 167 indivíduos, enquanto para o VHC, foi 

necessária uma amostra mínima de 62 pacientes.    

 O Qui-Quadrado de Igualdade é um dos testes não-paramétricos mais utilizados em 

pesquisas biológicas, destinando-se a comprovar se as variáveis independentes de uma 

amostra interferem nos resultados da variável dependente. Os escores devem ser 

mensurados a nível nominal ou ordinal. O Qui-Quadrado sofre a correção de continuidade 

– correção de Yates – quando as amostras apresentam apenas duas categorias (tabelas 2 x 

2), devendo-se escolher outro teste quando o valor de n (soma de todas as modalidades) é 

inferior a 20 ou se 20 < n < 40 e qualquer freqüência esperada for menor que cinco (5). 

Além disso, segundo Cochran, se n for igual ou maior que 40, aceitam-se valores 

esperados até a unidade (1) (AYRES et al., 2007).  

 O Teste G é um teste não-paramétrico para duas amostras independentes, 

semelhante em todos os seus aspectos ao do Qui-Quadrado, só que utilizado para dados 

categóricos. No teste de Regressão a finalidade é determinar a dependência de uma 

variável em relação à chamada variável independente ou preditora. A regressão logística 

múltipla testa uma variável dependente Y e duas ou mais variáveis independentes, sendo a 

variável Y binária, ou seja, assume valores 1 (sucessos) e valores 0 (insucessos). As 

variáveis independentes são geralmente binárias, mas uma delas pode ser contínua 

(AYRES et al., 2007). 
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 6.8.2 Análise de Dados Espaciais 

 

 Os mapas foram construídos e analisados no programa TerraView. A 

disponibilização dos dados foi realizada por meio de um sistema de consulta com base em 

SIG. O SIG possibilitou ligar todos os dados armazenados às feições geográficas, 

permitindo a visualização e a análise espacial dos mesmos. Os resultados foram obtidos 

sob a forma de mapas temáticos (CÂMARA et al., 1997). A análise espacial foi realizada 

no programa TerraView utilizando o estimador de intensidade Kernel que permite estimar 

a quantidade de eventos por unidade de área em cada célula de uma grade regular que 

recobre a região estudada. O método de alisamento por função Kernel é técnica não 

paramétrica que promove o alisamento - ou suavização estatística - o que permite filtrar a 

variabilidade de um conjunto de dados, retendo as características essenciais dos locais 

(BAILEY E GATRELL, 1995). 

  

 

6.9 Limitações Metodológicas do Estudo 

 

 A recusa do paciente na participação da pesquisa poderia representar perda e 

interferir nos resultados finais, pois é um viés de seleção. O entendimento com o paciente 

na apresentação do projeto pode minimizar essas possibilidades. 

A ocorrência de erros de informação quanto à exposição ou doença, devido a 

problemas na técnica ou preenchimento do questionário (viés de memória), pode ocasionar 

viés de mensuração (classificação). No entanto, na tentativa de minimizar o viés de 

informação, a aplicação do questionário foi realizada por uma equipe de pesquisadores 

treinada, utilizando-se de termos de fácil entendimento, na tentativa de se obter as 

respostas necessárias com maior fidedignidade. 

É considerado viés de informação, de aferição ou de observação, ao erro 

sistemático de classificação quanto à exposição e/ou quanto ao diagnóstico (EBRAHIM et 

al., 1996). Embora as informações coletadas tenham sido lembradas com clareza, é 

possível que alguns indivíduos tenham se equivocado ou omitido algumas das respostas, 

induzindo a cometer algum tipo de erro, uma vez que, o estudo transversal utiliza apenas 

um momento da coleta de dados. 
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6.10 Seguimento da Pesquisa para os Pacientes Infectados 

 

 Os indivíduos que participaram da pesquisa e identificados como positivos para o 

Vírus da Hepatite B (VHB) ou C (VHC) foram encaminhados para atendimento médico e 

tratamento da infecção no Serviço de Hepatologia do Hospital Universitário da 

Universidade Federal de Sergipe. Os pacientes do estudo que ainda não tinham sido 

tratados para a Esquistossomose Mansônica foram encaminhados para tratamento médico 

na própria unidade de saúde do bairro Santa Maria (Unidade de Saúde Celso Daniel). 

 

 

6.11 Considerações Éticas 

  

 O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 

(HU) Campus da Saúde Prof. João Cardoso Nascimento Júnior da Universidade Federal de 

Sergipe/UFS, Protocolo CEP 188/2011 e Nº CAAE 0168.0.107.000-11.  

 Antes da apresentação da pesquisa aos pacientes, foi solicitado aos Agentes 

Comunitários de Saúde dos PSFs, que informassem aos chefes de família sobre os 

objetivos da pesquisa, descrevendo os procedimentos de diagnóstico e controle a serem 

utilizados, bem como os riscos e benefícios para a população. Foi fornecido um termo de 

consentimento livre esclarecido para que cada paciente avaliasse a sua participação no 

estudo. O projeto foi apresentado sucintamente, para que o paciente entendesse o que seria 

realizado a partir do momento em que ele confirmasse a sua aprovação. Foi julgado de 

maneira clara para cada participante da confidencialidade dos resultados, da utilização dos 

soros única e exclusivamente para os objetivos propostos, não causando nenhum prejuízo 

ao paciente e principalmente na realização do seu tratamento.  
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7. RESULTADOS 

 

 

 

7.1 Resultados das Variáveis Epidemiológicas e Análises Laboratoriais 
  

 

 Dos 398 indivíduos do Bairro Santa Maria que foram positivos para infecção por 

Schistosoma mansoni, 187 (47%) participaram da pesquisa.  

 Do total de indivíduos que participaram da pesquisa, 94 (50,27%) eram do gênero 

masculino e 93 (49,73%) do gênero feminino. Destes, 50,27% nasceram no município de 

Aracaju e 49,73% são naturais de outros municípios de Sergipe e até de outros estados, 

principalmente Bahia e Alagoas.  

 Referente à renda mensal em salários mínimos por domicílio dos participantes da 

pesquisa, 79% da população recebe menos de um salário mínimo por mês. Quanto à 

distribuição dos casos de acordo com a faixa etária 40,11% ficou compreendida entre 15 e 

28 anos e 26,74% entre 29 e 42 anos, conforme Tabela 01. 

 

 

 

Tabela 01. Distribuição dos casos positivos para S. mansoni de acordo com a faixa etária, 

pertencentes à Unidade de Saúde Celso Daniel, do Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. 

 

Faixa Etária (anos) Frequência  % Média 

0 -14 31 16.58 10,09 

15 - 28 75 40.11 19,5 

29 - 42 50 26.74 35,4 

43 - 56 22 11.76 48,9 

> 56 09 4.81 63,66 

Total 187 100.00 37,4 

 

 

      

 Questionou-se também o histórico de infecção por Hepatite entre os participantes 

da pesquisa ou seus familiares. Do total de entrevistados, 12,84% afirmou que houve 

histórico de infecção por Hepatite Viral entre eles ou seus familiares. 
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 Quanto aos resultados obtidos na análise da relação entre faixa etária com 

antecedente de vacinação para o VHB, constatou-se que o maior percentual de indivíduos 

vacinados concentra-se nas faixas etárias de 0 – 14 anos (28,17% vacinados; 9,21% não 

vacinados) e de 15 – 28 anos (43,66% vacinados; 32,89% não vacinados). Já nos 

indivíduos que se enquadram acima desta faixa etária há uma redução considerável no 

número de vacinados com o aumento da idade, conforme a Tabela 02. 

 

 

Tabela 02. Relação entre a faixa etária dos participantes da pesquisa e antecedente de 

vacinação para Hepatite B, no Bairro Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. 

 

Faixa Etária Sim (%) Não (%) Não Sabe (%) 

0 -14 20 28.17 7 9.21 4 10 

15 - 28 31 43.66 25 32.89 19 47.5 

29 - 42 15 21.13 24 31.58 11 27.5 

43 - 56 4 5.63 14 18.42 4 10 

> 56 1 1.41 6 7.89 2 5 

Total 71 100 76 100 40 100 

 

   

 

 Dos 187 indivíduos que concordaram em participar do estudo e dos quais foram 

coletadas alíquotas de sangue para as análises sorológicas do VHB e VHC, 170 amostras 

de soro foram consideradas apropriadas para as análises laboratoriais e 17 foram 

descartadas por estarem hemolisadas.   

 De acordo com os resultados obtidos a partir das análises sorológicas, foi possível 

constatar que 16 indivíduos tiveram contato com o VHB (9,41%), haja vista que foram 

positivos para o marcador Anti-HBc Total IgG (Imunoglobulina G) isolado ou associado a 

outro marcador. Constatou-se também que três amostras foram positivas para o marcador 

Anti-HCV (1,76%), o que indica infecção presente ou passada pelo VHC. Além disso, 32 

amostras foram positivas para o marcador Anti-HBs (18,82%), refletindo um percentual 

muito baixo de vacinação contra o VHB nesta população. 

 A Tabela 01 reporta, em detalhamento, a positividade para os diversos marcadores 

sorológicos dos VHB e VHC, assim como a existência concomitante de mais de um 
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marcador por amostra. De acordo com estes resultados, foi possível observar que 11 

amostras foram positivas para os marcadores Anti-HBc e Anti-HBs, indicando que 6,47% 

dos indivíduos tiveram contato com o vírus, apresentaram remissão espontânea da doença 

e desenvolveram imunidade contra o VHB. Constatou-se também que um paciente (0,59%) 

teve contato com o VHB e está infectado com o VHC, uma vez que apresentou 

positividade tanto para o Anti-HBc como para o Anti-HCV.   

 Além do mais, identificou-se uma taxa de indivíduos com infecção ativa pelo VHB 

de 1,76%, que conforme a Tabela 01 foram positivos apenas para os marcadores  

HBsAg/Anti-HBc associados. 

 

 

 

Tabela 03. Frequência de Marcadores Sorológicos dos Vírus das Hepatites B e C em 

pacientes infectados por Schistosoma mansoni. Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. 

 

Marcadores Sorológicos Frequência % 

Anti-HBc Total IgG (isolado) 01 0.59 

HBsAg e Anti-HBc 03 1.76 

Anti-HBs (isolado) 32 18.82 

Anti-HBs e Anti-HBc 11 6.47 

Anti-HCV (isolado) 02 1.18 

Anti-HCV e Anti-HBc 01 0.59 

Sem marcadores 120 70.59 

Total 170 100.00 

 

 

 

 

 Ao relacionar o percentual de infecção pelo VHB de acordo com o gênero dos 

indivíduos da pesquisa, constatou-se que o percentual de mulheres infectadas (11,63%) foi 

maior do que o de homens (7,14%), conforme a Tabela 04. Contudo, ao realizar a análise 

estatística através do Teste de Qui-Quadrado de Igualdade (χ
2
), constatou-se que não houve 

diferença significativa entre as variáveis (p = 0.2768). 
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Tabela 04. Relação entre o gênero e a positividade para o marcador sorológico Anti-HBc 

(03 associados ao HBsAg) em pacientes infectados por Schistosoma mansoni. Bairro Santa 

Maria, Aracaju/SE, 2012. 

 

Gênero Positivo % Negativo % 

Masculino 06 7.14 78 92.86 

Feminino 10 11.63 76 88.37 

(χ
2
 = 1.183; p = 0.2768) 

 

 

 

 A Figura 07 apresenta os valores percentuais de positividade e negatividade para 

algum marcador sorológico para Hepatite B, de acordo com a faixa etária dos indivíduos. E 

como pode ser observado, os valores mais elevados de infecção estão nas faixas etárias de 

15-28 anos (25%), 29-42 anos (43,8%) e 43-56 anos (25%). Enquanto nos indivíduos 

menores de 14 anos não houve positividade para o VHB. A análise estatística dessa 

variável, através do Teste G, mostrou diferenças significativas entre as categorias (p < 

0.0001). 



41 

 

 

 

 
 

Figura 07. Relação entre faixa etária e a positividade para o marcador sorológico Anti-HBc 

(03 associados ao HBsAg) em pacientes infectados por Schistosoma mansoni. Bairro Santa 

Maria, Aracaju/SE, 2012. (Teste G = 41.7943; p < 0.0001). 

 

 

 

 

 Com relação à variável estado civil, não houve diferenças significativas entre as 

categorias. O percentual de indivíduos que tiveram contato com VHB foi de 56,3% para os 

que se declararam solteiros e de 43,7% para os casados, conforme Figura 08. Não foram 

identificados casos positivos entre as categorias divorciado e viúvo. A análise estatística 

pelo Teste G determinou o valor de p = 0.0891.    
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Figura 08. Relação entre o estado civil e a positividade para o marcador sorológico Anti-

HBc (03 associados ao HBsAg) em pacientes infectados por Schistosoma mansoni. Bairro 

Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. (Teste G = 6.5148; p = 0.0891). 

 

 

 

 Contudo, em relação à Renda Familiar (total de salários mínimos) e a positividade 

para VHB, constatou-se diferenças significativas entre as categorias. De acordo com a 

Figura 09, 87,5% dos indivíduos positivos para o algum marcador sorológico do VHB 

recebem até um salário mínimo. Enquanto 12,5% dos positivos para VHB afirmaram 

receber entre um e dois salários mínimos. Dentre os que recebem três ou mais salários 

mínimos, nenhum foi positivo para o VHB. Com base no Teste G, o valor de p para essa 

variável foi igual a 0.0078.   
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Figura 09. Relação entre a renda em nº de salários e a positividade para o marcador 

sorológico Anti-HBc (03 associados ao HBsAg) em pacientes infectados por Schistosoma 

mansoni. Bairro Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. (Teste G = 9.6986; p = 0.0078). 

 

 

 

 Ao relacionar o nível de escolaridade dos participantes da pesquisa com a 

positividade para VHB, também foram identificadas diferenças significativas entre as 

categorias desta variável. Com base na Figura 10, o maior percentual de indivíduos 

positivos para marcadores sorológicos do VHB encontram-se entre aqueles que são 

analfabetos (0 anos de estudo) com 37,5% e os que possuem de um a quatro anos de 

estudo, também com 37,5%. Esse percentual diminui significativamente conforme aumenta 

a quantidade de anos de estudo: 5 a 8 anos de estudo (12,4%), 9 a 11 anos de estudo (6,3%) 

e mais de 12 anos de estudo (6,3%), (p= < 0.0001 - Teste G).  
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Figura 10. Relação entre nível de escolaridade (em anos de estudo) e a positividade para o 

marcador sorológico Anti-HBc (03 associados ao HBsAg) em pacientes infectados por 

Schistosoma mansoni. Bairro Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. (Teste G = 44.1137; p < 

0.0001).  

 

  

 

 Na tabela 05 constam os valores percentuais de positividade para o VHB de acordo 

com antecedente de endoscopia digestiva. Dentre os que já foram submetidos a este 

procedimento, 15% foram positivos para algum marcador sorológico do VHB. Enquanto, 

somente 8,7% dos que não realizaram endoscopia digestiva foram positivos. Apesar do 

percentual elevado de indivíduos positivos dentre os que realizaram endoscopia, a análise 

estatística pelo χ
2 

não apresentou diferenças significativas (p = 0.1656). 
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 Foi analisada também a relação entre o antecedente de transfusão sanguínea e a 

positividade para o VHB. Dos indivíduos que já receberam sangue, 20% foram positivos 

para algum marcador sorológico do VHB, enquanto entre os que nunca realizaram este 

procedimento, apenas 8,8% foram positivos. A análise estatística desta variável pelo χ
2
 

mostrou diferença significativa, com p = 0.0234. 

 Referente ao compartilhamento ou não de escova de dente e a positividade para o 

VHB, os valores percentuais desta variável foram similares. Entre os que têm o hábito de 

compartilhar escova de dente com outra(s) pessoa(s) o percentual de positivos para 

marcadores sorológicos do VHB foi de 9,38%, valor bem próximo daqueles que não 

possuem este hábito (9,42%). A análise estatística pelo χ
2
 não mostrou diferença 

significativa (p = 0.9912).   

 Ao relacionar a positividade para algum marcador sorológico do VHB com o uso 

ou não de navalha no cabeleireiro ou barbeiro, não foram observadas diferenças 

significativas dentre esta variável. De acordo com Tabela 05, 10,94% dos indivíduos que 

possuem este hábito foram positivos para algum marcador sorológico do VHB, enquanto 

8,49% dos que não realizam esta prática foram positivos (p = 0.5591).   

 Foi analisada também a relação entre o hábito de compartilhar aparelho de barbear 

e a positividade para o VHB. Constou-se que o percentual de positivos foi maior dentre 

aqueles que não compartilham esse tipo de objeto de uso pessoal (10,52%), enquanto entre 

os que possuem este hábito, o percentual de positivos foi de 5,4%. A aplicação do teste χ
2
 

não mostrou diferença significativa para esta variável (p =  0.1811). 

 Na Tabela 05 estão representados os percentuais de indivíduos positivos e 

negativos para algum marcador sorológico do VHB, de acordo com o uso de material 

perfuro-cortante em salões de manicure e/ou pedicuro.  E como pode ser observado, dentre 

os que possuem este hábito de risco, 12,33% foram positivos para infecção pelo HBV, 

enquanto entre os que não realizam esta prática, o percentual de indivíduos positivos foi de 

7,22%. Apesar dessa variação entre os percentuais de positividade, a aplicação do Teste de 

χ
2 

não revelou diferença estatística significativa (p = 0.2235).     

 Ao relacionar o antecedente de ferimento em que houve a necessidade de realização 

de sutura com o percentual de positividade entre os participantes da pesquisa, constatou-se 

que houve diferença significativa entre as categorias desta variável. Entre os que já foram 

submetidos a este procedimento, 15,58% foram positivos para algum marcador sorológico 

do VHB. Enquanto entre os que nunca foram submetidos a este procedimento, o percentual 
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de positividade foi de 4,3%. E de acordo com a análise estatística pelo χ
2
, houve diferença 

significativa nesta variável com p =  0.0077.  

 Dentre os que já tiveram contato com sangue de outra pessoa 22,22% foi positivo 

para infecção pelo VHB e entre os que nunca passaram por essa situação de risco, o 

percentual de indivíduos positivos foi de 8,7%. E de acordo com a análise estatística pelo 

χ
2
, houve diferença significativa nesta variável, com p = 0.0082.  

 Referente ao antecedente de contato com agulha usada por outra pessoa e a 

distribuição percentual de indivíduos positivos e negativos para algum marcador 

sorológico do VHB, constatou-se que entre os que já tiveram contato com agulha usada, 

13,64% foi positivo para o VHB. Enquanto entre os que nunca passaram por este fator de 

risco, o percentual de positivos foi de apenas 8,78%. Contudo, a aplicação do Teste de χ
2
 

nesta variável, não revelou diferença estatística significativa (p = 0.2768). 

 A análise da relação entre antecedente de realização de cirurgia com o percentual 

de positividade entre os participantes da pesquisa constatou-se que houve diferença 

significativa entre as categorias desta variável. Entre os que já foram submetidos a este 

procedimento, 20,93% foi positivo para algum marcador sorológico do VHB. Enquanto 

entre os que nunca realizaram procedimento cirúrgico, o percentual de positividade foi de 

5,51%. E de acordo com a análise estatística pelo χ
2
, houve diferença significativa nesta 

variável com p =  0.0013.  

 Observou-se também que 8% dos indivíduos que usam ou já utilizaram algum tipo 

de droga endovenosa foram positivos para algum marcador sorológico do VHB, enquanto 

entre aqueles que afirmaram nunca ter utilizado algum tipo de droga injetável, o percentual 

de positividade foi de 9,66%. A análise estatística pelo Teste de χ
2 

não revelou diferenças 

significativas entre as variáveis (p = 0.6791).  

 Ao considerar o histórico de realização de tatuagem no corpo com o percentual de 

positividade para algum marcador sorológico do VHB, constatou-se que: dos participantes 

que afirmaram ter a presença de alguma tatuagem no corpo, 17,65% foram positivos para 

algum marcador sorológico do VHB. Entre os que não possuem tatuagem no corpo, o 

percentual de positivos foi de 8,5%. Apesar da diferença percentual expressiva entre as 

variáveis, a análise estatística pelo χ
2 

não revelou diferença significativa (p = 0.055). 

 Referente à relação entre antecedente de tratamento dentário e a positividade para 

marcadores sorológicos do VHB, não houve diferenças significativas entre as variáveis. 

Dos indivíduos que já realizaram ou que estão realizando algum tipo de tratamento 

dentário, 10,77% foram positivos para algum marcador do VHB. Entre os que afirmaram 
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nunca ter realizado esse tipo de procedimento, o percentual de positivos foi de 5%. A 

análise estatística pelo χ
2 

não revelou diferença significativa (p = 0.1301). 

 Foi analisada também a relação entre a positividade para algum marcador 

sorológico do VHB e a prática sexual com profissional do sexo. 15,38% dos participantes 

da pesquisa, que afirmaram ter tido ao menos uma relação sexual com profissional do sexo, 

foram positivos para algum marcador do VHB. Enquanto entre os que nunca realizaram 

esta prática sexual, o percentual de positividade foi de 8,92%. Apesar da elevada diferença 

percentual entre as variáveis, a análise estatística pelo Teste de  χ
2 

não mostrou diferença 

significativa (p = 0.1301). 

 Contudo, ao analisar a relação entre o uso de preservativos nas práticas sexuais e a 

positividade para algum marcador sorológico do VHB, constatou-se diferenças 

significativas entre as variáveis. Conforme a Tabela 05, entre os que afirmaram utilizar 

preservativo nas relações sexuais, o percentual de positivos para marcadores do VHB foi 

de 5,13%, enquanto entre aqueles que disseram não utilizar preservativo nas relações 

sexuais ou utilizá-lo apenas eventualmente, o percentual de indivíduos positivos foi de 

14,13%, quase três vezes maior do que aqueles que se protegem durante as práticas 

sexuais. Além disso, a análise estatística pelo Teste de χ
2 

revelou diferenças estatísticas 

significativas, com o valor de p = 0.0309. 

  Além do mais, foi analisada a relação entre o antecedente de Doença Sexualmente 

Transmissível (DST) e o percentual de indivíduos positivos ou negativos para algum 

marcador sorológico do VHB. 17,65% daqueles que afirmaram ter antecedente de DST 

foram positivos para algum marcador do VHB. Entre os que nunca tiveram algum tipo de 

DST, o percentual de positivos para marcadores do VHB foi de 10,71%. Apesar das 

diferenças percentuais entre as variáveis, a análise dos dados pelo Teste de χ
2 

não revelou 

diferença estatística significativa, com p = 0.1599.  

 Todas as variáveis analisadas estatisticamente pelo Teste de χ
2 

foram também 

analisadas pelo Teste de Regressão Logística Múltipla. Assim como na análise pelo χ
2 

as 

variáveis: Antecedente de Endoscopia (Odds Ratio = 1.896; p = 0.3568), 

Compartilhamento de Escova de Dente (Odds Ratio = 1.377; p = 0.6597), Uso de Navalha 

no Barbeiro (Odds Ratio = 1.586; p = 0.4113), Compartilhamento de Aparelho de Barbear 

(Odds Ratio = 0.368; p = 0.2358), Uso de Material Pérfuro-Cortante  em Salão de 

Manicure/Pedicuro (Odds Ratio = 2.296; p = 0.1385), Contato com Agulha Utilizada por 

Outra Pessoa (Odds Ratio =  1.361; p = 0.6638), Antecedente de Tratamento Dentário 

(Odds Ratio = 1.841; p = 0.4522), Relação com Profissional do Sexo (Odds Ratio = 1.189; 
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p = 0.8347), Antecedente de DST (Odds Ratio =  1.446; p = 0.6073), Uso de Drogas 

Endovenosas (Odds Ratio = 0.507; p = 0.4735) e Presença de Tatuagem (Odds Ratio = 

2.742; p = 0.2262), conforme a Tabela 5, não foram significativas para infecção por algum 

marcador sorológico do VHB através da análise estatística pela Regressão Logística 

Múltipla.  

 As variáveis epidemiológicas relacionadas com: Antecedente de Transfusão 

Sanguínea (Odds Ratio = 2.661; p = 0.2453), Histórico de Exposição a Sangue de Outra 

Pessoa (Odds Ratio = 0.841; p = 0.2989) e Uso de Preservativo nas Relações Sexuais 

(Odds Ratio = 0.356; p = 0.1332) foram significativas estatisticamente através da análise 

pelo χ
2
, contudo ao serem analisadas pelo Teste de Regressão Logística Múltipla não 

apresentaram o nível de significância de p menor que 5% (p < 0,05). 

 Diferentemente dos resultados apresentados pelas variáveis acima expostas, a 

análise estatística dos fatores de risco: Antecedente de Cirurgia (Odds Ratio = 4.390; p = 

0.0065) e Antecedente de ferimento em que houve a necessidade de sutura (Odds Ratio = 

3.629; p = 0.0353), tanto pelo χ
2 

como pelo Teste de Regressão Logística Múltipla, 

mostraram diferenças estatísticas significativas, conforme Tabela 05. 
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Tabela 05. Distribuição da positividade para os marcadores sorológicos Anti-HBc (03 

associados ao HBsAg) de acordo com os fatores de risco associados à infecção pelo HBV 

em pacientes portadores do Schistosoma mansoni. Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. 

 
  Anti-HBc/HBsAg     

VARIÁVEIS 

EPIDEMIOLÓGICAS 

 Positivo  Negativo     

  Freq. % Freq. % Odds 

Ratio 

CI 95% P* χ2(p) 

Gênero Masc. 6 7.14 78 92.86 -- -- -- 0.2768 

Fem. 10 11.63 76 88.37 

Endoscopia  Sim 3 15 17 85 1.896 0.49 - 7.39 0.3568 0.1656 

Não 13 8.67 137 91.33 

Antecedente de Cirurgia Sim 9 20.93 34 79.07 4.390 1.51 - 12.74 0.0065 0.0013 

Não 7 5.51 120 94.49 

Transfusão de Sangue Sim 2 20 8 80 2.661 0.51 - 13.87 0.2453 0.0234 

Não 14 8.75 146 91.25 

Compartilhamento de 

Escova de Dente 

Sim 3 9.38 29 90.62 1.377 0.33 - 5.73 0.6597 0.9912 

Não 13 9.42 125 90.58 

Compartilhamento de 

Aparelho de Barbear 

Sim 2 5.4 35 94.6 0.368 0.07 - 1.92 0.2358 0.1811 

Não 14 10.52 119 89.48 

Uso de Material em 

Manicure 

Sim 9 12.33 64 87.67 2.296 0.76 - 6.90 0.1385 0.2235 

Não 7 7.22 90 92.78 

Antecedente de Sutura Sim 12 15.58 65 84.42 3.629 1.09 - 12.05 0.0353 0.0077 

Não 4 4.30 89 95.70 

Exposição a Sangue  Sim 2 22.22 7 77.78 0.841 0.61 - 1.17 0.2989 0.0082 

Não 14 8.70 147 91.30 

Contato com Agulha 

Usada por Outra Pessoa 

Sim 3 13.64 19 86.36 1.361 0.34 - 5.47 0.6638 0.2768 

Não 13 8.78 135 91.22 

Tratamento Dentário Sim 14 10.77 116 89.23 1.841 0.38 - 9.04 0.4522 0.1301 

Não 2 5.00 38 95.00 

Relação com Profissional 

do Sexo 

Sim 2 15.38 11 84.62 1.189 0.23 - 6.09 0.8347 0.1616 

Não 14 8.92 143 91.08 

Uso de Camisinha Sim 2 5.13 37 94.87 0.356 0.09 - 1.37 0.1332 0.0309 

Não 13 14.13 79 85.87 

DST Sim 3 17.65 14 82.35 1.446 0.35 - 5.90 0.6073 0.1599 

Não 12 10.71 100 89.29 

Drogas Injetáveis Sim 2 8 23 92 0.507 0.08 - 3.25 0.4735 0.6791 

Não 14 9.66 131 90.34 

Tatuagem Sim 3 17.65 14 82.35 2.742 0.54 - 14.05 0.2262 0.055 

Não 13 8.50 140 91.50 

 

Valores de p* referente às análises pela Regressão Logística Múltipla; CI 95% - Intervalo 

de Confiança de 95%; χ2 - valor de p de acordo com as análises pelo Qui-Quadrado de 

Igualdade. Gênero Masc. (Masculino) e Fem. (Feminino). 
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 Com base nos resultados reportados a partir da aplicação do questionário 

investigativo, 37,9% dos participantes afirmou ter sido imunizado (vacinado) contra o 

HBV. Na Figura 11 estão expressos os valores percentuais de positividade e negatividade 

para o marcador sorológico do Anti-HBs (Anticorpo contra o Vírus da Hepatite B), de 

acordo com o histórico de vacinação para Hepatite B. Entre os pacientes que disseram 

terem sido vacinados para VHB, o percentual de positivos para o Anti-HBs foi de 40,91%. 

Enquanto os que disseram que não foram vacinados contra o VHB, o percentual de 

positivos para esse marcador sorológico foi de 15,39%. A análise estatística pelo Teste de 

χ
2 

revelou diferença extremamente significativa entre as variáveis, com o valor de p < 

0.0001.  

 

 

 
 

Figura 11. Distribuição do percentual de indivíduos positivos e negativos para o marcador 

sorológico Anti-HBs, de acordo com o antecedente de vacinação contra o VHB, entre os 

pacientes infectados por Schistosoma mansoni. Santa Maira, Aracaju/SE, 2012. (χ
2 

= 

16.107; p < 0.0001). 
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 O resultado das análises laboratoriais de positividade para o VHC identificou 

apenas três amostras positivas para o marcador Anti-HCV, com prevalência de 1,76% de 

positivos para o VHC na população estudada. Devido ao reduzido número de casos 

positivos, não foi possível realizar análise estatística entre as variáveis de risco para a 

transmissão desse vírus. Na Tabela 06 estão reportadas as informações detalhadas de cada 

caso positivo para o Anti-HCV.  

 Com base na tabela abaixo, dois dos indivíduos pertencem ao sexo masculino, a 

faixa etária variou de 20 a 74 anos (média de 39,33 anos). O nível de escolaridade foi 

inversamente proporcional à faixa etária, sendo que um dos pacientes afirmou nunca ter 

estudado. Referente ao estado civil, todos se declararam solteiros. Questionou-se a 

naturalidade dos participantes: dois são provenientes do Estado de Alagoas, municípios de 

Penedo e Cajueiro, ambos endêmicos para Esquistossomose Mansônica. O outro afirmou 

ser natural da cidade de Boquim/SE, também região endêmica para transmissão do S. 

mansoni (Tabela 06). 

 Com relação às variáveis epidemiológicas, observou-se que: 01 dos indivíduos 

positivos já realizou cirurgia; 01 compartilhou aparelho de barbear com outra pessoa; 02 

possuem antecedente de ferimento no qual foi necessária a realização de sutura; todos 

possuem antecedente de tratamento dentário; 01 tem histórico de transfusão sanguínea 

(anterior a 1993); 01 não usa preservativos nas relações sexuais (Tabela 06).   

 Além disso, em um dos indivíduos Anti-HCV positivo, também foi identificado o 

marcador sorológico Anti-HBc, indicativo de contato com o VHB.       
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Tabela 06. Caracterização das variáveis epidemiológicas dos pacientes que foram positivos 

para o Vírus da Hepatite C (marcador sorológico Anti-HCV) e co-infectados com o 

Schistosoma mansoni. Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. 

 

 

Variáveis Epidemiológicas Caso 014 Caso 058 Caso 087 

Gênero Masculino Masculino Feminino 

Idade em Anos 20 24 74 

Escolaridade em Anos 12 ou mais 9 a 11 0 

Estado Civil Solteiro Solteiro Solteiro 

Naturalidade Penedo/AL Cajueiro/AL Boquim/SE 

Antecedente de Cirurgia Não Não Sim 

Uso de Drogas Injetáveis Não Não Não 

Tatuagem Não Não Não 

Compartilhamento de Escova de 

Dente 

Não Não Não 

Compartilhamento de aparelho de 

barbear 

Sim Não Não 

Utiliza material cortante de manicure Não Não Não 

Antecedente de Sutura Não Sim Sim 

Antecedente de Tratamento Dentário Sim Sim Sim 

Realizou Endoscopia Digestiva Não Não Não 

Compartilhamento de Agulha Não Não Não 

Antecedente de Transfusão de Sangue Não Não Sim (antes de 

1993) 

Total de Parceiros Sexuais 7 a 14 1 2 

Uso de Preservativo Sim Sim Não 

Antecedente de DST Não Não Não 

Outro Marcador Sorológico Não Não Sim (Anti-HBc) 

 

 

 

 

7.2 Resultados da Análise Espacial  

  

 

 A análise da distribuição espacial dos casos de Esquistossomose Mansônica e co-

infecção com os Vírus das Hepatites B e C contribuíram com informações epidemiológicas 

de grande relevância para compreensão da dinâmica dessas infecções na área de estudo. 

 A Figura 12 apresenta a malha cartográfica da área de estudo, bairro Santa Maria, 

obtida a partir do Serviço de Geoprocessamento da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE. 
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Nesta figura estão representados, em detalhes, os quarteirões com suas respectivas ruas, 

além de algumas áreas sem moradias e em destaque a localização do centro de saúde que 

serviu de referência para a realização da pesquisa, a Unidade de Saúde Celso Daniel. A 

partir dessa malha cartográfica, foi possível identificar a localização dos domicílios dos 

participantes da pesquisa e construir mapas temáticos dos casos das doenças pesquisadas. 

 

 
 

Figura 12. Mapa do município de Aracaju com destaque para o bairro Santa Maria e 

detalhamento da malha cartográfica da área de estudo, com destaque da localização da 

Unidade de Saúde Celso Daniel. Aracaju/SE. 2012. 

 

  

 Na Figura 13 está representada a análise espacial da ocorrência de casos de 

Esquistossomose Mansônica no bairro Santa Maria, realizada através do estimador de 

Kernel. A partir desta análise, foi gerada uma superfície com valores que demonstram 

menor ou maior intensidade, indo respectivamente das cores mais claras até as mais 

escuras, de áreas com uma menor quantidade de indivíduos positivos para o Schistosoma 

mansoni até regiões com um número maior de infectados.  

 As regiões marcadas em azul referem-se às áreas onde a ocorrência de 

Esquistossomose é pouco frequente. Entretanto, há um aumento na concentração de casos 
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desta doença proporcionalmente com as variações das cores de verde para amarelo, laranja 

até vermelho, conforme a Figura 13. 

 

 

 
 

Figura 13. Mapa de Kernel com a análise espacial dos indivíduos positivos para 

Schistosoma mansoni. Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. 2012. 

  

 

 A Figura 14 apresenta a análise espacial da ocorrência de infectados por S. mansoni 

que foram também positivos para o marcador sorológico Anti-HBc isolado ou associado ao 

HBsAg, no bairro Santa Maria, realizada através do estimador de Kernel.  Assim como foi 

detalhado na figura anterior, as regiões marcadas em azul referem-se às áreas onde a 

ocorrência de co-infecção (Esquistossomose e VHB) é pouco frequente. Houve algumas 

similaridades com a distribuição dos casos de Esquistossomose, todavia, há variações das 

regiões de maior ocorrência para o VHB com um elevado número de áreas que exprimem 
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maiores intensidades no que se refere ao gradiente gerado pela análise de Kernel, conforme 

a Figura 14.  

 

 
 

Figura 14. Mapa de Kernel com a análise espacial dos indivíduos positivos para o 

marcador sorológico Anti-HBc isolado ou associado ao HBsAg. Bairro Santa Maria, 

Aracaju/SE. 2012. 

  

 

 

  A Figura 15 expõe a distribuição das áreas do bairro Santa Maria onde habitam os 

indivíduos positivos para o Anti-HCV. Dos pacientes positivos para este marcador 

sorológico, dois residem muito próximos um do outro e em área de baixa ocorrência para 

Esquistossomose, enquanto o outro se situa em uma área mais afastada do bairro e na qual 

a prevalência dessa parasitose é maior, conforme apresentado na Figura 13. Não foi 

possível realizar análise de Kernel para a co-infecção Esquistossomose e VHC devido ao 

reduzido número de pacientes positivos para o Anti-HCV.  
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Figura 15. Mapa de distribuição espacial do local de moradia (em vermelho) dos 

indivíduos positivos para o marcador sorológico Anti-HCV. Bairro Santa Maria, 

Aracaju/SE. 2012. 

 

 

 

 

 Na Figura 16,  está representada a análise espacial da prevalência de infectados por 

S. mansoni e positivos para o marcador sorológico Anti-HBs isolado (indicativo de 

imunização para o VHB), no bairro Santa Maria, realizada através do estimador de Kernel. 

A análise espacial mostrou que a maioria dos indivíduos vacinados para o VHB situa-se 

próxima ao principal centro de saúde do bairro Santa Maria, a Unidade de Saúde Celso 

Daniel, haja vista que a maioria das áreas de maior intensidade distribui-se ao redor deste 

centro de saúde, conforme a Figura 16. 
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Figura 16. Mapa de Kernel com a análise espacial dos indivíduos vacinados contra o HBV 

(Anti-HBs isolodado). Bairro Santa Maria, Aracaju/SE. 2012. 
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8. DISCUSSÃO 

 
 

As ações do Programa de Controle da Esquistossomose (PCE) aplicadas no Bairro 

Santa Maria e em áreas de expansão do município de Aracaju/SE, que visam estimar a 

prevalência e combater a infecção pelo Schistosoma mansoni, apresentam falhas em suas 

medidas de controle e investigação. Esses problemas, geralmente de natureza gerencial e 

metodológica, associados à falta de recursos e de profissionais qualificados no estudo 

dessa doença resultam em uma subestimação da real taxa de infecção humana, além dos 

fatores de risco nesta área. Mais que isso, as medidas de combate à doença baseiam-se 

unicamente em ações quimioterápicas para eliminação da infecção em humanos e controle 

das espécies do molusco vetor (Biomphalaria sp.).  

É importante destacar também que a inexistência de ações de educação em saúde, 

associadas às condições socioambientais extremamente precárias e desfavoráveis dessas 

regiões culminam com elevadas taxas de reinfecção e manutenção da doença na população.  

Entre o ano de 2010 até junho de 2011, os dados obtidos pelo Centro de Controle 

de Zoonoses (CCZ) do município de Aracaju relataram um índice de 702 indivíduos 

infectados pelo parasito nestas regiões (áreas de expansão e periferia de Aracaju). O 

inquérito parasitológico realizado pelo PCE na comunidade estudada, neste período, 

identificou um total de 398 indivíduos infectados pelo S. mansoni, o que representou 

56,69% dos positivos das áreas endêmicas do município de Aracaju. Desse total, 187 

(47%) foram voluntários em participar da pesquisa. O percentual elevado de sujeitos que se 

ausentaram deste estudo deve-se, sobretudo, ao fato desses pacientes não terem recebido o 

comunicado da pesquisa pelo Agente Comunitário de Saúde. Isso ocorreu porque muitos 

indivíduos não foram localizados, devido a mudanças eventuais de endereço, justificado 

principalmente pela busca de novas oportunidades de trabalho, por problemas de infra-

estrutura domiciliar e perturbações de intempéries como chuvas fortes e inundações. Além 

do mais existem muitas áreas de invasões na comunidade, com habitações instáveis e 

mudanças constantes dos moradores o que também dificultou a localização de todos os 

indivíduos para a pesquisa.   

Outro aspecto relevante refere-se à renda mensal em salários mínimos por 

domicílio dos indivíduos participantes da pesquisa. 79% da população recebe menos de um 

salário mínimo por mês. Muitos indivíduos afirmaram durante as entrevistas que a única 

fonte de renda é proveniente dos programas assistencialistas do governo federal.  



59 

 

 

Em relação à distribuição dos casos de infecção pelo S. mansoni, de acordo com a 

faixa etária, os jovens e adultos apresentaram maiores prevalências. Esses valores refletem 

a principal faixa etária da população que é afetada pela Esquistossomose. É neste intervalo 

de idade que os indivíduos estão mais sujeitos a fatores de risco de contaminação pelo S. 

mansoni a exemplo de utilização de fontes hídricas como áreas de lazer e atividade 

profissional (pesca, lavagem de roupa, agricultura e irrigação) (BARBOSA et al. 2000; 

ARAÚJO et al., 2007; BARBOSA E GOMES, 2008; BARBOSA et al., 2010; BARBOSA 

et al., 2011; SARVEL et al., 2011).    

Referente ao histórico de infecção por Hepatite entre os participantes da pesquisa 

ou entre seus familiares foi identificado um valor significativo, dado que 12,84% dos 

entrevistados afirmaram que sim. Essa informação é relevante na cadeia de transmissão 

dos vírus causadores da hepatite dado que a presença de uma pessoa no mesmo domicílio 

contaminada pelo vírus aumenta consideravelmente os riscos de transmissão da doença 

(FERREIRA E SILVEIRA, 2004; COURA, 2005; TEXEIRA, 2005; SANTOS et al., 

2008). Em um estudo realizado no interior de Minas Gerais, em uma área endêmica para 

Esquistossomose, identificou-se que havia uma maior prevalência de infecção pelo VHB 

entre membros de uma mesma família, o que sugere um maior risco de transmissão do 

vírus entre parentes (SERUFO et al., 1998). 

 É interessante destacar que nossa pesquisa mostrou que o maior percentual de 

indivíduos vacinados contra o VHB concentra-se nos grupos das crianças, adolescentes e 

adulto-jovens. Enquanto nos sujeitos que possuem mais de 28 anos, há uma redução 

considerável no número de vacinados conforme o aumento da idade. Isso é justificado pelo 

fato de que a vacinação para o VHB no Brasil teve início em 1989, em algumas regiões, 

sendo direcionada primariamente para grupos específicos. Por volta de 1998 foi instituída a 

obrigatoriedade da vacinação para VHB em todo o território brasileiro para crianças 

menores de um ano e para população em alto risco de infecção (FERREIRA E SILVEIRA, 

2004; KHOURI E SANTOS, 2004; SCARAVELI et al., 2011). Apesar dos percentuais de 

sujeitos vacinados nas faixas etárias menores serem relativamente maiores que os demais, 

os valores observados ainda são extremamente reduzidos. No Brasil, o Ministério da Saúde 

recomenda a vacinação de todos os recém-nascidos nas primeiras doze horas de vida. 

Atualmente a vacinação também passou a ser direcionada para adolescentes e jovens 

menores de 29 anos, além de profissionais da área da saúde e indivíduos que são mais 

expostos ao risco de infecção pelo VHB (FERREIRA E SILVEIRA, 2004; KHOURI E 

SANTOS, 2004; COURA, 2005; SCARAVELI et al., 2011). A pesquisa foi realizada 
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durante período de campanha de vacinação nacional contra o VHB. Os valores observados 

após a coleta de informações através do questionário mostrou que 37,9% dos participantes 

afirmaram ter sido vacinados contra o VHB. Contudo, os valores reportados pelas análises 

dos marcadores sorológicas revelaram que somente 18,82% (Anti-HBs isolado) estão de 

fato imunizados contra o VHB. A discrepância observada entre esses valores pode 

conjecturar que esses pacientes não sabem de fato se receberam vacinação, talvez não 

receberam todas as doses ou nos intervalos de tempo preconizados pelo Ministério da 

Saúde, ou alguns pacientes receberam a vacina todavia não desenvolveram imunidade 

contra o VHB. Os resultados observados na pesquisa demonstram um sério problema de 

saúde pública, haja vista que apesar da recomendação do Ministério da Saúde acerca da 

vacinação, sobretudo em crianças e jovens, a grande maioria daqueles que vivem no bairro 

pesquisado não foram imunizados contra o VHB.  

 Os estudos de investigação da associação entre Hepatites Virais (B e C) e 

Esquistossomose Masônica que foram realizados no Brasil, além de serem escassos, 

concentram-se especialmente em centros de tratamento para pacientes com as formas mais 

agravantes da Esquistossomose. E que devido aos diversos procedimentos de risco, os 

quais os pacientes estão sujeitos (transfusões sanguíneas ou de hemoderivados, endoscopia 

digestiva e intervenções parenterais), os estudos reportaram percentuais elevados de co-

infecção VHB/VHC e Esquistossomose (PEREIRA et al., 1995; SERUFO E 

LAMBERTUCCI, 1997; CONCEIÇÃO et al., 1998; SERUFO et al., 1998; AQUINO et 

al., 2000; SERUFO, 2000; SILVA et al., 2008; MORAIS et al., 2010; SILVA et al., 2011). 

Os poucos trabalhos de investigação epidemiológica que foram realizados em áreas 

endêmicas para Esquistossomose e nos quais participaram indivíduos de todas as formas 

clínicas desta parasitose, principalmente a forma intestinal, apresentaram taxas de co-

infecção divergentes dos citados anteriormente (SERUFO et al., 1998; TAVARES-NETO, 

1998; TAVARES-NETO et al., 2005).  

 Os resultados do nosso estudo apresentaram uma prevalência elevada de infecção 

pelo VHB (9,41% Anti-HBc positivo), um pouco acima da média de prevalência estimada 

para a população do Brasil (7,9%) e extremamente elevada quando comparada com a 

prevalência do Nordeste (1,2%) e do estado de Sergipe (2,38%) (CALLADO et al., 2012 - 

dados não publicados). Enquanto nos resultados observados para o marcador Anti-HCV, 

constatou-se que 1,76% foi positivo. Prevalência esta, também acima da estimada para a 

população de doadores de sangue que varia de 0,49% a 0,69%. Além disso, 32 amostras 

foram positivas apenas para o marcador Anti-HBs (18,82%), corroborando os resultados 
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dos questionários, em que foram observados percentuais muito baixos de vacinação contra 

o VHB na população estudada (CONCEIÇÃO  et al., 1998; FERREIRA E SILVEIRA, 

2004; KHOURI E SANTOS, 2004; COURA, 2005; KHOURI et al., 2010; SCARAVELI 

et al., 2011; TONIAL et al., 2011). 

 Embora os valores encontrados em nosso estudo sejam um pouco acima da 

prevalência estimada para a população brasileira, não podemos inferir que os indivíduos 

portadores da Esquistossomose Mansônica são mais susceptíveis à infecção pelo VHB ou 

VHC.  

 É interessante ressaltar que a maior parte dos estudos de co-infecção HBV/HCV e 

Esquistossomose foi realizada com pacientes internados em unidades hospitalares para 

tratamento das formas crônicas e agravantes desta parasitose e em virtude disso reportaram 

valores de prevalência elevada de co-infecção. Corroboram essa afirmação os trabalhos 

realizados por Guimarães (1977) apud Conceição et al. (1998) que identificou 4,4% de 

pacientes positivos para o VHB e com a forma hepatoesplênica da Esquistossomose, 

comparado com os valores de 1,5% na forma hepatointestinal e 0,6% do grupo controle 

(sem Esquistossomose). Silva (1979) apud Conceição et al. (1998) encontrou taxa de 

22,5% de pacientes com VHB entre hepatoesplênicos, comparados com 0,9% com a forma 

hepatointestinal e nenhum positivo no grupo controle. Aquino et al. (2000) pesquisou 

marcadores sorológicos para o VHB e VHC entre pacientes com a forma hepatoesplênica 

da Esquistossomose e reportou uma prevalência de 15,8% para marcadores do VHB e 

12,9% do VHC. Os valores apresentados por Conceição et al. (1998) foram similares aos 

desses estudos, com 9,2% de positivos para os marcadores HBsAg entre os pacientes com 

a forma hepatointestinal e 12,2% para aqueles com a forma hepatoesplênica. 

Posteriormente a isso, Silva et al. (2008) identificou uma prevalência de 11,9% para o anti-

HCV entre pacientes com a forma hepatoesplênica atendidos pelo centro de referência para 

tratamento da Esquistossomose do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 

Pernambuco. Além desse estudo, Silva et al. (2011) também reportaram valores elevados 

de co-infecção, com prevalências de 30% para os marcadores anti-HBc e/ou HBsAg e de 

7,4% para o anti-HCV.  

 Contudo, nos trabalhos realizados em áreas endêmicas para Esquistossomose em 

que participaram principalmente portadores da forma aguda ou hepatointestinal, os valores 

de associação entre essas doenças foram significativamente menores que aqueles 

realizados em unidades de tratamento para as formas graves da parasitose, o que corrobora 

os nossos resultados. Os inquéritos epidemiológicos realizados por Serufo e Lambertucci 
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(1998 e 2000) no estado de Minas Gerais e por Tavares-Neto e colaboradores (1998 e 

2005) na Bahia se destacam. Uma pesquisa realizada por Serufo et al. (1998) comparou a 

prevalência de marcadores sorológicos do VHB em área endêmica e não-endêmica para o 

S. mansoni e de acordo com os resultados apresentados, não houve diferença significativa 

de co-infecção entre as áreas estudadas. Taveres-Neto et al. (2005) investigou a 

prevalência do VHC em pacientes com Esquistossomose Mansônica em uma cidade do 

interior da Bahia e encontrou taxa de co-infecção de 0,5%. Com os resultados observados 

os autores rejeitaram as hipóteses de associação entre o VHC e Esquistossomose no 

interior da Bahia.                     

 As análises das associações entre as variáveis epidemiológicas do estudo e os 

resultados observados nas análises laboratoriais para os marcadores sorológicos dos VHB e 

VHC apresentaram alguns aspectos interessantes para serem discutidos. Ao relacionar os 

percentuais de positividade para os marcadores sorológicos do VHB de acordo com o 

gênero dos indivíduos que participaram do estudo, constatou-se que as mulheres 

apresentaram percentual de positividade maior que os homens. Apesar disso, a análise 

estatística não revelou diferença significativa. Os resultados apresentados por Silva et al. 

(2011) mostrou um percentual de infecção pelo VHB maior entre os homens (35,79%), 

quando comparado com as mulheres (25,93%), mas também sem diferença estatística. Em 

um estudo de soroprevalência do VHB e VHC realizado no estado do Pará, o percentual de 

infecção por esses vírus foi maior entre os homens (62,6%) (AQUINO et al., 2008). A 

maior prevalência de marcadores sorológicos entre os homens pode indicar que estes são 

mais expostos aos vírus, provavelmente devido ao comportamento sexual ou ao uso de 

drogas endovenosas. Em relação aos nossos resultados, a prevalência maior entre as 

mulheres pode ser justificada pelo fato de que a maioria das que procuraram a unidade de 

saúde para participar do estudo é casada e provavelmente foram contaminadas pelo 

parceiro, ou simplesmente isso pode representar um viés amostral.   

 A análise da distribuição de infecção pelo VHB de acordo com a faixa etária 

reportou que os percentuais mais elevados de indivíduos positivos ficaram entre aqueles 

acima de 15 anos, com prevalência maior entre os que possuem de 29 a 42 anos. O fato de 

não haver sorologia positiva para o VHB na faixa etária de 0-14 anos sugere que a via de 

transmissão do vírus nesta área é unicamente horizontal. Essas variações podem estar 

associadas possivelmente a maior atividade sexual desse grupo, assim como a um maior 

tempo de exposição ao vírus. Resultados semelhantes foram apresentados por Conceição et 

al. (1998) ao identificarem uma taxa de positividade maior para o VHB conforme o 
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aumento da faixa etária. O mesmo foi reportado por Silva et al. (2011), onde 71,7% dos 

pacientes positivos da pesquisa possuíam 50 anos ou mais. Além desses, outros trabalhos 

identificaram uma relação direta entre positividade para VHB e as maiores faixas etárias 

(SERUFO et al., 1998; TAVARES-NETO et al., 1998; AQUINO et al., 2008; SILVA et 

al., 2008).    

 O maior percentual de indivíduos positivos para marcadores sorológicos do VHB 

encontram-se entre aqueles que são analfabetos e os que possuem de um a quatro anos de 

estudo. Essas duas categorias juntas representaram 75% do total de indivíduos positivos 

para algum marcador sorológico do VHB. Indicando que quanto menor o nível de 

escolaridade, maior o risco do indivíduo se infectar pelo VHB. Esse percentual de 

positividade diminui significativamente ao passo que se aumentam os anos de estudo. A 

redução no nível de infectados com o aumento de nível de escolaridade pode estar 

relacionado com o conhecimento destes indivíduos acerca dos cuidados e medidas 

preventivas contra infecção pelo VHB. Todavia, vale ressaltar que isso pode representar 

também um viés amostral, uma vez que a população estudada, em sua maioria, possui um 

baixo nível educacional, o que provavelmente implicou numa maior taxa de positivos nas 

categorias de menor formação educacional.  

 A análise estatística da relação entre as variáveis epidemiológicas e os resultados 

dos testes laboratoriais para os marcadores sorológicos do VHB, através do Qui-Quadrado 

de Igualdade (χ
2
) mostrou que alguns fatores estão associados à transmissão do VHB e pela 

Regressão Logística Múltipla  foi possível estabelecer inferência entre as variáveis. O 

antecedente de cirurgia, a realização de sutura e o contato com sangue de outra pessoa 

foram estatisticamente significativos como vias de risco de transmissão de agentes 

causadores de hepatite. Além desses, o histórico de transfusão sanguínea e/ou 

hemoderivados foi considerado um importante fator de risco de infecção pelo VHB entre 

os indivíduos positivos. Alguns autores sugerem que a transfusão de sangue é uma das 

mais eficientes vias de transmissão de agentes virais (AQUINO et al., 2000; FERREIRA E 

SILVEIRA, 2004; KHOURI E SANTOS, 2004; COURA, 2005; VALENTE et al., 2005; 

AQUINO et al., 2008; SILVA et al., 2011).  Embora não tenha sido analisado neste estudo, 

o número de transfusões é relevante para as possibilidades de contaminação por vírus 

(SILVA et al., 2011). No Egito, onde são observadas as maiores prevalências de co-

infecção S. mansoni e VHB/VHC, relacionam a elevada taxa de infecção pelos agentes 

virais a procedimentos com intervenção parenteral, principalmente o uso indiscriminado de 

injeções com tártaro emético sem esterilização para o tratamento de pacientes com 
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Esquistossomose, há aproximadamente 25 anos (EL-SHAZLY e tal., 2001; RAO et al., 

2002; KHAN et al., 2004; MOHAMED et al., 2006; SILVA et al., 2011).  

 Na literatura científica existem controvérsias acerca do papel da endoscopia 

digestiva como veículo transmissor dos VHB e VHC. É sabido que pacientes 

hepatoesplênicos desenvolvem varizes esofagianas e sofrem eventos clínicos de 

hematêmese com freqüência o que implica na realização de procedimentos endoscópicos 

com maior frequência. Em face disso, alguns autores supõem que caso os equipamentos 

utilizados nestes procedimentos não sejam adequadamente higienizados e sobrem 

resquícios orgânicos, os vírus tipo C e especialmente o tipo B que é mais resistente, podem 

ser transmitidos a outros pacientes (SILVA et al., 2008; SILVA et al., 2011). Apesar 

dessas observações, em nosso estudo o antecedente de endoscopia digestiva não foi 

associado à transmissão do VHB.  

 Além disso, as variáveis: compartilhamento de escova de dente e de aparelho de 

barbear, o uso de material perfuro-cortante em manicure/pedicuro, o uso de navalha no 

barbeiro, tratamento dentário, histórico de relação sexual com profissional do sexo e 

presença de tatuagem não foram associadas como fatores de risco para infecção pelo 

agente causador da Hepatite B entre os indivíduos positivos. O uso de drogas endovenosas, 

embora seja considerado por alguns autores como um dos mais relevantes meios de 

contaminação por agentes virais, em nosso estudo não foi estatisticamente significativo 

como fator de risco para o VHB (KHOURI E SANTOS, 2004; COURA, 2005; AQUINO 

et al., 2008; SANTOS et al., 2011).  

 Dentre as vias de transmissão do VHB, o contato sexual sem proteção com 

indivíduo infectado é considerado o fator de risco mais relevante para contaminação por 

este vírus em áreas não-endêmicas, sobremaneira entre jovens e adultos (KHOURI E 

SANTOS, 2004; COURA, 2005; SANTOS et al., 2008; SANTOS et al., 2011). Em nossa 

pesquisa, a realização de prática sexual sem o uso de preservativo foi associada como fator 

de risco para infecção pelo VHB.   

 Devido ao reduzido número de indivíduos positivos para o marcador sorológico do 

VHC (anti-HCV) não foi possível fazer análise estatística entre as variáveis 

epidemiológicas estudas, nem inferência com base nos resultados observados. Contudo, 

observou-se que um dos indivíduos positivos para VHC tem antecedente de cirurgia e 

histórico de transfusão sanguínea anteriormente a 1993, dois informaram que já realizaram 

sutura e um afirmou não usar preservativos durante as relações sexuais, indicando, 

portanto, que estes indivíduos estiveram sujeitos a alguns fatores de risco associados à 
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transmissão do HCV. Mais que isso, um dos pacientes com o VHC também foi positivo 

para o marcador sorológico anti-HBc, revelando que o mesmo também teve contato com 

VHB.      

 Os resultados de prevalência do VHB e VHC no Brasil variam principalmente 

conforme os aspectos demográficos, socioeconômicos e comportamentais da população 

pesquisada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é considerado um país de 

endemicidade intermediária para o VHB, com média de 7,9% de infectados. As taxas de 

infecção pelos vírus tipo B e C variam consideravelmente entre as regiões, sendo a região 

Norte a que apresenta a maior prevalência. Entre as áreas não-endêmicas para as hepatites 

virais do tipo B e C, incluindo a região Nordeste, os principais fatores de risco associados à 

transmissão desses vírus são as intervenções parenterais, o uso de drogas endovenosas e a 

prática sexual sem o uso de preservativo.  (CONCEIÇÃO  et al., 1998; FERREIRA E 

SILVEIRA, 2004; KHOURI E SANTOS, 2004; COURA, 2005; KHOURI et al., 2010; 

SCARAVELI et al., 2011; TONIAL et al., 2011). 

 Embora os resultados desse estudo reportem valores acima da prevalência estimada 

para a população brasileira, não podemos inferir que os indivíduos portadores da 

Esquistossomose Mansônica são mais susceptíveis à infecção pelo VHB ou VHC.   De 

acordo com as análises estatísticas dos resultados foi possível constatar que os principais 

riscos de infecção pelo VHB e VHC estão relacionados às intervenções parenterais dos 

serviços de saúde, assim como à atividade sexual sem uso de preservativo, no caso do 

VHB, e não à infecção pelo S. mansoni.  

 Essas observações ascendem inúmeras discussões no âmbito da saúde pública. 

Pode-se especular, diante desse contexto, que o uso de serviços hospitalares, sobretudo os 

que envolvem intervenções parenterais como cirurgia, realização de sutura, assim como a 

transfusão sanguínea, seriam ações impactantes na cadeia de transmissão dos vírus das 

Hepatites B e C, além de outros agentes virais como o Vírus da Hepatite Delta e o HIV. O 

uso desses serviços de saúde aumenta exponencialmente as chances do paciente se infectar 

por esses vírus. Todavia, deve-se ressaltar que este estudo não é conclusivo, sendo de 

fundamental importância a realização de mais investigações científicas direcionadas para a 

análise da associação entre os procedimentos parenterais realizados nos centros de saúde e 

a transmissão dos vírus das Hepatites B e C, além de outros agentes patogênicos.  

 Atualmente, pesquisas que reportam a análise espacial da Esquistossomose 

Mansônica, assim como de outras doenças, passaram a ser frequentes (BARBOSA et al., 

2004; ARAÚJO et al., 2007; GUIMARÃES et al., 2008; BARBOSA et al., 2010; 
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BARBOSA et al., 2011). Contudo, este é um estudo pioneiro que aborda a situação do 

espaço em pesquisa que envolve casos de co-infecção Esquistossomose e Hepatites Virais 

(B e C) no município de Aracaju/SE.  

 A análise espacial dos casos de Esquistossomose (período de março de 2010 a julho 

de 2011) mostrou que sua distribuição não foi homogênea no bairro pesquisado. Houve 

uma concentração de casos nas áreas mais centrais, com uma diminuição progressiva para 

as áreas periféricas. O bairro Santa Maria possui em todo seu território diversas coleções 

hídricas o que propicia condições favoráveis a infecções pelo S. mansoni (ARAÚJO, 2012 

- dados não publicados). Devido ao fato das regiões mais centrais do bairro apresentarem 

uma maior densidade populacional, é provável que essa análise espacial reflita este perfil 

de distribuição de prevalência de infecção em função do maior número de habitantes nestas 

regiões.   

 Em relação à análise espacial dos casos de infecção pelo VHB, assim como nos 

caso dos pacientes esquistossomóticos, é importante considerar que não houve uma 

distribuição homogênea da prevalência desta infecção na área estudada. É marcante a 

presença de áreas em que a prevalência é maior, indicando regiões de maior risco de 

transmissão da doença. As principais vias de transmissão do VHB são a parenteral e a 

sexual, o que implica numa melhor investigação da relação de proximidade existente entre 

os pacientes, uma vez que este cenário aumenta as possibilidades de transmissão da doença 

para os familiares e moradores que vivem próximos aos infectados (SERUFO et al., 1998; 

AQUINO et al., 2008; KHOURI et al., 2010; CHACHÁ et al., 2011; SCARAVELI et al., 

2011). Esta proximidade parece influenciar a ocorrência de infecções pelo VHB. Essa 

situação pode também ser aplicada aos dois pacientes positivos para Anti-HCV e que 

residem próximos um do outro. Não foi possível realizar a análise de Kernel com os 

indivíduos positivos para o Anti-HCV devido ao reduzido número de casos.  

 Referente à distribuição espacial dos indivíduos vacinados conta o VHB, a análise 

de Kernel mostrou que a maioria destes reside próxima a Unidade de Saúde Celso Daniel. 

Essa distribuição pode ser o reflexo da proximidade das moradias ao centro de saúde, o que 

facilita o contato das equipes de saúde com esta população, assim como o acesso das 

pessoas a vacinação. Contudo, isso ascende inúmeras discussões acerca da eficácia dos 

programas saúde e vacinação para a população. Este cenário de distribuição espacial, 

associado aos resultados de baixa imunização da população estudada (18,82%), indica que 

grande parcela dos indivíduos desse bairro está susceptível à infecção pelo VHB.  
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 Diante dessas argumentações pode-se inferir que os estudos epidemiológicos 

associados à análise espacial dessas doenças (Esquistossomose e VHB/VHC) podem servir 

como fontes de informação de grande relevância para o melhor entendimento da dinâmica 

de distribuição dessas infecções no bairro estudado. Mais que isso, podem servir de apoio 

aos programas de saúde pública para ações de controle, prevenção e monitoramento das 

infecções, a exemplo dos estudos de análise espacial da Esquistossomose que foram 

realizados no estado de Pernambuco (ARAÚJO, 2004; ARAÚJO et al., 2007; BARBOSA 

et al., 2010; BARBOSA et al., 2011).     

      Em virtude das considerações apresentadas é importante salientar que as Hepatites 

Virais constituem um cenário sombrio e insidioso das doenças infecciosas no Brasil. As 

condições heterogêneas do nosso país como variabilidade socioeconômica, deficiências 

nos serviços de saúde, de diagnóstico, de tratamento da infecção e sobretudo a ineficiência 

de políticas públicas para estimar a real prevalência dessas doenças na população e 

conscientização sobre a importância da prevenção, são elementos de grande relevância que 

devem ser considerados na melhor compreensão e combate às hepatites virais.  

 Em 2002, o Ministério da Saúde do Brasil, estruturou o Programa Nacional para 

Prevenção e o Controle das Hepatites Virais (PNHV), cujo principal objetivo era contribuir 

para aprimorar o conjunto de ações de saúde relacionadas às hepatites (FERREIRA E 

SILVEIRA, 2004). Diante disso, estudos como o que realizamos, de investigação 

epidemiológica da co-infecção VHB/VHC e Esquistossomose são de grande importância, 

uma vez que são escassos no Brasil. Além do mais, o conhecimento sobre a prevalência 

das hepatites virais em áreas endêmicas de S. mansoni, assim como em todo o território 

brasileiro, pode ser utilizado para o controle e prevenção dessas doenças e evitando assim 

os prognósticos clínicos mais agravantes: hepatite crônica, cirrose hepática e carcinoma 

hepatocelular.     

 Com base nessas discussões, permanece um grande desafio o enfrentamento das 

doenças infecciosas e parasitárias como problema de saúde pública do nosso país. Investir 

majoritariamente em estratégias eficazes de diagnóstico viral, combate à infecção em 

humanos e, sobremaneira, a educação da população sobre os meios de prevenção das 

hepatites constituem as estratégias mais importantes para minimizar os elevados índices de 

prevalências das hepatites e especialmente a taxa de portadores crônicos da doença que 

padecem e falecem todos os anos. 
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9. CONCLUSÕES 

 

 

 As prevalências de marcadores sorológicos do Vírus da Hepatite B e do Vírus da 

Hepatite C foram elevadas entre os pacientes infectados pelo S. mansoni.  

 

 Os principais riscos de infecção pelo VHB estão relacionados às intervenções 

parenterais dos serviços de saúde, assim como à atividade sexual sem uso de preservativo. 

 

 Nesta população não foi observada transmissão vertical do VHB. 

 

 O percentual de pacientes imunizados contra o VHB é muito reduzido nesta 

população, indicando que a maioria dos indivíduos está susceptível à infecção pelo VHB. 

 

 Não foi possível realizar associação entre a prevalência de positivos para o VHC e 

as variáveis epidemiológicas. 

 

 A análise espacial dos casos de co-infecção (Esquistossomose e Hepatite) permitiu 

a visualização de áreas de maior concentração dessas infecções, assim como as que são 

expostas a diferentes graus de risco de transmissão.  

 

 Os resultados da pesquisa possibilitam oferecer, aos serviços municipais de saúde, 

um instrumento que facilite a compreensão da distribuição espacial da Esquistossomose e 

Hepatites (B e C) no bairro Santa Maria. 



69 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABDELWAHAB, S.; REWISHA, E.; HASHEM, M.; SOBHY, M.; GALAL, I.; ALLAM, 

W. R.; MIKHAIL, N.; GALAL, G.; EL-TABBAKH, M.; EL-KAMARY, S. S.; WAKED, 

I.; STRICKLAND, G. T. Risk factors for hepatitis C infection among Egyptian healthcare 

workers in a national liver diseases referral centre. Transactions of the Royal Society of 

Tropical Medicine and Hygiene. Vol. 106, p. 98-103, 2012.   

 

 

AGHA, S.; El-MASHAD, N.; El-MALKY, M.; El-SHONY, H.; El-SHERIF, M. Z.; El-

HASAN, M. A.; TANAKA, Y.; MIZOKAMI, M. Prevalence of low positive anti-VHC 

antibodies in blood donors: Schistosoma mansoni co-infection and possible role of 

autoantibodies. Microbiology and Immunology. Vol. 50, n. 6, p. 447-452, 2006. 

 

 

AGHA, S.; TANAKA, Y.; SAUDY, N.; KURBANOV, F.; ABO-ZEID, M.; EL-MALKY, 

M.; KHALAF, M.; OHTA, N.; YOSHIZAWA, H.; MIZOKAMI, M. Reliability of 

hepatitis C virus core antigen assay for detection of viremia in VHC genotypes 1, 2, 3 and 

4 infected blood donors: a collaborative study between Japan, Egypt, and Uzbekistan. 

Journal of Medical Virology. Jun; vol. 73, n. 2, p. 216-22, 2004. 

 

 

AL-SHAMIRI, A. H.; AL-TAJ, M. A.; AHMED, A. S. Prevalence and co-infections of 

schistosomiasis/hepatitis B and C viruses among school children in an endemic areas in 

Taiz, Yemen. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine. P. 404-408, 2011. 

 

 

ALTER, H. J.; CONRY-CANTILENA, C.; MELPOLDER, J.; TAN, D.; VAN RADEN, 

M.; HERION, D.; LAU, D.; HOOFNAGLE, J. H. Hepatitis C in asymptomatic blood 

donors. Hepatology, Philadelphia, vol. 26, p. 29-33, 1997.  

 

 

AMARAL, R. S. do; TAUIL, P. L.; LIMA, D. D.  and  ENGELS, D. An analysis of the 

impact of the Schistosomiasis Control Programme in Brazil. Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz. Vol.101, suppl.1, p. 79-85, 2006. 

 

 

ANDRADE, Z. A. Regressão da fibrose hepática. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical. Vol. 38 n.6 Uberaba, Nov./Dec. 2005. 

 

 

AQUINO, R. T.; CHIEFFI, P. P.; CATUNDA, S. de M.; ARAÚJO, M. F.; RIBEIRO, M. 

C. S. de A.; TADDEO, E. F.; ROLIM, E. G. Hepatitis B and C vírus markers among 

patients with hepatosplenic mansonic schistosomiasis. Revista do Instituto de Medicina 

Tropical. São Paulo, Nov-Dec; vol. 42, n.6, p. 313-320, 2000. 

 

 



70 

 

 

AQUINO, J. A.; PEGADO, K. A.; BARROS, L. P.; MACHADO, L. F. A. Soroprevalência 

de infecção por Vírus da Hepatite B e Vírus da Hepatite C em indivíduos do Estado do 

Pará. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 41, n. 4, p. 334-337, 

jul-ago, 2008. 

 

 

ARAÚJO, K. C. G. M. de. Distribuição espacial de focos de esquistossomose através 

Sistemas de Informações Geográficas-SIG, Ilha de Itamaracá, Pernambuco. 

Dissertação (Mestrado em Saúde Pública)- Departamento de Saúde Coletiva, Centro de 

Pesquisas Aggeu Magalhães, Fundação Oswaldo Cruz - Recife, 2004. 

 

 

ARAÚJO, K. C. G.; REZENDES, A. P. C.; SOUZA-SANTOS, R.; SILVEIRA JUNIOR, 

J. C.; BARBOSA, C. S. Análise Espacial dos Focos de Biomphalaria glabrata e de casos 

humanos de esquistossomose em Porto de Galinhas , Pernambuco. Cadernos de Saúde 

Pública (FIOCRUZ). Vol. 23, p. 409 - 418, 2007. 

 

 

AYRES, M.; AYRES JR., M.; AYRES, D. L.; SANTOS, A. de A. S. dos. BioEstat: 

Aplicações estatísticas nas áreas das Ciências Bio-médicas. Belém, Pará. 2007.  

 

 

BAILEY, T. C.; GATRELL, A. C. Interactive spatial data analysis. Harlow: Longman, 

1995. 

 

 

BARBOSA, C. S.; PIERRI, O. S.; SILVA, C. B. da; BARBOSA, F. S. Ecoepidemiologia 

da esquistossomose urbana na ilha de Itamaracá, Estado de Pernambuco. Revista de Saúde 

Pública. São Paulo, vol. 34, n. 4, p. 337-41, 2000.  

 

 

BARBOSA, C. S.; ARAÚJO, K. C. G.; FAVRE, T.; PIERI, O. Spacial distribution of 

schistosoma mansoni foci in Itamaracá Island, Pernambuco, Brazil. Memórias do 

Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 99, p.79 - 83, 2004. 

 

 

BARBOSA, C. S.; GOMES, E. C. de S. Manual prático para o diagnóstico e controle 

da Esquistossomose. Recife, Editora Universitária da UFPE, 2008. 

 

 

BARBOSA, C. S.; ARAÚJO,  K. C.; SEVILLA, M. A. A.; MELO, F.; GOMES, E. C. de 

S.; SOUZA-SANTOS, R. Currente epidemiological status of schistosomiasis in the state of 

Pernambuco, Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, Vol. 105, n. 

4, p. 549-554, Jul. 2010. 

 

 

BARBOSA, C. S.; LEAL-NETO, O. B.; GOMES, E. C. de S.; ARAÚJO, K. C. G. M. de; 

DOMINGUES, A. L. C. The endemisation of schistosomiasis in Porto de Galinhas, 

Pernambuco, Brazil, 10 years after the first epidemic outbreak. Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz. Rio de Janeiro, Vol. 106, n. 7, p. 878-883, Nov. 2011. 



71 

 

 

BEAGLEHOLE, R.; BONITA, R.; KJELLSTRÖM, T. Epidemiologia Básica. 1ª ed. 

Editora Santos. São Paulo, 1996. 
 

 

BELLUSCI, S. M. Epidemiologia. 4ª ed. Editora Senac. São Paulo, 2004.  

 

 

BRANDT, C. T.; RINO, M.; PITTA, M. G. da R.; MUNIZ, J. S.; SILVEIRA, D. de O.; 

CASTRO, C. M. M. B. de. Avaliação das citocinas IL-10 e IL-13 como mediadoras na 

progressão da fibrose de Symmers em portadores de esquistossomose mansônica na forma 

hepatoesplênica. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. Vol. 37, n. 5, p. 333-337, 

2010.  

 

 

BROOKER, S.; HAY, S. I.; ISSAE, W.; HALL, A.; KIHAMIA, C. M.; LWAMBO, N. J. 

S.; WINT, W.; ROGERS, D. J.; BUNDY, D. A. P. Predicting the distribution of urinary 

schistosomiasis in Tanzania using satellite sensor data. Tropical Medical Institute 

Health. Vol. 6, p. 998 - 1007, 2001. 

 

 

BROOKER, S. Spacial epidemiology of human schistosomiasis in África: risk models, 

transmission dynamic and control. Transaction of Royal Society of Tropical Medicine 

and Hygiene. Vol. 101, p. 1 – 8, 2007. 

 

 

BROWN, D.; MANOLAKOPOULOS, S.; DUSHEIKO, G.. Diagnosis of acute and 

chronic hepatitis C. In: ZUCKERMAN, A.J.; THOMAS, H.C.. Viral Hepatitis, 2º ed. 

London: Chirchill Livingstone, p. 319-38, 1998. 

 

 

BUKH, J.; PURCELL, R. H.; MILLER, R. H. Importance of primer selection for the 

detection of hepatitis C virus RNA with the polymerase chain reaction assay. PNAS -  

Proceedings of the National Academy of Sciences. USA. Wasnhington, vol. 89, p. 187-

191, 1992. 

 

 

CÂMARA, G.; SOUZA, R. C.; FREITAS, U.; GARRIDO, J. Spring Integrating Remote 

Sensing and GIS with Object Oriented Data Modelling. Computers & Graphics, 

Dordrecht. Holanda, vol. 15, n. 6, p. 13 - 22, 1996. 

 

 

CARVALHO, M. S.; PINA, M. F.; SANTOS, S. M. Conceitos básicos de sistemas de 

informação geográfica e cartografia aplicados à saúde. Brasília: Organização Pan-

Americana da Saúde/Ministério da Saúde, 2000.  

 

 

CARVALHO, F. H. P. Prevalência e fatores de risco da co-infecção VHC/HIV em 

pacientes portadores do HIV atendidos no Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Dissertação (Mestrado em 

Medicina Tropical), Universidade Federal de Pernambuco, 2004. 



72 

 

 

CARVALHO, O. dos S.; COELHO, P. M. Z.; LENZI, H. L. Schistosoma mansoni e 

Esquistossomose: uma visão multidisciplinar. Rio de Janeiro, Editora Fiocruz, 2008. 

 

 

CDC - Center for Disease Control. Recommendation for Preventing Transmission of 

Infections among Chronic Hemodialysis patients. Morbity and mortality weekly report, 

Atlanta, vol. 50, p. 1-41, 2001. 

 

 

CHACHÁ, S. G. F. et al. Clinical, demographic and epidemiological characteristics of 

patients with Hepatitis B followed at a university hospital in southeastern Brazil: 

predominance of HBeAg negative cases. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina 

Tropical. Vol. 44, n.1, p. 13 – 17, jan-fev, 2011. 

 

 

CONCEIÇÃO, M. J.; ARGENTO, C. A.; CHAGAS, V. L. A.; TAKIYA, C. M.; MOURA, 

D. C.; SILVA, S. C. F. Prognosis of Schistosomiasis Mansoni patients infected with 

Hepatitis B Virus. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 93, Suppl. I, p. 255-258, 

1998.  

 

 

CONTE, V. P. Hepatite Crônica por vírus C. Parte 1. Considerações gerais.  Arquivos de 

Gastroenterologia. Vol. 37, n. 3, jul-set, 2000. 

 

 

CORREIA, H. S. T.; DOMINGUES, A. L. C.; LOPES, E. P. A.; MORAIS, C. N. L.; 

SARTESCHI, C.; MOURA, I. M. Níveis séricos de globulinas e a intensidade da fibrose 

hepática em pacientes com Esquistossomose Mansônica. Arquivos de Gastoenterologia. 

Vol. 46, n. 3, Jul-Set, 2009. 

 

 

COURA, J. R. Dinâmica das Doenças Infecciosas e Parasitárias. Rio de Janeiro, Editora 

Guanabara Koogan, 2005.  

 

 

COUROUCÉ, A. M. Development of screening and confirmation tests for antibodies to 

hepatitis C vírus. In: HELSINK, HW. Current Studies of Blood Transfusions. Basel: 

Karger, Cap. 62, p. 64-75, 1998. 

 

 

CROSS, E. R.; BAILEY, R. C. Prediction of areas endemic for schistosomiasis through 

use of discriminant analysis of environmental data. Mil. Med. Vol. 149, p. 28-30, 1984. 

  

 

CROSS, E .R.; PERRINE, R.; SHEFfiELD, C.; PAZZAGLIA, G.; Predicting areas 

endemic for schistosomiasis using weather variables and a Landsat data base. Mil. Med. 

Vol. 149, p. 542 - 543, 1984.   

 

 



73 

 

 

DERBALA, M. F.; AMER, A. M.; ALMOHANADI, M.; JONH, A.; AMIN., A.; JHON, 

A.; SHARMA, M.; ALKAABI, S. R.; AL-DWEIK, N. Z.; PASIC, F.; YAQOOB, R.; 

BUTT, M. T.; SHEBL, F. M. Hepatitis C virus genotype 4 with normal transaminases: 

histological changes, schistosomiasis and response to treatment. Journal of Viral 

Hepatitis. Vol. 18, p. 258-262, 2011.   

 

 

EBRAHIM, G. J.; MASON, K. R. Métodos de pesquisa em saúde materno infantil. 

Tradução de Edvaldo Souza et al. Ed. Bagaço, p. 213-230, Recife-PE. Título original: 

Mother and child health research methods. 1996.  

 

 

EL-SABAH, A. A.; EL-METWALLY, M. T.; ABOZINADAH, N. Y. Hepatitis C and B 

virus in schistosomiasis patients on oral or parenteral treatment. Journal Egypt  Society of 

Parasitology. Aug., Vol.41, n. 2, p. 307-314, 2011.  

 

 

EL-SADAWY, M. et al. Hepatitis C virus infection at Sharkia Governorate, Egypt: 

seroprevalence and associated risk factors. Journal Egypt of Society Parasitology. Apr.; 

Vol. 34, Suppl. 1, p. 367-384, 2004. 

 

 

EL-SHAZLY, A. M.; SOLIMAN, M.; EL-KALLA, M. R.; REZK, H.; EL-NEMR, H. E.; 

HANDOUSA, A. E.; HELMY, M. M. Studies on patients with Schistosomiasis mansoni, 

VHC and/or typhoid fever. Journal Egypt of Society Parasitology. Aug.; Vol. 31, n.2, p. 

583-592, 2001. 

 

 

EL-SAYED, H. F.; ABAZA, S. M.; MEHANNA, S.; WINCH, P. J. The prevalence of 

hepatitis B and C infections among immigrants to a newly reclaimed área endemic for 

Schistosoma mansoni in Sinai, Egypt. Acta. Tropical. Nov.; Vol. 68, n. 2, p. 229-237, 

1997. 

 

 

FERREIRA, C. T.; SILVEIRA, T. R. da. Hepatites Virais: aspectos da epidemiologia e da 

prevenção. Revista Brasileira de Epidemiologia. Vol.7, n.4, p. 473-487, 2004.  

 

 

FERRAZ, A. A. B.; SOUTO-BACELAR, T.; SILVEIRA, M. J. de C.; COELHO, A. R. B.; 

CAMARA, R. N. D.; ARAUJO-JUNIOR, J. G. C. de; FERRAZ, E. M. Surgical treatement 

of schistosomal potal hypertension. Institute Surgery.Vol. 86, n. 1, p. 1-8, jan-Mar, 2001. 

 

 

FOCACCIA, R.; VERONESI, R. Tratado de Infectologia. Vol. 06, p. 51-62, 1997. 

 

 

FOCACCIA, R. et al. Demographic and anthropometrical Analysis and Genotype 

Distribution of Chronic Hepatitis C patients Treated in Public and Private Reference 

Centers in Brazil. Brazilian Journal of Infection Diseases.Vol. 08, n. 5, p. 348 - 355 

2004. 



74 

 

 

FONTES, G.; OLIVEIRA, K. K. L.; OLIVEIRA, A. K. L.; ROCHA, E. M. M. da. 

Influência do tratamento específico na prevalência de enteroparasitoses e esquistossomose 

mansônica em escolares do município de Barra de Santo Antônio, AL. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 36, n. 5, p. 625-628, 2003. 

 

 

GONÇALES-JÚNIOR, F. L.; JESUS-PEDRO, R. de; SILVA, L. J. da; BOCCATO, R. S. 

B. S.; RAMOS, M. C.; GONÇALES, N. S. L. Hepatites pós-transfusionais na cidade de 

Campinas, SP, Brasil. Incidência, agentes etiológicos e aspectos clínico-epidemiológicos 

da hepatite por vírus C. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 

Vol.35, p. 53-62, 1993. 

 

 

GRETCH, D. R. Diagnostic tests for hepatitis C. Hepatology, Philadelphia, v. 26, p. 43-

47, 1997. 

 

 

GUIMARÃES, R.; FREITAS, C.; DUTRA, L.; MOURA, A.; AMARAL, R.; 

DRUMMOND, S.; SCHOLTE, R.; CARVALHO, O. Schistosomiasis risk estimation in 

Minas Gerais state, Brazil, using environmental data and GIS techniques. Acta Tropica. 

Vol. 108, p. 234-241, 2008 

 

 

GVE/MS. Guia de Vigilância Epidemiológica / Ministério da Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. 7ª. ed. – Brasília, 

Ministério da Saúde, 2009. 

 

 

HALIM, A. B.; GARRY, R. F.; DASH, S.; GERBER, M. A. Effect of Schistosomiasis and 

hepatitis on liver disease. Am. Journal of Tropical Medical and Hygiene. Jun.; Vol. 60, 

n. 6, p. 915-920, 1999. 

 

 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dados do município de Aracaju. 

Censo de 2010. 

 

 

JESUS, A. R. de; MAGALHÃES, A.; MIRANDA, D. G.; ARAÚJO, M. I.; JESUS, A. A. 

de; SILVA, A.; SANTANA, L. B.; PEARCE, E.; CARVALHO, E. M. Association of type 

2 cytokines with hepatic fibrosis in human Schistosoma mansoni infection. Infection and 

Immunity. June; Vol. 72, n. 6, p. 3391-3397, 2004. 

 

 

KAITO, M.; WATANABE, S.; TSUKIYAMA-KOHARA, K.; YAMAGUCHI, K.; 

KOBAYASHI, Y.; KONISHI, M.; YOKOI, M.; ISHIDA, S.; SUZUKI, S.; KOHARA, M. 

Hepatitis C virus particles by immunoelectron microscopic study. The Journal of General 

Virology. London, vol.75, p.1755 - 1760, 1994. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15155645
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15155645


75 

 

 

KAMAL, S. M.; BIANCHI, L.; TAWIL, A. Al; KOZIEL, M.; KHALIFA, K. El S.; 

PETER, T.; RASENACK, J. W. Specific Cellular Immune Response and Cytokines 

patterns in patients coinfected with Hepatitis C Virus and Schistosoma mansoni. The 

Journal of Infectious Diseases. Vol. 184, p. 972 – 982, 2001.    

 

 

KAMEL, M. A.; MILLER, F. D.; EL-MASRY, A. G.; ZAKARIA, S.; KHATTAB, M.; 

ESSMAT, G.; GHAFFAR, Y. A. The epidemiology of Schistosoma mansoni, hepatitis B 

and hepatitis C infection in Egypt. Annals of Tropical  Medicine and Parasitology. Oct.; 

Vol. 88, n. 5, p. 501-509, 1994. 

 

 

KHAN, Z. A.; ALKHALIFE, I. S.; FATHALLA, S. E. Prevalence of hepatitis C virus 

among bilharziasis patients. Saudi Medical Journal. Feb.; Vol. 25, n. 2, p. 204-206, 2004. 

 

 

KHOURI, M. El; SANTOS, V. A. dos. Hepatitis B: epidemiological, immunological and 

serological considerations emphasizing mutation. Revista do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de São Paulo. Vol. 59, n. 4, p. 216-224, 2004.    

 

 

KHOURI, M. El; CORDEIRO, Q.; LUZ, D. A. B. P. da; DUARTE, L. S.; GAMA, M. E. 

A.; CORBETT, C. E. P. Endemic Hepatitis B and C Virus infection in a Brazilian eastern 

Amazon region. Arquivos de Gastroenterologia. Vol. 47, n.1, p. 35-40, jan-mar, 2010.   

 

 

LAMBERTUCCI, J. R.; RAYES, A. A. M.; SERUFO, J. C.; GERSPACHER-LARA, R.; 

BRASILEIRO-FILHO, G.; TEIXEIRA, R.; ANTUNES, C. M. F.; GOES, A. M.; 

COELHO, P. M. Z. Schistosomiasis and associated infections. Memórias do Instituto 

Oswaldo Cruz. Vol. 93 (Suppl. I), p. 135-139, 1998. 

 

 
MARCONI, M de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de Metodologia Científica. 6ª ed. 

Editora Atlas. São Paulo, 2009.  

 

 

MARTINS, R. N.; CLEVA, R. de; GOUVEIA, E. M.; GHOSN, N. B.; HERMAN, P. 

Correlação entre esplenomegalia e plaquetopenia na forma hepatoesplênica da 

Esquistossomose Mansônica. Arquivos Brasileiros de Cirurgia Digestiva. Vol. 23, n.4, 

p. 254-258, 2010. 

 

 

MEDRONHO, R. A. Geoprocessamento e Saúde: uma nova Abordagem do Espaço no 

Processo Saúde-Doença. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/CICT/NECT, 1995. 

 

 

MOHAMED, M. K. et al. VHC-related morbidity in a rural community of Egypt. Journal 

of Medical Virology. Sep.; vol. 78, n.9, p. 1185-1189, 2006. 

 

 



76 

 

 

MORAIS, C. N. L. de; CARVALHO, B. de M.; MELO, W. G. de; MELO, F. L. de; 

LOPES, E. P. de A.; DOMINGUES, A. L. C.; JUCÁ, N.; SOUZA, W.; ABATH, F. G. C.; 

MONTENEGRO, S. M. L. Preliminar evaluation of cytokines in the hepatitis C – 

schistosomiasis co-infection. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 101 (Suppl. I), 

p. 353-354, 2006. 

 

 

MORAIS, C. N. L. de; CARVALHO, B. de M.; MELO, W. G. de; MELO, F. L. de; 

LOPES, E. P. de A.; DOMINGUES, A. L. C.; JUCÁ, N.; MARTINS, J. R. M.; DINIZ, G. 

T. N.; MONTENEGRO, S. M. L. Correlation of biological serum markers with the degree 

of hepatic fibrosis and necroinflammatory activity in hepatitis C and schistosomiasis 

patients. Memórias do Instituto Oswaldo Cruz. Vol. 105 (suppl. 4), p. 460-466, Jul., 

2010. 

 

 

MOZA, P.G.; PIERI, O.S.; BARBOSA, C.S.; REY, L. Fatores sócio-demográficos e 

comportamentais relacionados à esquistossomose em uma agrovila da zona canavieira de 

Pernambuco, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol. 14, n.1, p. 107-115, 

jan-mar, 1998.  

 

 

MURPHY, M. J. et al. Management of coinfected patient: Human immunodeficiency 

virus/hepatitis B and human immunodeficiency virus/hepatitis C. Journal of Medical 

Virology Jul., Vol. 328. n. 1, 2004. 

 

 

NAJAR, A. L.; MARQUES, E. C. Saúde e Espaço: Estudos Metodológicos e Técnicas 

de Análise.  Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 1998.   

 

 

NEVES D. P. Parasitologia Dinâmica. São Paulo-SP, 3ª ed. Editora Atheneu, 2009. 

 

 

NEVES D. P.; DE MELO A. L.; LINARDI P. M. Parasitologia Humana. São Paulo-SP, 11ª 

ed. Editora Atheneu, 2005. 

 

 

OPAS. Uso de los sistemas de información geográfica en epidemiología (SIG-PI). 

Boletim de  Epidemiologia. Vol. 17, p. 1 – 6, 1996.  

 

 

OPAS. Sistema de Informação Geográfica em Saúde: Conceitos Básicos. Organización 

Panamericana de la Salud, Brasilia, DF, 2002. 

 

 

O’REILLY, J. I. O.; OCAMA, P.; OPIO, C. K.; ALFRED, A.; PAINTSIL, E.; SEREMBA, 

E.; SOFAIR, A. N. Risk factors and seroprevalence of Hepatitis C among patients 

hospitalized at Mulago Hospital, Uganda. Journal of Tropical Medicine. ID. 598341, p. 

1-6, 2011.    



77 

 

 

PAREDES, H. Indicadores de Risco para Esquistossomose Mansoni na Localidade de 

Carne de Vaca, Goiana, Pernambuco; Análise do Padrão Espacial.  Dissertação 

(Mestrado em Saúde Pública) - Fundação Oswaldo Cruz, Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico, 2008.  

 

 

 

PEREIRA, L. M.; MELO, M. C.; SALEH, M. G.; MASSAROLO, P.; KOSKINAS, J.; 

DOMINGUES, A. L.; SPINELLI, V.; MIES, S.; WILLIAMS, R.; MCFARLANE, I. G. 

Hepatitis C virus infection in Schistosoma mansoni in Brazil. Journal of Medical 

Virology. Apr.; Vol. 45, n. 4, p. 423 - 428, 1995. 

 

 

PESSOA, M. G. et al. Boletim Informativo Emílio Ribas, Centro de Estudos Emílio 

Ribas, São Paulo, Ano III, n.12, Mar-Abr., 1999. 

 

 

PAHO/WHO – Pan-American Health Organization - World Health Organization. 

Hepatitis. July, 2011.  Disponível em: http://www.who.int/mediacenter/eventes/ 

annaul/world_hepatitis_day/en/index.html. Acesso em: 26, Ago, 2011. 

 

 

RAO, M. R.; NAFICY, A. B.; DARWISH, M. A.; DARWISH, N. M.; SCHISTERMAN, 

E.; CLEMENS, J. D.; EDELMAN, R. Further evidence for association of hepatitis C 

infection with parenteral schistosomiasis treatment in Egypt. BMC Infectious Diseases. 

2(29): 1 – 7, 2002.  

 

 

RESENDES, A. P. da C.; SOUZA-SANTOS, R.; BARBOSA, C. S. Internação hospitalar e 

mortalidade por esquistossomose mansônica no Estado de Pernambuco, Brasil, 1992/2000. 

Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, vol. 21, n. 5, p. 1392-1401, set-out, 2005. 

 

 

REY L. Parasitologia. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan, 2001. 

 

 

ROLLEMBERG, C. V. V.; SANTOS, C. M. B.; SILVA, M. M. B. L.; SOUZA, A. M. B.; 

SILVA, A. M. da; ALMEIDA, J. P. de: ALMEIDA, R. P. de: JESUS, A. R. de. Aspectos 

epidemiológicos e distribuição geográfica da esquistossomose e geo-helmintos, no Estado 

de Sergipe, de acordo com os dados do Programa de Controle da Esquistossomose. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 44, n.1, 91-96, Jan-Fev, 

2011.  

 

 
ROUQUAYROL, M. Z. Introdução à Epidemiologia. 4ª ed. Editora Guanabara Koogan. Rio 

de Janeiro, 2003. 

  

 



78 

 

 

SANTOS, B. F. de O.; SANTANA, N. O. de; FRANÇA, A. V. C. Prevalence, genotypes 

and factors associated with VHC infection among prisoners in Northeastern Brazil. World 

Journal of Gastroenterology. Vol. 17, n. 25, p. 3027-3034, Jul., 2011.   

 

 

SANTOS, N. S. de O.; ROMANOS, M. T. V.; WIGG, M. D. Introdução à Virologia 

Humana. 2 ed., Rio de Janeiro, Editora Guanabara Koogan, 2008.  

 

 

SANSON, R. L.; PFEIFFER, D. V.; MORRIS, R. S. Geographic Information Systems: 

their Application in Animal Disease Control. Rev. of Science and Technology. Vol. 10, 

n.1, p. 179-95, 1991. 

 

 

SARVEL, A. K.; OLIVEIRA, A. A.; SILVA, A. R.; LIMA, A. C. L.; KATZ, N. 

Evaluation of a 25-year-program for the control of Schistosomiasis Mansoni in an endemic 

area in Brazil. PLOS Neglected Tropical Diseases. Vol. 5, n. 3, e990, p. 1 – 6,  2011.     

 

 

SCARAVELI, N. G.; PASSOS, A. M.; VOIGT, A. R.; LIVRAMENTO, A. do; TONIAL, 

G.; TREITINGER, A.; SPADA, C. Seroprevalence of hepatitis B and hepatitis C markers 

in adolescents in Southern Brazil. Cadernos de Saúde Pública. Rio de Janeiro, vol. 27, n. 

4, p. 753-758, 2011. 

 

 

SERUFO, J. C.; LAMBERTUCCI, J.R. Esquistossomose e hepatites virais: uma revisão. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. Vol. 30, n. 4, p. 313-22, jul-

ago, 1997. 

 

 

SERUFO, J.C.; ANTUNES, C. M. F.; PINTO-SILVA, R. A.; GERSPACHER-LARA, R.; 

RAYES, A. A. M.; DRUMMOND, S. C.; REIS, C. M. F.; MARTINS, M. J.; MINGOTI, 

S. A.; LAMBERTUCCI, J. C. Chronic carriers of Hepatitis B surface antigen in na 

endemic area for schistosomiasis mansoni in Brazil. Memórias do Instituto Oswaldo 

Cruz. Vol. 93 (suppl. I), p. 249-253, 1998.    

 

 

SERUFO, J. C. Associação entre a hepatite B e a esquistossomose mansônica: uma falácia 

ecológica. Resumo de Tese. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 

33, n. 1, p. 103-104, jan-fev, 2000. 

 

 

SILVA, J. L. de A.; COÊLHO, M. R. C. D.; SOUZA, V. S. B. de; DOMINGUES, A. L. C. 

Soroprevalência da Hepatite C em pacientes com Esquistossomose. Revista Paraense de 

Medicina. Vol. 22, n. 1, p. 27-31, Jan-Mar, 2008. 

 

 

 

 



79 

 

 

SILVA, J. L. de A.; SOUZA, V. S. B. de; VILLELA, T. A. S.; DOMINGUES, A. L. C.; 

COÊLHO, M. R. C. D. VHB and VHC serological markers in patients with the 

hepatosplenic form of mansonic schistosomiasis. Arquivos de Gastroenterologia. Vol. 

48, n. 2, p. 124-130, abr-jun, 2011. 

 

 

SIMMONDS P.  et al. A proposed systen for the nomenclature of hepatits C viral 

genotypes. Hepatology, Philadelphia, vol. 19, p. 1321-1324, 1994. 

 

 

SOUZA, F. P. C. de; VITORINO, R. R.; COSTA, A. de P.; FARIA-JÚNIOR, F. C. de; 

SANTANA, L. A.; GOMES, A. P. Esquistossomose mansônica: aspectos gerais, 

imunologia, patogênese e história natural. Revista Brasileira de Cínica Médica. Vol. 9, n. 

4, p. 300-307, jul-ago, 2011. 

 

 

TAVARES-NETO, J. Marcadores sorológicos das hepatites B e C em residentes de área 

endêmica da esquistossomose mansônica. Resumo de Tese. Revista da Sociedade 

Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 31, n. 4, p. 411-413, jul-ago, 1998. 

 

 

TAVARES-NETO, J.; PRATA, A.; PARANÁ, R.; VALENTE, B. R.; VITVITSKI, L.; 

FIGUEIREDO, J. F. C. Very low prevalence of hepatitis C virus infection in rural 

communities of northeastern Brazil with a high prevalence of Schistosoma mansoni. 

Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 38, n. 4, p. 290-293, jul-

ago, 2005. 

 

 

TEIXEIRA, R.; FILHO, A.M.F.; OLIVEIRA, G.C. de. Hepatite C: Aspectos críticos de 

uma epidemia silenciosa. Belo Horizonte, Editora Coopmed, 2005. 

 

 

TONIAL, G. C.; PASSOS, A. M.; LIVRAMENTO, A. do; SCARAVELI, N. G.; 

BATSCHAUER, A. P. de B.; BUENO, E. C.; LARGURA, A.; SPADA, C.; 

TREITINGER, A. Hepatitis B marker seroprevalence and vaccination coverage in 

adolescents in the City of itajaí, State of Santa Catarina, Southern Brazil, in 2008. Revista 

da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 44, n. 4, p. 416-419, jul-ago, 2011. 

 

 

VALENTE, V. B.; COVAS, D. T.; PASSOS, A. D. C. Marcadores sorológicos das 

Hepatites B e C em doadores de sangue do Hemocentro de Ribeirão Preto, SP. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Vol. 38, n. 6, p. 488-492, nov-dez, 2005. 

 

 

VAN DOORN, L. J. Review: molecular biology of the hepatitis C virus. Journal Medical 

Virology, New York, vol. 43, p.345-356, 1994. 

 

 



80 

 

 

VINE, M. F.; DEGNAN, D.; HANCHETTE, C. Geographic Information Systems: Their 

use in environmental epidemiologic research. Environmental Health Perspectives. Vol. 

105, p. 598- 605, 1997. 

 

 

WHO – World Health Organization. Schistosomiasis. February, 2010. Disponível em: 

http://www.who.int/mediacentre/factcheets/fs115/en/index.html. Acesso em: 06, Ago, 

2010. 

 

 

WHO - World Health Organization. Hepatitis. July, 2011.  Disponível em: 

http://www.who.int/topics/hepatitis/en/index.html. Acesso em: 26, Ago, 2011. 

 

 

WHO - World Health Organization. Hepatitis C. June, 2011.  Disponível em: 

http://www.who.int/mediacentre/factcheets/fs164/en/index.html. Acesso em: 26, Jul, 2011. 



81 

 

 

ANEXO I – Questionário Investigativo 
 



82 

 

 

ANEXO II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido I 
 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome da pesquisa: PREVALÊNCIA DE MARCADORES SOROLÓGICOS DOS 

VÍRUS DAS HEPATITES B (VHB) E C (VHC) EM INDIVÍDUOS INFECTADOS 

Schistosoma mansoni NO BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU - SE. 

 

 

Pesquisador responsável: Márcio Bezerra Santos.  

                                           

Eu estou sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa que visa elucidar a ação 

dos vírus das hepatites B e C em pacientes portadores do Schistosoma mansoni. Minha 

participação é voluntária. Eu estarei livre para não aceitar minha inclusão sem que isso 

altere em nada o meu tratamento ou vínculo com o meu médico ou com a instituição a que 

procurei para tratar-me. 

Não se trata de pesquisa para uso de medicamento. Entretanto, os resultados obtidos 

poderão contribuir para melhor entendimento das hepatites B e C em pacientes 

esquistossomóticos. 

      Não haverá qualquer despesa para mim e o meu tratamento não sofrerá alterações 

quanto ao meu medicamento que eu esteja usando ou vá usar nem quanto ao médico que 

me atende ou virá atender. 

      O que será feito são perguntas sobre mim e minha saúde tais como: nome, profissão, 

estado civil, comportamento etc. Todo material escrito coletado será trabalhado com o 

máximo rigor científico e minha identidade será mantida em sigilo. Os relatórios e 

publicações resultantes dessa pesquisa conterão os resultados de forma sumarizada e, 

portanto, não haverá forma de ser identificado (a). 

A minha participação não implica em remuneração para mim ou para os meus 

familiares, tratando-se de colaboração voluntária para o conhecimento científico. 

Será colhida uma amostra de sangue para realização de exames Sei que poderá haver 

desconforto no momento da coleta, contudo não corro riscos à minha saúde ao participar 

desta pesquisa, uma vez que serão seguidos todos os critérios de biossegurança na coleta 

de sangue. Como benefício desse estudo, poderei saber se estou infectado pelo VHB ou 

VHC e, posteriormente, serei encaminhado para tratamento no serviço de referência em 

Hepatologia do Hospital Universitária da Universidade Federal de Sergipe. 

      O projeto dessa pesquisa foi avaliado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

segundo padrões internacionais de aprovação de estudos que envolvem seres humanos. 

      Após ter lido este documento e tirado todas as dúvidas com o pesquisador, eu deverei 

assiná-lo como prova de que, voluntariamente aceitei participar do mesmo. 

      Em caso de dúvidas, logo abaixo, encontram-se os números telefônicos do pesquisador: 

          Márcio Bezerra Santos – (79) 9122-3910 ou (79) 8831-5296. 

  Aracaju - SE, ____ de_________________de_____ 

                                                    

_________________________                          _____________________________  

 Assinatura do paciente                                              Assinatura do pesquisador 
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ANEXO III – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido II 
 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Nome da pesquisa: PREVALÊNCIA DE MARCADORES SOROLÓGICOS DOS 

VÍRUS DAS HEPATITES B (VHB) E C (VHC) EM INDIVÍDUOS INFECTADOS 

Schistosoma mansoni NO BAIRRO SANTA MARIA, ARACAJU - SE. 

 

 

Pesquisador responsável: Márcio Bezerra Santos. 

 Eu, menor de 18 anos, estou sendo convidado (a) para participar de uma pesquisa que 

visa elucidar a ação dos vírus das hepatites B e C em pacientes portadores do Schistosoma 

mansoni. Minha participação é voluntária. Eu estou livre para não aceitar minha inclusão 

sem que isso altere em nada o meu tratamento ou vínculo com o meu médico ou com a 

instituição que eu procurei para tratar-me. 

Não se trata de pesquisa para uso de medicamento. Entretanto, os resultados obtidos 

poderão contribuir para melhor entendimento das hepatites B e C em pacientes 

esquistossomóticos. 

      Não haverá qualquer despesa para mim e o meu tratamento não sofrerá alterações 

quanto ao meu medicamento que eu esteja usando ou vá usar nem quanto ao médico que 

me atende ou virá atender. 

      O que será feito são perguntas sobre mim e minha saúde tais como: nome, profissão, 

estado civil, comportamento etc. Todo material escrito coletado será trabalhado com o 

máximo rigor científico e minha identidade será mantida em sigilo. Os relatórios e 

publicações resultantes dessa pesquisa conterão os resultados de forma sumarizada e, 

portanto, não haverá forma de ser identificado (a). 

A minha participação não implica em remuneração para mim ou para os meus 

familiares, tratando-se de colaboração voluntária para o conhecimento científico. 

Será colhida uma amostra de sangue para realização de exames Sei que poderá haver 

desconforto no momento da coleta, contudo não corro riscos à minha saúde ao participar 

desta pesquisa, uma vez que serão seguidos todos os critérios de biossegurança na coleta 

de sangue. Como benefício desse estudo, poderei saber se estou infectado pelo VHB ou 

VHC e, posteriormente, serei encaminhado para tratamento no serviço de referência em 

Hepatologia do Hospital Universitária da Universidade Federal de Sergipe. 

      O projeto dessa pesquisa foi avaliado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

segundo padrões internacionais de aprovação de estudos que envolvem seres humanos. 

      Após ter lido este documento e tirado todas as dúvidas com o pesquisador, eu deverei 

assiná-lo como prova de que, voluntariamente aceitei participar do mesmo. 

      Em caso de dúvidas, logo abaixo, encontram-se os números telefônicos do pesquisador: 

          Márcio Bezerra Santos – (79) 9122-3910 ou (79) 8831-5296. 

  Aracaju - SE, ____ de_________________de_____ 

Responsável legal pelo paciente:__________________________________________ 

 

_________________________                          _____________________________ 

Assinatura do responsável                                          Assinatura do pesquisador 
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ANEXO IV – ARTIGO 

 
Marcadores sorológicos dos Vírus das Hepatites B e C (HBV e 
HCV) e fatores de risco associados, em indivíduos infectados por 
Schistosoma mansoni em uma área endêmica no Nordeste do 
Brasil. 
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_______________________________________________________________________________________ 

Introdução. Em áreas endêmicas da Esquistossomose Mansônica, a existência de transmissão de hepatites 

virais dos tipos B e C representa um grave problema de saúde pública. No Brasil, poucos estudos foram 

realizados com o intuito de investigar a co-infecção HBV/HCV e Schistosoma mansoni nestas áreas. Esta 

pesquisa teve como objetivo investigar a prevalência de marcadores sorológicos dos vírus das hepatites B e C 

em indivíduos infectados por S. mansoni em área endêmica do município de Aracaju, Estado de Sergipe, 

Brasil. 

Métodos. Realizou-se um estudo epidemiológico do tipo transversal. Aplicou-se um questionário 

investigativo para a coleta de variáveis epidemiológicas associadas à Esquistossomose e Hepatites. Amostras 

de soro foram coletadas dos pacientes para identificação dos marcadores: Anti-HBc, HBsAg, Anti-HBs e 

Anti-HCV. A partir desses achados verificou-se a influência dos fatores de risco na prevalência dos 

marcadores sorológicos. 

Resultados. Constatou-se que 16 indivíduos tiveram contato com o HBV (9,41%) desses, três foram 

positivos para HBsAg (1,76%). Apenas 32 amostras (18,82%) foram positivas para o Anti-HBs isolado. Três 

amostras foram positivas para Anti-HCV (1,76%), sendo uma também positiva para Anti-HBc. Os principais 

riscos de infecção pelo HBV e HCV foram relacionados às intervenções parenterais dos serviços de saúde, 

assim como à atividade sexual sem uso de preservativo, no caso do HBV. 

Discussão. Embora os valores observados neste estudo sejam acima da prevalência estimada para a 

população brasileira, não se pode inferir que os indivíduos portadores da Esquistossomose são mais 

susceptíveis à infecção pelo HBV ou HCV, uma vez que, os fatores de risco foram as vias de risco de 

transmissão de agentes causadores de hepatite e não a infecção pelo S. mansoni. 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 Correspondência: Márcio Bezerra Santos, Departamento de Morfologia, Sala 09, do Centro de Ciências 

Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, Estado de Sergipe, Brasil. 

(marciobioparasito@gmail.com). 

 

 

 A Esquistossomose é uma doença parasitária grave, prevalente em áreas tropicais e 

subtropicais, sobretudo em comunidades com precárias condições de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário [1]. A transmissão ocorre em 74 países da América Latina, 

África (que abrange 85% dos casos) e Ásia, com mais de 207 milhões de pessoas 

infectadas e uma estimativa de 700 milhões que vivem em áreas de risco. [1-4]. No Brasil, 

a doença é causada pelo Schistosoma mansoni e dados indicam que ela afeta cerca de oito 

milhões de pessoas e uma estimativa de 30 milhões com risco de infecção por este parasito 

[3-7]. Um dos fatores de grande relevância é o seu impacto econômico, expresso pela 
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interferência na atividade produtiva da população atingida, além das implicações clínicas 

que ela pode ocasionar nos indivíduos infectados [8-12].  

 Em uma região endêmica, a forma mais frequentemente encontrada é a intestinal 

(mais de 90% dos casos), embora a forma hepatoesplênica constitua a forma mais 

agravante da doença, estando associada à esplenomegalia, fibrose hepática e hipertensão 

portal, encontrada de 4% a 10% de pacientes esquistossomóticos [4-6, 13-15].  

 Outro aspecto de particular interesse, sobretudo em áreas endêmicas da 

Esquistossomose, é a existência de transmissão de hepatites virais, especialmente as 

causadas pelos vírus tipo B e C [2, 5, 6]. 

 As hepatites virais constituem um grave problema de saúde pública no Brasil e em 

muitos outros países ao redor do mundo. Elas são causadas por diferentes agentes 

etiológicos, responsáveis por uma grande incidência de casos de morbidade e mortalidade, 

especialmente em áreas endêmicas e com deficiências no atendimento aos portadores da 

infecção [16-20]. 

 Apesar da existência de dados controversos na literatura acerca da prevalência de 

co-infecção entre essas duas patologias e dos efeitos que essa associação causa ao 

organismo, há relatos que demonstram que a presença de ambas as infecções aceleram e, 

portanto, agravam o processo de fibrose hepática podendo levar a um quadro clínico de 

cirrose e hepatocarcinoma [6, 13, 21, 22]. Alguns autores sugerem que sinais de 

descompensação da doença hepática crônica surgem em torno de 60% a 70% de portadores 

co-infectados, enquanto que nos pacientes portadores unicamente de Esquistossomose o 

percentual é de 30% [1, 2, 23, 24].  

 Altas prevalências da co-infecção HBV/HCV e S. mansoni são relatadas 

principalmente no Egito, onde percentuais de infecção variaram de 19,6% a 64% para o 

HBV e de 10,3% a 67% para o HCV [6, 25, 26].  

 No Brasil, poucos estudos foram realizados com o intuito de investigar a co-

infecção HBV/HCV e S. mansoni. A maioria dos inquéritos é feita em centros de 

referência para tratamento de pacientes que desenvolveram a forma crônica e grave da 

Esquistossomose [6, 13, 15, 22, 27-30]. Nestas circunstâncias e devido, sobretudo, a 

intervenções parenterais e transfusões sanguíneas durante o tratamento da infecção, há um 

aumento do risco de contaminação pelo HBV/HCV. Contudo, são raras as pesquisas no 

Brasil, sobremaneira no Nordeste, que investiguem a associação entre essas infecções em 

áreas endêmicas para a Esquistossomose Mansônica [2, 31, 32]. As prevalências 

encontradas nos estudos realizados variaram de 13,6% a 40% para o HBV e de 0,5% a 

19,66% para o HCV [2, 6, 13, 15, 32]. 

 Com base nisso e devido à relevância epidemiológica que a Esquistossomose 

Mansônica representa para o Nordeste do Brasil, esta pesquisa objetivou identificar a 

prevalência dos Vírus das Hepatites B e C entre portadores do S. mansoni e os fatores de 

risco associados a esta co-infecção, em área endêmica no Bairro Santa Maria, Aracaju/SE.  

 

MÉTODOS 

 

Modelo do Estudo e População  

 

 Foi realizado um estudo epidemiológico do tipo transversal. A unidade de análise 

do estudo foi o bairro Santa Maria, situado na zona Sul do município de Aracaju, Sergipe. 

Neste bairro há várias coleções hídricas e a população vive em condições precárias de 

saneamento básico e infraestrutura habitacional. O principal posto de atendimento médico 

do Bairro Santa Maria é a Unidade de Saúde Celso Daniel. Nesta unidade de saúde, consta 
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um banco de dados resultante do Programa de Controle de Esquistossomose, com 398 

pacientes que realizaram exames parasitológicos de fezes (Método de Kato-Katz) e foram 

positivos para S. mansoni, no período de março de 2010 a julho de 2011. Estes pacientes 

foram convidados a participarem espontaneamente da pesquisa, através de comunicados 

entregues pelos Agentes Comunitários de Saúde, nos quais constavam informações sobre o 

motivo da convocação, o local, o período e os horários da coleta de dados e sangue.   

 

Coleta de Dados Descritivos e Amostras de Soro 

 

O estudo foi informado ao paciente e ao representante legal que ao concordar em 

participar da pesquisa assinou um Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). 

Após a assinatura do TCLE, os dados de cada paciente foram coletados por meio de um 

questionário investigativo. Este questionário contemplou variáveis de identificação do 

sujeito participante da pesquisa e variáveis epidemiológicas que incluíram os fatores de 

risco para infecção pelo HBV ou HCV. O prontuário de cada paciente ficou disponível 

para confirmação de alguns dados referentes ao questionário. 

 Foram coletados por punção venosa 10 mL de sangue periférico. Após a coleta, as 

amostras de sangue foram encaminhadas para armazenamento no Laboratório de 

Parasitologia, situado no Departamento de Morfologia da Universidade Federal de Sergipe. 

As amostras foram centrifugadas a 3.000 rpm por 10 minutos e o soro obtido de cada 

paciente, armazenado em dois microtubos de 2,0 mL. Os microtubos devidamente 

identificados ficaram acondicionados em congeladores (–20º C) até a realização das 

análises laboratoriais para identificação do HBV e HCV. 

 

Análises Laboratoriais  
 

 As alíquotas de soro dos participantes da pesquisa foram encaminhadas para a 

Fundação de Saúde Parreiras Horta - Laboratório Central do Estado de Sergipe (FSPH - 

LACEN/SE) para a realização das análises laboratoriais para identificação de marcadores 

sorológicos dos Vírus das Hepatites B e C: Anti-HBc Total IgG, Anti-HBs, HBsAg e Anti-

HCV. Todos os procedimentos realizados utilizaram a técnica de Imunoensaio 

Quimioluminescente através do Ensaio ARCHITECT para cada marcador sorológico 

seguindo os protocolos de análises laboratoriais estabelecidos pelo fabricante do 

equipamento ARCHITECT SYSTEM, ABBOTT Laboratórios do Brasil LTDA, Divisão 

Diagnósticos. Foi seguido também o Procedimento Operacional Padrão do Equipamento 

ARCHITECT da Fundação de Saúde Parreiras Horta, POP nº 38.004.       

 

Análise Estatística 
 

 O banco de dados foi construído no programa Microsoft Excel (Windows 2007). 

Todas as análises estatísticas foram realizadas no programa BioEstat (Versão 5.0), 

aplicando-se o Teste de Qui-Quadrado de Igualdade, o Teste G e a Regressão Logística 

Múltipla. O nível de significância foi estabelecido em 5% (p < 0,05).  

  

Considerações Éticas 

 

 O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital 

Universitário (HU) da Universidade Federal de Sergipe/UFS, Protocolo CEP 188/2011 e 
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Nº CAAE 0168.0.107.000-11. Os indivíduos que participaram da pesquisa e identificados 

como positivos para o VHB ou VHC foram encaminhados para atendimento médico e 

tratamento da infecção no Serviço de Hepatologia do Hospital Universitário da UFS.  

 

RESULTADOS 

  

Variáveis de Identificação da População e Marcadores Sorológicos 

 Do total de indivíduos que participaram da pesquisa (187), 94 (50,27%) eram do 

gênero masculino e 93 (49,73%) do gênero feminino. Destes, 50,27% nasceram no 

município de Aracaju e 49,73% são naturais de outros municípios de Sergipe e até de 

outros estados, principalmente Bahia e Alagoas. Constatou-se que 12,84% da população do 

estudo ou seus familiares têm antecedente de infecção por Hepatite. Quanto à distribuição 

dos casos de acordo com a faixa etária, a maioria dos participantes ficou compreendida 

entre 15 e 28 anos (40,11%) e entre 29 e 42 anos (26,74%) (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Distribuição da frequência das variáveis de identificação da população do estudo. 

Santa Maria, Aracaju/SE, 2012.  

 

Variáveis de Identificação  Frequência % 

Gênero Masculino 94 50.27 

Feminino 93 49.73 

Faixa Etária (anos) 0 -14 31 16.58 

15 - 28 75 40.11 

29 - 42 50 26.74 

43 - 56 22 11.76 

> 56 09   4.81 

Antecedente de Hepatite 

(paciente ou família) 

Sim 24 12.84 

Não 163 87.16 

Naturalidade Aracaju 93 49.73 

Outro 94 50.27 

  

 Dos 187 indivíduos que concordaram em participar do estudo e dos quais foram 

coletadas alíquotas de sangue para as análises sorológicas do HBV e HCV, 170 amostras 

de soro foram consideradas apropriadas para as análises laboratoriais e 17 foram 

descartadas por estarem hemolisadas.   

 Constatou-se que 16 indivíduos tiveram contato com o HBV (9,41%), haja vista 

que foram positivos para o marcador Anti-HBc isolado ou associado a outro marcador 

sorológico. Três amostras foram positivas para o marcador Anti-HCV (1,76%), o que 

indica infecção presente ou passada pelo HCV. Além disso, 32 amostras foram positivas 

para o marcador Anti-HBs isolado (18,82%), refletindo um percentual muito baixo de 

vacinação contra o HBV nesta população. 

 A Tabela 2 reporta a positividade para os diversos marcadores sorológicos dos 

HBV e HCV, assim como a existência concomitante de mais de um marcador por amostra. 

Uma amostra apresentou o Anti-HBc isolado (0,59%). Observou-se que 11 amostras foram 

positivas para os marcadores Anti-HBc e Anti-HBs, indicando que 6,47% dos indivíduos 

tiveram contato com o vírus, apresentaram remissão espontânea da doença e 

desenvolveram imunidade contra o HBV. Constatou-se também que um paciente (0,59%) 

teve contato com o HBV e está infectado com o HCV, uma vez que apresentou 

positividade tanto para o Anti-HBc como para o Anti-HCV.  
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 Além do mais, identificou-se uma taxa de indivíduos com infecção aguda pelo 

HBV de 1,76%, já que foram positivos apenas para os marcadores  HBsAg e Anti-HBc. 

 

Tabela 2. Frequência de Marcadores Sorológicos dos Vírus das Hepatites B e C em 

pacientes infectados por Schistosoma mansoni. Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. 

 

Marcadores Sorológicos Frequência % 

Anti-HBc (isolado) 01 0.59 

HBsAg e Anti-HBc 03 1.76 

Anti-HBs (isolado) 32 18.82 

Anti-HBs e Anti-HBc 11 6.47 

Anti-HCV (isolado) 02 1.18 

Anti-HCV e Anti-HBc 01 0.59 

Sem marcadores 120 70.59 

Total 170 100.00 

 

 Ao relacionar o percentual de infecção pelo HBV de acordo com o gênero dos 

indivíduos da pesquisa, constatou-se que o percentual de mulheres infectadas (11,63%) foi 

maior do que o de homens (7,14%). Contudo, a análise estatística não revelou diferença 

significativa entre as variáveis (p = 0.2768). 

 Os valores mais elevados de infecção concentram-se nas faixas etárias de 15-28 

anos (25%), 29-42 anos (43,8%) e 43-56 anos (25%). Enquanto nos indivíduos menores de 

14 anos não houve positividade para o HBV. A análise estatística dessa variável, através do 

Teste G, mostrou diferenças significativas entre as categorias (p < 0.0001) (Figura 1A). 

 Além disso, os maiores percentuais de indivíduos positivos para marcadores 

sorológicos do HBV encontram-se entre aqueles que são analfabetos (0 anos de estudo) 

com 37,5% e os que possuem de um a quatro anos de estudo, também com 37,5%. Esse 

percentual diminui significativamente conforme aumenta a quantidade de anos de estudo: 5 

a 8 (12,4%), 9 a 11 (6,3%) e mais de 12 (6,3%), (p= < 0.0001 - Teste G) (Figura 1B).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1Figura 01. (A) Relação entre faixa etária e a positividade para os marcadores sorológicos 

Anti-HBc (03 associados com HBsAg) (Teste G, p<0.0001) e (B) relação entre nível de 

escolaridade (em anos de estudo) e a positividade para os marcadores sorológicos Anti-

B A 
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HBc (03 associados com HBsAg) (Teste G, p<0.0001) em pacientes infectados por S. 

mansoni. Bairro Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. 

 

 O percentual de indivíduos que tiveram contato com HBV foi de 56,25% para os 

que se declararam solteiros e de 43,75% para os casados. Contudo, em relação à Renda 

Familiar (total de salários mínimos) e a positividade para HBV, constatou-se que 87,5% 

dos indivíduos positivos para o algum marcador sorológico do HBV recebem até um 

salário mínimo. Enquanto 12,5% dos positivos para HBV afirmaram receber entre um e 

dois salários mínimos. Dentre os que recebem três ou mais salários mínimos, nenhum foi 

positivo para o HBV (p = 0.0078).   

  

Análise das Variáveis Epidemiológicas 

 

 Na Tabela 3 estão expressos os valores percentuais dos indivíduos co-infectados ou 

não de acordo com as variáveis epidemiológicas. Todas as variáveis analisadas 

estatisticamente pelo Teste de χ
2 

foram também analisadas pelo Teste de Regressão 

Logística Múltipla. As variáveis que apresentaram resultados significativos, através da 

análise estatística pelo χ
2
, como fatores de risco para transmissão do HBV foram 

antecedente de cirurgia (p = 0,0013), transfusão sanguínea (p= 0,0234), antecedente de 

sutura (p=0,0077), exposição a sangue de outra pessoa (p=0,0082) e o não uso de 

preservativo durante as relações sexuais (p=0,0309) (Tabela 3). Todas essas variáveis 

foram também analisadas pela Regressão Logística Múltipla para verificar a correlação 

com a positividade para o HBV. Foram significativas apenas as variáveis antecedente de 

cirurgia (p=0,0065) e antecedente de sutura (p=0,0353) (Tabela 3).    

  Entre os pacientes que disseram terem sido vacinados para HBV, o percentual de 

positivos para o Anti-HBs foi de 40,91%. Enquanto os que disseram que não foram 

vacinados contra o HBV, o percentual de positivos para esse marcador sorológico foi de 

15,39%. A análise estatística pelo Teste de χ
2
 revelou diferença extremamente significativa 

entre as variáveis (p < 0.0001).  

 O resultado das análises laboratoriais de positividade para o HCV identificou 

apenas três amostras positivas para o marcador Anti-HCV, com prevalência de 1,76%. 

Devido ao reduzido número de casos positivos, não foi possível realizar análise estatística 

entre as variáveis de risco para a transmissão desse vírus. Com relação às variáveis 

epidemiológicas, observou-se que: 01 dos indivíduos positivos já realizou cirurgia; 01 

compartilhou aparelho de barbear com outra pessoa; 02 possuem antecedente de ferimento 

no qual foi necessária a realização de sutura; todos possuem antecedente de tratamento 

dentário; 01 tem histórico de transfusão sanguínea (anterior a 1993); 01 não usa 

preservativos nas relações sexuais.  Além disso, em um dos indivíduos Anti-HCV positivo, 

também foi identificado o marcador sorológico Anti-HBc, indicativo de contato com o 

HBV.  
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Tabela 3. Distribuição da positividade para os marcadores sorológicos Anti-HBc (03 

associados com HBsAg) de acordo com os fatores de risco associados à infecção pelo 

HBV em pacientes portadores do Schistosoma mansoni. Santa Maria, Aracaju/SE, 2012. 

Valores de p* referente às análises pela Regressão Logística Múltipla; CI 95% - Intervalo de 

Confiança de 95%; χ2 - valor de p de acordo com as análises pelo Qui-Quadrado de 

Igualdade. Gênero Masc. (Masculino) e Fem. (Feminino). 

 

DISCUSSÃO 
 

 Os resultados do nosso estudo apresentaram uma prevalência elevada de infecção 

pelo HBV (9,41% Anti-HBc), um pouco acima da prevalência estimada para a população 

geral (7,9%) e extremamente elevada quando comparada com a prevalência do Nordeste 

(1,2%) e do estado de Sergipe (2,38%). Enquanto nos resultados observados para o 

marcador Anti-HCV, constatou-se que 1,76% foi positivo. Prevalência também acima da 

estimada para a população de doadores de sangue que varia de 0,49% a 0,69% [16, 19, 28, 

34, 35-37]. Embora os valores encontrados em nosso estudo sejam um pouco acima da 

prevalência estimada para a população brasileira, não podemos inferir que os indivíduos 

  Anti-HBc/HBsAg     

VARIÁVEIS 

EPIDEMIOLÓGICAS 

 Positivo  Negativo     

  Freq. % Freq. % Odds 

Ratio 

CI 95% P* χ2(p) 

Gênero Masc. 6 7.14 78 92.86 -- -- -- 0.2768 

Fem. 10 11.63 76 88.37 

Endoscopia  Sim 3 15 17 85 1.896 0.49 - 7.39 0.3568 0.1656 

Não 13 8.67 137 91.33 

Antecedente de Cirurgia Sim 9 20.93 34 79.07 4.390 1.51 - 12.74 0.0065 0.0013 

Não 7 5.51 120 94.49 

Transfusão de Sangue Sim 2 20 8 80 2.661 0.51 - 13.87 0.2453 0.0234 

Não 14 8.75 146 91.25 

Compartilhamento de 

Escova de Dente 

Sim 3 9.38 29 90.62 1.377 0.33 - 5.73 0.6597 0.9912 

Não 13 9.42 125 90.58 

Compartilhamento de 

Aparelho de Barbear 

Sim 2 5.4 35 94.6 0.368 0.07 - 1.92 0.2358 0.1811 

Não 14 10.52 119 89.48 

Uso de Material em 

Manicure 

Sim 9 12.33 64 87.67 2.296 0.76 - 6.90 0.1385 0.2235 

Não 7 7.22 90 92.78 

Antecedente de Sutura Sim 12 15.58 65 84.42 3.629 1.09 - 12.05 0.0353 0.0077 

Não 4 4.30 89 95.70 

Exposição a Sangue  Sim 2 22.22 7 77.78 0.841 0.61 - 1.17 0.2989 0.0082 

Não 14 8.70 147 91.30 

Contato com Agulha 

Usada por Outra Pessoa 

Sim 3 13.64 19 86.36 1.361 0.34 - 5.47 0.6638 0.2768 

Não 13 8.78 135 91.22 

Tratamento Dentário Sim 14 10.77 116 89.23 1.841 0.38 - 9.04 0.4522 0.1301 

Não 2 5.00 38 95.00 

Relação com Profissional 

do Sexo 

Sim 2 15.38 11 84.62 1.189 0.23 - 6.09 0.8347 0.1616 

Não 14 8.92 143 91.08 

Uso de Camisinha Sim 2 5.13 37 94.87 0.356 0.09 - 1.37 0.1332 0.0309 

Não 13 14.13 79 85.87 

DST Sim 3 17.65 14 82.35 1.446 0.35 - 5.90 0.6073 0.1599 

Não 12 10.71 100 89.29 

Drogas Injetáveis Sim 2 8 23 92 0.507 0.08 - 3.25 0.4735 0.6791 

Não 14 9.66 131 90.34 

Tatuagem Sim 3 17.65 14 82.35 2.742 0.54 - 14.05 0.2262 0.055 

Não 13 8.50 140 91.50 
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portadores da Esquistossomose Mansônica são mais susceptíveis à infecção pelo HBV ou 

HCV, dado que as análises estatísticas revelaram que as variáveis consideradas como 

fatores de risco para transmissão do HBV foram relacionadas aos serviços de saúde assim 

como a prática sexual sem o uso de preservativo.   

 Corroboram com essas discussões os resultados reportado por Conceição et al. 

(1998), que identificaram 9,2% de positivos para os marcadores HBsAg entre os pacientes 

com a forma hepatointestinal e 12,2% para aqueles com a forma hepatoesplênica. 

Posteriormente a isso, Silva et al. (2008) identificaram uma prevalência de 11,9% para o 

Anti-HCV entre pacientes com a forma hepatoesplênica atendidos pelo centro de 

referência para tratamento da Esquistossomose do Hospital das Clínicas da Universidade 

Federal de Pernambuco. Além desse estudo, Silva et al. (2011) também reportaram valores 

elevados de co-infecção, com prevalências de 30% para os marcadores Anti-HBc e/ou 

HBsAg e de 7,4% para o Anti-HCV.  

 Contudo, nos trabalhos realizados em áreas endêmicas para Esquistossomose em 

que participaram principalmente portadores da forma aguda ou hepatointestinal, os valores 

de associação entre essas doenças foram significativamente menores que aqueles 

realizados em unidades de tratamento para as formas graves da parasitose, o que corrobora 

os nossos resultados. Uma pesquisa realizada por Serufo et al. (1998) comparou a 

prevalência de marcadores sorológicos do HBV em área endêmica e não-endêmica para o 

S. mansoni e de acordo com os resultados apresentados, não houve diferença significativa 

de co-infecção entre as áreas estudadas. Taveres-Neto et al. (2005) investigou a 

prevalência do HCV em pacientes com Esquistossomose Mansônica em uma cidade do 

interior da Bahia e encontrou taxa de co-infecção de 0,5%. Com os resultados observados 

os autores rejeitaram as hipóteses de associação entre o HCV e Esquistossomose no 

interior da Bahia.                     

 Em nosso estudo, ao relacionar os percentuais de positividade para os marcadores 

sorológicos do HBV de acordo com o gênero dos indivíduos que participaram do estudo, 

constatou-se que as mulheres apresentaram percentual de positividade maior que os 

homens, divergindo da prevalência da Esquistossomose segundo o gênero, onde os homens 

são mais afetados. Os resultados apresentados por Silva et al. (2011) mostrou um 

percentual de infecção pelo HBV maior entre os homens (35,79%), quando comparado 

com as mulheres (25,93%), mas também sem diferença estatística. Em um estudo de 

soroprevalência do HBV e HCV realizado no estado do Pará, o percentual de infecção por 

esses vírus foi maior entre os homens (62,6%) [38]. A maior prevalência de marcadores 

sorológicos entre os homens pode indicar que estes são mais expostos aos vírus, 

provavelmente devido ao comportamento sexual ou ao uso de drogas endovenosas. Em 

relação aos nossos resultados, a prevalência maior entre as mulheres pode ser justificada 

pelo fato de que a maioria das que procuraram a unidade de saúde para participar do estudo 

é casada e provavelmente podem ter sido contaminadas pelo parceiro, ou simplesmente 

isso pode representar um viés amostral.   

 A análise da distribuição de infecção pelo HBV de acordo com a faixa etária 

reportou que os percentuais mais elevados de indivíduos positivos ficaram entre aqueles 

acima de 15 anos, com prevalência maior entre os que possuem de 29 a 42 anos. O fato de 

não haver sorologia positiva para o HBV na faixa etária de 0-14 anos sugere que a via de 

transmissão do vírus é horizontal e não vertical. Essas variações podem estar associadas 

possivelmente a maior atividade sexual desse grupo, assim como a um maior tempo de 

exposição ao vírus. Resultados semelhantes foram apresentados por Conceição et al. 

(1998) ao identificaram uma taxa de positividade maior para o HBV conforme o aumento 

da faixa etária. O mesmo foi reportado por Silva et al. (2011), onde 71,7% dos pacientes da 
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pesquisa possuíam 50 anos ou mais. Além desses, outros trabalhos identificaram uma 

relação direta entre positividade para HBV e as maiores faixas etárias [22, 31, 32, 38].    

 Referente ao histórico de infecção por Hepatite entre os participantes da pesquisa 

ou entre seus familiares foi identificado um valor significativo, dado que 12,84% dos 

entrevistados afirmaram que sim. Essa informação é relevante na cadeia de transmissão 

dos vírus causadores da hepatite dado que a presença de uma pessoa no mesmo domicílio 

contaminada pelo vírus aumenta consideravelmente os riscos de transmissão da doença 

[16, 21, 22, 34]. Em um estudo realizado no interior de Minas Gerais, em uma área 

endêmica para Esquistossomose, identificou-se que havia uma maior prevalência de 

infecção pelo HBV entre membros de uma mesma família, o que sugere um maior risco de 

transmissão do vírus entre parentes [32].  

 A análise estatística da relação entre as variáveis epidemiológicas e os resultados 

dos testes laboratoriais para os marcadores sorológicos do HBV, através do Qui-Quadrado 

de Igualdade (χ
2
) mostrou que alguns fatores estão associados à transmissão do HBV e pela 

Regressão Logística Múltipla foi possível estabelecer inferência entre as variáveis. O 

antecedente de cirurgia, a realização de sutura e o contato com sangue de outra pessoa 

foram estatisticamente significativos como vias de risco de transmissão de agentes 

causadores de hepatite. Além desses, o histórico de transfusão sanguínea e/ou 

hemoderivados foi considerado um importante fator de risco de infecção pelo HBV entre 

os indivíduos positivos. Alguns autores sugerem que a transfusão de sangue é uma das 

mais eficientes vias de transmissão de agentes virais [6, 13, 16, 33, 35, 38, 39].  Embora 

não tenha sido analisado neste estudo, o número de transfusões é relevante para as 

possibilidades de contaminação por vírus [6]. No Egito, onde são observadas as maiores 

prevalências de co-infecção S. mansoni e HBV/HCV, relacionam a elevada taxa de 

infecção pelos agentes virais a procedimentos com intervenção parenteral, principalmente 

o uso indiscriminado de injeções com tártaro emético sem esterilização para o tratamento 

de pacientes com Esquistossomose, há aproximadamente 25 anos [40-43].  

 Além disso, as variáveis: antecedente de endoscopia digestiva, compartilhamento 

de escova de dente e de aparelho de barbear, o uso de material perfuro-cortante em 

manicure/pedicuro, o uso de navalha no barbeiro, tratamento dentário, histórico de relação 

sexual com profissional do sexo e presença de tatuagem não foram associadas como 

fatores de risco para infecção pelo agente causador da Hepatite B entre os indivíduos 

positivos. O uso de drogas endovenosas, embora seja considerado por alguns autores como 

um dos mais relevantes meios de contaminação por agentes virais, em nosso estudo não foi 

estatisticamente significativo como fator de risco para o HBV [16, 18, 35, 38].  

 Dentre as vias de transmissão do HBV, o contato sexual sem proteção com 

indivíduo infectado é considerado o fator de risco mais relevante para contaminação por 

este vírus em áreas não-endêmicas, sobremaneira entre jovens e adultos [16-18, 35]. Em 

nossa pesquisa, a realização de prática sexual sem o uso de preservativo foi associada 

como fator de risco para infecção pelo HBV.   

 Devido ao reduzido número de indivíduos positivos para o marcador sorológico do 

HCV (Anti-HCV) não foi possível fazer análise estatística entre as variáveis 

epidemiológicas estudas, nem inferência com base nos resultados observados. Contudo, 

observou-se que um dos indivíduos positivos para HCV tem antecedente de cirurgia e 

histórico de transfusão sanguínea anteriormente a 1993, dois informaram que já realizaram 

sutura e um afirmou não usar preservativos durante as relações sexuais, indicando, 

portanto, que estes indivíduos estiveram sujeitos a alguns fatores de risco associados à 

transmissão do HCV. Mais que isso, um dos pacientes com o HCV também foi positivo 

para o marcador sorológico Anti-HBc, revelando que o mesmo também teve contato com 

HBV.     
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 A pesquisa foi realizada durante período de campanha de vacinação nacional contra 

o VHB. Os valores observados após a coleta de informações através do questionário 

mostrou que 37,9% dos participantes afirmaram terem sido vacinados contra o HBV. 

Contudo, os valores reportados pelas análises dos marcadores sorológicas revelaram que 

somente 18,82% (Anti-HBs isolado) estão de fato imunizados contra o HBV. A 

discrepância observada entre esses valores pode conjecturar que esses pacientes não sabem 

de fato se receberam vacinação, talvez eles não tenham recebido todas as doses ou nos 

intervalos de tempo preconizados pelo Ministério da Saúde, ou alguns pacientes receberam 

a vacina todavia não desenvolveram imunidade contra o HBV. Os resultados observados 

na pesquisa demonstram um sério problema de saúde pública, haja vista que apesar da 

recomendação do Ministério da Saúde acerca da vacinação, sobretudo em crianças e 

jovens, a grande maioria daqueles que vivem no bairro pesquisado não foram imunizados 

contra o VHB.  

 Embora sejam valores um pouco acima da prevalência estimada para a população 

brasileira, não podemos inferir que os indivíduos portadores da Esquistossomose 

Mansônica são mais susceptíveis à infecção pelo HBV ou HCV.   De acordo com as 

análises estatísticas dos resultados foi possível constatar que os principais riscos de 

infecção pelo HBV e HCV estão relacionados às intervenções parenterais dos serviços de 

saúde, assim como à atividade sexual sem uso de preservativo, no caso do HBV, e não à 

infecção pelo S. mansoni. Essas observações ascendem inúmeras discussões no âmbito da 

saúde pública. Pode-se especular diante desse contexto que o uso de serviços hospitalares, 

sobretudo os que envolvem intervenções parenterais como cirurgia, realização de sutura, 

assim como a transfusão sanguínea, seriam ações impactantes na cadeia de transmissão dos 

vírus das hepatites B e C, além de outros agentes virais como o Vírus da Hepatite Delta e o 

HIV. O uso desses serviços de saúde aumenta exponencialmente as chances do paciente se 

infectar por esses vírus. Todavia, deve-se ressaltar que este estudo não é conclusivo, sendo 

de fundamental importância a realização de mais investigações científicas direcionadas 

para a análise da associação entre os procedimentos parenterais realizados nos centros de 

saúde e a transmissão dos vírus das hepatites B e C, além de outros agentes patogênicos.       

 Em 2002, o Ministério da Saúde do Brasil, estruturou o Programa Nacional para 

Prevenção e o Controle das Hepatites Virais (PNHV), cujo principal objetivo era contribuir 

para aprimorar o conjunto de ações de saúde relacionadas às hepatites [33]. Diante disso, 

estudos como o que realizamos, de investigação epidemiológica da co-infecção HBV/HCV 

e Esquistossomose são de grande importância, uma vez que são escassos no Brasil. Além 

do mais, o conhecimento sobre a prevalência das hepatites virais em áreas endêmicas de S. 

mansoni, assim como em todo o território brasileiro, pode ser utilizado para o controle e 

prevenção dessas doenças e evitando assim os prognósticos clínicos mais agravantes: 

hepatite crônica, cirrose hepática e carcinoma hepatocelular.     

 Com base nessas discussões, permanece um grande desafio o enfrentamento das 

doenças infecciosas e parasitárias como problema de saúde pública do nosso país. Investir 

majoritariamente em estratégias eficazes de diagnóstico viral, combate à infecção em 

humanos e, sobremaneira, a educação da população sobre os meios de prevenção das 

hepatites constituem as estratégias mais importantes para minimizar os elevados índices de 

prevalências das hepatites e especialmente a taxa de portadores crônicos da doença que 

padecem e falecem todos os anos. 
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