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ESTUDO SORO-EPIDEMIOLÓGICO
PARA O HBV E HCV EM INTERNOS DE UMA
COMUNIDADE
TERAPÊUTICA
PARA DEPENDENTES DE DROGAS NO ESTADO DO AMAPÁ.
Chaves, M.H.P.I; Cartágenes, P.R.B. 2; Moreira, M.R.C I; Vieira, R.F.S I.; Silva, E.L. I; Soares, M.C.P. 2;
Bensabath, G. 2-1 Laboratório Central de Saúde Pública do Amapá -2Instituto Evandro Chagas/FNS-MS.

Introdução e objetivo: Objetivou-se neste estudo, avaliar a prevalência e perfil epidemiológico da infecção pelos vírus das
hepatites B (HBV) e C (HCV) em uma comunidade terapêutica, localizada a 64 Km da capital do estado do Amapá, que atua
na recuperação de usuários de álcool e/ou drogas entorpecentes.
Casuística e métodos: Participaram do estudo 144 internos, sendo 13 (9%) do sexo feminino e 131 (91%) do sexo
masculino, com idade média de 27,5 anos (Desvio Padrão +/- 11,7). As informações epidemiológicas foram coletadas em
entrevistas. Os marcadores sorológicos (HBsAg, anti-HBc, anti-HBs e anti-HCV) foram realizados por enzimaimunoensaio.
A detecção do HCV-RNA foi realizada através da Reação em Cadeia pela Polimerase (PCR). A análise estatística foi
realizada utilizando-se o teste do Qui-Quadrado ou Teste Exato de Fisher. Utilizou-se como limite de significância estatística
o valor de p menor ou igual a 0,05.
Resultados: Neste grupo, a idade média de início do uso de drogas foi de 14,9 anos (DP +/- 4,6). Dentre as drogas mais
utilizadas, foram identificadas: álcool em 135 (94,4%); maconha em 110 (78%); estimulantes via oral em 60 (42,3%);
inalantes em 48 (33,8%); drogas injetáveis em 15 (10,8%). A idade média do início da atividade sexual foi de 13,7 anos (DP
+/- 2,6). Vinte e seis internos (18, I %) referiram atividade homo ou bissexual. História de transfusão sanguínea foi relatada
por 14 (9,8%), enquanto que 61 (42,7%) eram portadores de tatuagens e 19 (13,2%) referiram história anterior de hepatite. A
prevalência do HBsAg foi de 2, I %, enquanto que o anti-HBc foi d~tectado em 36 amostras (25%), sendo que em 29 (80,6%)
concomitante ao anti-HBs. O anti-HCV foi detectado em 10 (7%) dos internos, sendo que em 7 (70%) também foi detectado
o HCV -RNA. À análise estatística houve correlação entre o início do uso de drogas abaixo dos 15 anos, uso de maconha, uso
de estimulantes orais e presença de tatuagens com maior índice de infecção pelo HBV. Houve correlação entre infecção pelo
HCVe uso de drogas injetáveis.
Conclusão: Houve baixa prevalência de portadores de infecção pelo HBV na população estudada, e índices de infecção pelo
HCV superiores aos habitualmente encontrados na população em geral, nesta região. A análise de aspectos epidemiológicos
sugerem que, neste grupo, o HBV apresenta formas heterogêneas de transmissão, enquanto que o HCV apresenta transmissão
parenteral, predominantemente.
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M.L.F.Moraesl, S.R.S.S.Condel;M.S.B.Barbosal;L.J.P. Moia1;I.S.A. Amara! I;E.c.B. Miranda'; ;M.C.
Soares2;M. Araujo 3;M.C Pinheiro3(I-Hospitalda FundaçãoSantaCasade Misericórdia do Pará,2-lnstituto
Evandro Chagas,3-UniversidadeFederaldo Pará.)
Introdução:a Hepatite Auto-Imune(HAI) é umadoençainflamatóriado flgado,de auto-agressão
e de origemdesconhecida.
Objetivos: o presentetrabalhovisa identificar a prevalênciade HAI entreos pacienteshepatopatascrônicos,atendidosno
serviçode Hepatopatiasda FundaçãoSantaCasade Misericóridado Pará.
Método: apósanáliseclínica, laboratoriale histopatológicade pacienteshepatopatascrônicos,atendidosno períodode
janeiro/93 a maio/97,o diagnósticode HAI foi firmado pelo sistemade Scorepropostopelo IntemationalAutoimmune
Hepatitis Group, em 1993.
Resumo dos Resultados: de um total de 362 hepatopatas,8(2,2%)foramdiagnosticadoscomo portadoresde HAI. 100%
pertenciamao sexo feminino, com uma médiade idadede 20 anos.O tempomédiode doençafoi de II ,5meses,sendoque
em2 pacienteshavia história recentede hepatiteviral A, com anti-HAV IgM positivo.Ossintomase sinaismaisprevalentes
foram: icterícia 7/8, astenia4/8, acne5/8, hepatomegalia5/8, edema4/8, esplenomegalia4/8, artralgia 3/8 e febre2/8.Varizes
esofagianasforam encontradasem 3 das 6 pacientessubmetidasa esofagoscopia.
Os achadosultrassonográficosmais
frequentesforam hepatoe esplenomegalia,com 6/8 e 5/8, respectivamente.1pacientese encaixavano Child A, enquantoque
5 no B e 2 no C. Os auto-anticorposnão órgão-específicospuderamserdosadosem4 pacientes,sendoque o FAN foi
positivo em 3/4 dos casos,o AML em 1/4,o ALKMI em 1/4 e o AMT em 1/4,também.Os histopatológicosdemonstraram
hepatitecrônicaativa na totalidaddedasbiópsias(8/8), sendoque em 5já revelavamevoluçãocirrogênica.Todaspossuiam
score igualou superiora 15pontos.
Conclusões: conclui-se, portanto,que as HAI sãopoucoprevalentesno grupo estudado,sendopatologiapredominantede
mulheres, e de faixa etáriajovem. Ressalta-se,
também,a faseavançadada doençano momentodo seudiagnóstico,já que
em 85,5%dos casoso Child era B ou C.
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Introdução:É conhecidaa participaçãodo VHB edo VHC na etiologiado CHC emtodo o mundo,comvariaçõesao longo
do tempo,como ocorreu no Japão.No Brasil há variaçõesgeográficasna ocorrênciade CHC VHB+ e VHC+ e variaçõesna
frequência de casos HBsAg(+) e anti-VHC(+) tem sido poucorelatadas.
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