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RESUMO 

 

A hepatite C representa um importante problema de saúde pública. Apesar da infecção 

aguda pelo vírus da hepatite C (HCV) ser geralmente assintomática, 50 a 85% dos casos 

evoluem para cronicidade, podendo desenvolver cirrose hepática e carcinoma 

hepatocelular. Acidentes com objetos perfurocortantes contaminados podem ocorrer em 

catadores de materiais recicláveis como consequência do contato com vidros, materiais 

ferrosos pontiagudos, agulhas e seringas, evidenciando-se, assim, o risco aumentado 

desses profissionais em adquirir infecções por via parenteral, como a hepatite C. São 

escassos os trabalhos sobre a infecção pelo HCV em catadores de materiais recicláveis. 

O presente estudo teve como objetivo investigar o perfil soroepidemiológico e 

molecular da infecção pelo vírus da hepatite C em catadores de materiais recicláveis em 

Goiânia, Goiás. Um total de 431 indivíduos foi entrevistado sobre características 

sociodemográficas e fatores de risco para infecção pelo HCV. Amostras de sangue 

foram coletadas e os soros testados para detecção de anticorpos para o HCV (anti-

HCV), por ensaio imunoenzimático (ELISA) e immunoblot. Todas as amostras foram 

submetidas à detecção do RNA viral por reação em cadeia da polimerase (PCR) com 

iniciadores complementares as região 5’ não codificante (NC) do HCV. As amostras 

RNA-HCV positivas foram genotipadas por sequenciamento direto da região NS5B do 

genoma viral, seguido de análise filogenética. A prevalência da infecção pelo HCV em 

catadores de materiais recicláveis em Goiânia-GO foi de 1,6% (IC 95%: 0,6–3,6). Pela 

análise multivariada, história de doença sexualmente transmissível foi 

independentemente associada a esta infecção, enquanto as variáveis história de 

transfusão e número de parceiros sexuais apresentaram associação marginal (p = 0,05 e 

p = 0,07, respectivamente). O RNA viral foi detectado em cinco das sete amostras anti-

HCV positivas, sendo identificado o genótipo 1, subtipos 1a (n=1), 1b (n=2) e 1a/1b 

(n=2) na população estudada. Apesar da prevalência da infecção pelo HCV em 

catadores de materiais recicláveis em Goiânia-GO ser semelhante a observada 

previamente em doadores de sangue (1,4%), a referida população mostrou-se em risco 

transmissão sexual e parenteral do HCV.  
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ABSTRACT 

 

Hepatitis C represents an important public health problem. Although acute hepatitis C 

virus (HCV) infection is often asymptomatic, 50 to 85% of these cases progress to 

chronic disease, and can lead to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Accidents 

involving contaminated sharps occur in recyclable waste collectors as a result of contact 

with glass, ferrous sharp, needles and syringes, demonstrating, thus, the increased risk 

of these professionals in acquiring infections by the parenteral route, such as hepatitis C. 

There is currently very little data on HCV infection among recyclable waste collectors. 

This study aimed to investigate the epidemiological and molecular profile of the 

hepatitis C virus infection among recyclable waste collectors in Goiânia, Goiás. A total 

of 431individuals were interviewed for socio-demographic characteristics and risk 

factors for HCV infection. Blood samples were collected and sera were tested for the 

presence of antibodies to HCV (anti-HCV) using an enzyme-linked immunosorbent 

assay (ELISA) and immunoblot. All samples were submitted to HCV RNA detection by 

polymerase chain reaction (PCR) with primers complementary to the conserved area of 

the 5’ non-coding (NC) region of HCV. Positive HCV RNA samples were genotyped 

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

phylogenetic analysis. The HCV infection prevalence was 1.6% (95% CI: 0.6-3.6) in 

recyclable waste collectors in Goiânia-GO. In a multivariate analysis, history of 

sexually transmitted disease was independently associated with this infection, while the 

variables history of blood transfusion and number of sexual partners showed an 

association with a borderline P value (p = 0.05 and p = 0.07, respectively). Viral RNA 

was detected in five of the seven anti-HCV positive samples, and the genotype 1, 

subtypes 1a (n = 1), 1b (n = 2) and 1a/1b (n = 2) were identified in the study population. 

Although the HCV infection prevalence found among recyclable waste collectors in 

Goiânia-GO is similar to that observed in local blood donors (1.4%), this population is 

in risk to HCV by sexual and parenteral transmission. 

 



     

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

Em meados da década de 70, Prince et al. (1974) verificaram a ocorrência 

de hepatite em cerca de 10% dos pacientes que haviam recebido transfusão de sangue, 

sendo essa denominada de hepatite pós-transfusional. Esses pacientes não apresentavam 

reatividade para marcadores virais das já conhecidas hepatites A e B, o que suscitou a 

existência de um terceiro agente viral (Prince et al. 1974, Feinstone et al. 1975).  A 

infecção, cujo agente etiológico ainda era desconhecido, foi denominada hepatite não-A 

não-B (NANBH) de transmissão parenteral, e mais de dez anos se passaram sem a 

caracterização desse agente (Shih et al. 1986). 

Somente em 1989, Choo e colaboradores, utilizando técnicas de biologia 

molecular, realizaram a clonagem e caracterização do genoma desse agente viral, sendo 

o mesmo denominado de vírus da hepatite C (HCV). Em seguida, os primeiros testes 

sorológicos capazes de detectar anticorpos contra o HCV foram desenvolvidos (Kuo et 

al. 1989), possibilitando o esclarecimento do agente etiológico da hepatite não-A não-B, 

de transmissão parenteral (Alter et al. 1989, Kiyosawa et al. 1990). Com a gradativa 

implantação desses testes em bancos de sangue, os casos de transmissão da, até então, 

denominada hepatite não-A, não-B pós-transfusional diminuíram acentuadamente 

(Donahue et al. 1992, Prati 2006, Dwyre et al. 2011). 

A infecção pelo HCV foi, primeiramente, entendida como uma doença de 

menor importância, afetando populações específicas, como indivíduos receptores de 

derivados de sangue e usuários de drogas. Contudo, mais de 20 anos após a descoberta 

do HCV, está claro que a infecção causada por esse vírus tem grande importância, 

consistindo em um problema de saúde pública mundial (Lavanchy 2011).   

A prevalência global da infecção pelo HCV no mundo é de 2,0 a 3,0% 

(Lavanchy 2011), variando de acordo com a localização geográfica (Thomson & Finch 

2005). A evolução para cronicidade dessa infecção ocorre em 50 a 85% dos casos, 

podendo levar ao desenvolvimento de cirrose e carcinoma hepatocelular (HCC). O HCV 

é transmitido mais frequentemente pela via parenteral (Lavanchy 2011), e não há vacina 

disponível para prevenção da infecção por esse vírus (Halliday et al. 2011). 
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1.2. Vírus da Hepatite C 

 

1.2.1.  Classificação e Características Biomoleculares do HCV 

 

O vírus da hepatite C pertence à família Flaviviridae, gênero Hepacivirus 

(ICTV 2009). A partícula viral é esférica, com aproximadamente 60 nm de diâmetro. 

Externamente, o HCV é recoberto por um envelope lipídico, derivado da membrana do 

retículo endoplasmático (RE) da célula hospedeira. Internamente, a partícula viral 

possui um nucleocapsídeo icosaédrico de constituição proteica e material genético do 

tipo RNA (Figura 1) (Krekulová et al. 2006, Suzuki et al. 2007, Sharma 2010). 

 

 

Figura 1 - Representação esquemática do vírus da hepatite C (modificada) 

Fonte: www.newyork-stdtesting.com/hepatitis-testing-more.html 

 

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

polaridade positiva com aproximadamente 9600 nucleotídeos (nt), que contém uma 

região aberta de leitura (ORF - open reading frame) flanqueada nas extremidades 5’ e 

3’por regiões não-codificantes (NC) (Major & Feinstone 1997, Krekulová et al. 2006). 

A região codificante origina uma poliproteína com aproximadamente 3000 aminoácidos 

(aa), sendo clivada por proteases celulares e virais no retículo endoplasmático das 

células infectadas, dando origem a três proteínas estruturais (Core, E1, E2), seis não-
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estruturais (NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5A e NS5B) e p7, cuja classificação não está 

bem definida (Figura 2) (Krekulová et al. 2006, Suzuki et al. 2007, Tang & Grisé 2009, 

Poenisch & Bartenschlager 2010). 

 

 

 

Figura 2 – Representação esquemática do genoma e funções das proteínas do vírus da 
hepatite C (modificada) 

Fonte: Bartenschlager et al. 2011 

 

A região 5’ não codificante (NC) é constituída de aproximadamente 341 

nucleotídeos, apresentando uma estrutura secundária complexa com quatro alças 

encurvadas (stem-loops), denominadas domínios e enumeradas de I a IV (Major & 

Feinstone 1997, Sharma 2010). Os domínios II, III e IV contêm um sítio de entrada 

interno para ribossomos (IRES - internal ribosome entry site) e possuem uma sequência 

de RNA específica que direciona o início da tradução do RNA viral (Suzuki et al. 2007, 

Tang & Grisé 2009, Poenisch & Bartenschlager 2010, Bartenschlager et al. 2011) . Essa 

é uma das regiões mais conservadas do genoma, sendo útil para o desenho de 

iniciadores empregados em testes de detecção do RNA-HCV (Lyra et al. 2004). 

A região 3’ NC é constituída por cerca de 200 nt e possui três regiões ou 

domínios distintos e variáveis. Uma pequena porção inicial (~40 nt) é localizada ao lado  

do códon de parada da região aberta de leitura, a qual apresenta variabilidade entre os 

genótipos do HCV (Suzuki et al. 2007, Tang & Grisé 2009, Sharma 2010). A segunda 

parte é formada por uma sequência de polipirimidina (poli U/UC), cuja extensão varia 

em torno de 90 nt (Poenisch & Bartenschlager 2010). A parte terminal é uma região 

altamente conservada, constituída por 98 nt, denominada cauda 3’ X. Esse último 
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segmento tem o potencial de formar três alças encurvadas (stem-loop) que são 

essenciais na replicação viral (Bradrik et al. 2006, Friebe & Bartenschlager 2009, 

Poenisch & Bartenschlager 2010). 

A proteína do core possui 191 aa, sendo formada pelo primeiro e mais 

conservado domínio expresso durante a síntese da poliproteína do HCV na membrana 

do retículo endoplasmático. A referida proteína tem como principal função a 

encapsidação do genoma, resultando no nucleocapsídeo viral (Penin et al. 2004, 

Krekulová et al. 2006, Dubuisson 2007, Khaliq et al. 2011). A proteína do core 

apresenta vários epítopos β-celulares lineares próximos à porção amino-terminal, 

conferindo imunogenicidade e antigenicidade, o que permite sua aplicabilidade como 

importante alvo antigênico em vários testes diagnósticos comerciais para a detecção de 

anticorpos anti-HCV (Laperche et al. 2005, Irshad & Dhar 2006). 

Outras funções têm sido atribuídas a proteína do core devido a capacidade de se 

associar a diferentes componentes celulares, como por exemplo, os resíduos lipídicos, 

interferindo no metabolismo dos lipídeos (esteatose hepática), na modulação da 

transcrição gênica, na sinalização, proliferação e morte celular, bem como na 

oncogênese do HCC e na supressão da resposta do hospedeiro (Watashi & Shimotohno 

2003, Irshad & Dhar 2006, McLauchlan 2009, Khaliq et al. 2011). Essa supressão é 

caracterizada por uma baixa resposta virológica precoce (até a 12ª semana) durante o 

tratamento com interferon peguilado (PEG IFN) e ribavirina (RBV), ocorrendo devido 

mutação no aa 70 e/ou 91 da proteína do core (Enomoto & Maekawa 2010, Chayama & 

Hayes 2011).  

A região core do genoma viral pode codificar uma outra proteína, denominada 

de F (Frameshift) ou ARF (Alternative Reading Frame), por uma fase de leitura 

alternativa (Xu et al. 2001, Walewski et al. 2001, Branch et al. 2005, Sharma 2010). 

Essa proteína é composta por cerca de 160 aa e pode ser expressa durante a infecção 

pelo HCV, além de induzir a resposta imune específica por meio do anticorpo anti-F 

(Xu et al. 2003, Wolf et al. 2008,Vassilaki & Mavromara 2009). Apesar dessa proteína 

ter função desconhecida na replicação viral, a mesma pode ser responsável por alguns 

mecanismos atribuídos à proteína do core, como a indução de carcinogênese e resposta 

imune do hospedeiro (Bain et al. 2004, Komurian-Pradel et al. 2004, Vassilaki & 

Mavromara 2009). 

As proteínas E1 (65 aa) e E2 (335 aa) são glicoproteínas transmembrana 

tipo-1, que contêm um grande ectodomínio N-terminal, além de um domínio C-terminal 
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transmembrana hidrofóbico (Op De Beeck & Dubuisson 2003, Poenisch & 

Bartenschlager 2010). Essas glicoproteínas são constituintes do envelope viral e estão 

relacionadas com a adsorção do vírus a receptores na célula-alvo e fusão, exercendo 

importante papel nas diferentes etapas iniciais do ciclo replicativo (Ciczora et al. 2007, 

Lavie et al. 2007, Tang & Grisé 2009, Jusoh et al. 2010). E1 e E2 formam 

heterodímeros não-covalentes, os quais possuem até seis e onze sítios potenciais de 

glicosilação, respectivamente. Muitos deles são bem conservados, exercendo importante 

papel na conformação funcional da proteína, entrada do vírus na célula e proteção 

contra neutralização (Voisset & Dubuisson 2004, Lavie et al. 2007, Helle et al. 2010, 

Vieyres et al. 2010).  

A proteína E2 possui sítios que se ligam ao receptor CD81, expresso em 

células como linfócitos B e T, macrófagos, monócitos, natural killers e hepatócitos, 

além de células dendríticas, endoteliais e epiteliais; participando da interação do HCV 

com essas células e, consequentemente dos mecanismos de patogenia da infecção 

(Rocha-Perugini et al. 2008, Farquhar et al. 2011). A glicoproteína E2 possui regiões 

hipervariáveis, denominadas HVR1, HVR2 e HVR3 (Torres-Puente et al. 2008). A 

primeira região hipervariável possui resíduos básicos, com cargas positivas em regiões 

específicas, sendo importante no reconhecimento e ligação do vírus a célula hospedeira. 

Apesar de apresentar estrutura conformacional altamente conservada entre os genótipos, 

essa região pode direcionar a seleção de anticorpos contra variantes que escapam do 

sistema imune (Penin et al. 2004, Dubuisson 2007, Sharma 2010). A HVR2, composta 

por sete aminoácidos (aa 91-97), participa da adsorção, modulando a ligação ao receptor 

celular de E2. Já a terceira região hipervariável (HVR3) pode atuar como um sítio 

antigênico, e ainda, como facilitadora da entrada na célula (Dubuisson 2007, Torres-

Puente et al. 2008).  

A glicoproteína E2 pode interagir com a proteína celular quinase R (PKR - 

protein kinase R), cuja expressão é induzida pelo IFN, sendo ativada na presença de 

RNA fita dupla. A proteína PKR liga-se ao fator de iniciação da tradução 2 (eIF2 - 

eukaryotic translation initiation factor 2) durante a síntese proteica. Contudo, E2 tem 

um domínio constituído por 12 aa que apresenta homologia para sítios de fosforilação 

na proteína PKR e no eIF2 (E2-PePHD - PKR/eIF2alpha phosphorylation homology 

domain region), o que possibilita o bloqueio da atividade inibitória da proteína quinase 

PKR sobre a replicação viral (Watanabe et al. 2003, Simmonds 2004, Shimoike et al. 

2009, Arnaud et al. 2010, Sharma 2010). Desse modo, a associação entre E2 e PKR 
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pode constituir um dos mecanismos de resistência viral dos isolados do genótipo 1 ao 

IFN (Wohnsland et al. 2007, Afzal et al. 2011). 

 A p7 é uma pequena proteína (63 aa) transmembrana e hidrofóbica, 

localizada na porção carboxi-terminal da E2, ou seja, entre as regiões estrutural e não-

estrutural da poliproteína (Steinmann et al. 2007, Brohm et al. 2009). A função dessa 

proteína ainda não está totalmente esclarecida, mas estudos sugerem a capacidade da 

mesma em formar hexâmeros para a geração de canais iônicos em membranas lipídicas. 

Essa proteína tem se mostrado essencial para a produção das partículas virais, 

auxiliando no processo de maturação e liberação das mesmas (Steinmann et al. 2007, 

Montserret et al. 2010, Cook et al. 2011). 

As proteínas não-estruturais  participam da replicação  viral (Suzuki et al. 

1999, Welbourn et al. 2005, Dubuisson 2007). A NS2 (217 aa) é uma proteína 

transmembrana, cuja porção C-terminal localiza-se no lúmen, enquanto sua região N-

terminal apresenta-se no citosol. É sabido que NS2 é um componente da NS2-NS3 

metaloprotease, dependente de Zinco, que autocatalisa a clivagem da junção NS2-NS3 

(Major & Feinstone 1997, Dentzer et al. 2009, Phan et al. 2009, Jirasko et al. 2010, 

Lorenz 2010). 

A proteína NS3 (631 aa), além de auxiliar na clivagem de NS2/NS3, 

apresenta atividade de serinaprotease e de helicase/ NTPase. A primeira, realizada pelo 

terço N-terminal, é responsável pela clivagem das junções NS3/NS4A, NS4A/NS4B, 

NS4B/NS5A e NS5A/NS5B. A segunda atividade, exercida pelos dois terços da porção 

C-terminal, ocorre por meio da atuação no processo de desenrolamento da hélice do 

material genético durante a replicação viral. Ambas as atividades descritas são 

importantes na replicação do HCV (Clarke 1997, Welbourn et al. 2005, Ma et al. 2008, 

Geitmann et al. 2011). A região que codifica a proteína NS3 tem sido extensivamente 

estudada, devido ao interesse em se utilizar a protease NS3 como alvo na terapia 

antiviral. Desse modo, os seus inibidores vêm sendo testados em ensaios clínicos 

humanos (Glenn 2006, Frick 2007, Tang & Grisé 2009, Geitmann et al. 2011). 

NS4A, com 54 aa, ancora a serinaprotease da NS3 às membranas celulares 

por meio de um domínio transmembrana N-terminal e a estabiliza contra a degradação 

proteolítica, atuando como um cofator para essa atividade, sendo indispensável para a 

replicação do RNA viral (Moradpour et al. 2003, Bermudez-Aguirre et al. 2009, Joyce 

& Tyrrell 2010, Geitmann et al. 2011, Shiryaev et al. 2011) A proteína NS4B (261 aa) 

possui quatro domínios transmembrana, além de constituir hélices hidrofóbicas e 
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anfipáticas. A função mais conhecida dessa proteína é a formação de estruturas 

membranosas, as quais contribuem para a sustentação do complexo de replicação viral 

(Moradpour et al. 2003, Aligo et al. 2009, Gouttenoire et al. 2010, Joyce & Tyrrell 

2010). 

A NS5A (447 aa) é uma proteína fosforilada que contém três domínios, 

sendo os dois primeiros responsáveis pela replicação viral e o terceiro pela montagem 

das partículas infecciosas. Ainda, outras funções têm sido atribuídas à referida proteína, 

como a capacidade de interação com diferentes componentes celulares e vias de 

sinalização (Moradpour et al. 2003, Joyce & Tyrrell 2010). Essa proteína contém 

sequências distintas que podem interferir no desempenho da resposta a terapêutica 

contra o HCV (IFN ou IFN-PEG e RBV), baseado na ocorrência de mutações em cada 

uma dessas sequências, a saber: ISDR (IFN sensitivity determinig region), IRRDR 

(IFN/RBV resistance determining region), PKRBD (PKR binding domain) e V3 

(variable region 3) (Enomoto & Maekawa 2010, Chayama & Hayes 2011, Yahoo et al. 

2011). Estudos sugerem, ainda, o envolvimento da NS5A na instabilidade 

cromossômica e consequente desenvolvimento de HCC (Baek et al. 2006, De Mitri et 

al. 2007, Jiang et al. 2011). 

A proteína NS5B, com 591 aa, é caracterizada como RNA polimerase RNA 

dependente (RpRd). Essa proteína possui uma sequência altamente conservada e com 

papel essencial na replicação viral, sendo assim alvo para desenvolvimento de antivirais 

(Diviney et al. 2008, Joyce & Tyrrell 2010, Sharma 2010). 

 

1.2.2. Propriedades físico-químicas do HCV 

 

Inicialmente, o vírus da diarreia viral bovina (BVDV) foi utilizado como 

substituto do HCV nos testes para avaliação de suas propriedades fisicoquímicas. 

Resultados obtidos, a partir de testes experimentais com BVDV em soro humano, 

demonstraram a inativação viral utilizando-se uma solução de hidróxido de sódio (1 M), 

a 60ºC por 30 segundos, ou aquecimento do soro infectado a 60°C por 16 minutos, 

sendo esses parâmetros também considerados para inativação do HCV (Borovec et al. 

1998). 

Em 1999, Agolini et. al. realizaram experimentos com o HCV para testar a 

sua replicação em cultura de células Vero frente a um composto fenólico (0,4%). Após 

3 minutos de incubação, ocorreu forte inibição da replicação viral, enquanto que, após 5 
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minutos de incubação, a mesma foi completamente inibida. Em contraste, um composto 

a base de cloro não mostrou eficácia na inativação viral, provavelmente devido a alta 

quantidade de substâncias orgânicas proteicas provenientes da cultura de células. 

José et al. (2003) avaliaram a estabilidade do RNA-HCV em alíquotas de 

soro após o armazenamento em diferentes temperaturas (-70, -20,  5 e 25°C). Quando 

submetidas a -70 e -20°C, aquelas contendo alto título de RNA-HCV (591.667 UI/mL) 

mantiveram-se positivas por cerca de 2,6 a 2,7 anos. Nas alíquotas armazenadas a 25°C, 

o título manteve-se estável durante 14 dias e, nas mantidas a 5°C, o mesmo permaneceu 

estável por três meses. 

Kamili et al. (2007) testaram três alíquotas de plasma de chimpanzé 

infectado com HCV, as quais foram secadas e armazenadas à temperatura ambiente, 

sendo uma alíquota conservada por 16 horas, outra por quatro dias e a última por sete 

dias. Posteriormente, um chimpanzé livre de infecção pelo HCV foi sequencialmente 

inoculado por via intravenosa com cada um desses inóculos experimentais, iniciando-se 

com o material armazenado durante sete dias. Cada inoculação ocorreu com intervalo de 

pelo menos 18 semanas para monitorar uma possível infecção. A primeira amostra de 

soro (exposta por sete dias ao ambiente) foi coletada após 129 dias da inoculação, 

enquanto a segunda (submentida por quatro dias a temperatura ambiente) após 136 dias 

da inoculação; sendo ambas RNA-HCV e anti-HCV negativas, além de apresentarem 

níveis normais de ALT. No entanto, quando o chimpanzé foi inoculado com a alíquota 

que ficou por 16 horas à temperatura ambiente, o RNA-HCV foi detectado no soro após 

201 dias da inoculação. Nesse último caso, os níveis de ALT estavam acima dos valores 

de referência, do 11° até o 201º dia após a inoculação.  

Ciesek et al. (2010), ao realizarem análise da estabilidade do HCV em 

sistema de cultura de células (Huh 7.5)  recentemente desenvolvido, observaram a 4°C 

uma discreta redução da estabilidade viral em oito dias, sendo a inativação alcançada 

após 252 dias. As partículas virais, quando submetidas a 21°C durante oito dias, 

diminuem a estabilidade em 10 vezes. Contudo, se expostas a 37°C, a estabilidade do 

vírus é perdida em 2 dias, atingindo, assim, a inativação. Sob temperaturas mais 

elevadas (75°C por 5 minutos, ou a 70°C por 10 minutos), suspensões do HCV foram 

inativadas. Portanto, nota-se que a estabilidade do HCV é temperatura-dependente. Em 

relação ao pH, variações entre 4 e 9 não alteraram a infecciosidade do referido vírus 

(Ciesek et al. 2010). 
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Quanto a suceptibilidade do HCV a produtos químicos, observou-se que o 

propanol a 20%, por 1 ou 5 minutos, foi mais eficiente na redução dos títulos do RNA-

HCV em relação ao isopropanol e ao etanol. Contudo, somente o glutaraldeído (0,5%) e 

o ácido peracético (0,05%) inativaram completamente o HCV após 1 minuto de 

incubação. Foram ainda testados sete antissépticos comerciais para as mãos, sendo 

todos capazes de inativar as partículas virais ao serem incubados por 30 segundos. Os 

produtos iodo-polvidine (10%), digluconato de clorexidina (10%) e triclosan (10%) 

também foram efetivos na inativação do HCV (Ciesek et al. 2010). 

 

1.2.3. Variabilidade do HCV 

 

A variabilidade genética é uma notável característica do genoma do HCV, 

sendo suficiente para alterar as propriedades biológicas e antigênicas de variantes virais. 

Essa variabilidade é atribuída, principalmente, às várias mutações que ocorrem durante 

a replicação viral. Tais mutações são resultantes da incapacidade da enzima RpRd em 

corrigir erros durante a replicação, levando a formação de sequências nucleotídicas 

incorretas (Simmonds et al. 1993, Simmonds et al. 2005, Le Guillou-Guillemette et al. 

2007, Sharma 2010). 

Contudo, as regiões do genoma viral apresentam diferentes graus de 

variabilidade. As regiões que codificam as proteínas do envelope, especialmente HVR1 

e HVR2, exibem as maiores taxas de mutação, podendo diferir em mais de 50%. Por 

outro lado, a região não-codificante 5’ é considerada a mais conservada, demonstrando 

mais de 90% de identidade entre os isolados. A região do core também é descrita como 

bastante conservada, apresentando 81 a 88% de homologia (Major & Feinstone 1997, 

Purcell 1997, Le Guillou-Guillemette et al. 2007).  

Fundamentados na heterogeneidade genética, Simmonds et al. (1993) 

propuseram uma classificação para o HCV em genótipos, subtipos, isolados e 

quasispecies. Posteriormente, foi publicado um consenso de classificação para a unificar 

os sistemas de nomenclatura do HCV de acordo com as regiões codificadoras 

homólogas e as sequências completas do genoma. O referido consenso considerou a 

existência de seis genótipos, designados por números arábicos (1 a 6), e múltiplos 

subtipos, denominados por letras minúsculas, como exemplos 1a, 1b, etc (Simmonds et 

al. 2005). Contudo, em 2007, identificou-se uma possível nova variante genotípica 

proveniente de três indivíduos de origem africana. As amostras desses indivíduos 
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formaram um cluster, mas não puderam ser enquadradas em nenhum dos seis genótipos 

existentes. Assim, Murphy et al. (2007) propuseram que essa variante fosse denominada 

de genótipo 7 (subtipo 7a) (Figura 3).  

Os genótipos do HCV podem diferir entre si num percentual maior que 

30%, enquanto os subtipos de 20% a 25% e, os isolados de 5 a 15%. As quasispecies, 

definidas como uma população heterogênea de vírions que infectam um mesmo 

indivíduo, divergem em 1% a 5% entre as seqüências do HCV analisadas (Simmonds et 

al. 1993, 1994, 2005).  

A ampla variabilidade genética desse vírus, com consequente surgimento de 

novas variantes virais e seleção daquelas mais adaptadas às condições ambientais, pode 

interferir na epidemiologia, diagnóstico, curso clínico, terapêutica e desenvolvimento de 

vacinas contra o HCV (Zein 2000, Simmonds 2004, Chayama & Hayes 2011). 

 

 

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

Fonte: Chayama & Hayes 2011  
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1.3. Diagnóstico da Infecção pelo Vírus da Hepatite C  

 

A identificação e análise das sequências de nucleotídeos do genoma do 

HCV, a partir de 1989, possibilitou o desenvolvimento de testes laboratoriais para 

diagnóstico da infecção por esse vírus (Erensoy 2001). Assim, tem-se os ensaios 

sorológicos para pesquisa de anticorpos específicos (anti-HCV), a 

detecção/quantificação sorológica do antígeno do core e os testes moleculares, que 

visam a detecção/quantificação do RNA viral e identificação genotípica do HCV 

(Erensoy 2001, Poynard et al. 2003, Chevaliez 2011).  

Na infecção aguda, os anticorpos podem ser detectados no soro dos 

indivíduos infectados a partir de sete a oito semanas após a exposição, já o RNA-HCV 

em uma a duas semanas. Simultaneamente, os níveis de alanina aminostranferase (ALT) 

podem elevar-se, retornando ao normal até o sexto mês de infecção, quando o RNA-

HCV desaparece. Por outro lado, o marcador anti-HCV persiste por muitos anos (Figura 

4) (Rodes & Tapias 2000, Hoofnagle 2002, Santantonio et al. 2008, Maheshwari & 

Thuluvath 2010).  

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

de seis meses após a exposição. Comumente, os anticorpos anti-HCV podem ser 

detectados e, nota-se flutuações nos níveis de ALT (Figura 5) (Hoofnagle 2002, 

Maheshwari et al. 2008). 

    

 

Figura 4 - Perfil sorológico da hepatite C aguda 

Fonte: CDC – www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset (com modificações) 
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Figura 5 - Perfil sorológico da hepatite C crônica 

Fonte: CDC – www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset (com modificações)  

 

O ensaio imunoenzimático (ELISA), empregado desde o início da década de 

90, é o teste sorológico rotineiramente utilizado no diagnóstico da hepatite C. Três 

gerações de ELISA foram desenvolvidas até o momento, cujo princípio se baseia na 

captura de anticorpos anti-HCV, utilizando-se proteínas recombinantes ou peptídeos 

sintéticos (Erensoy 2001, Ferreira-Gonzalez & Shiffman 2004). 

O ELISA de primeira geração utilizava somente o polipeptídeo c100-3, 

correspondente à região NS4 do genoma viral, como alvo para captura do anti-HCV. 

Por esse motivo, o mesmo apresentava baixa sensibilidade e especificidade, não sendo 

mais utilizado na prática clínica (Kuo et al. 1989, Schiff et al. 1999, Ferreira-Gonzalez 

& Shiffman 2004). 

A segunda geração do ELISA foi desenvolvida em 1992, com a 

incorporação de outras duas proteínas recombinantes antigênicas, derivadas da região 

core (c22-3) e NS3 (c33-c). Foi alcançado, então, um aumento na especificidade e 

sensibilidade do teste, com a redução de 16 para 10 semanas no tempo médio de 

detecção da soroconversão (Barrera 2000, Brandão et al. 2001, Ferreira-Gonzalez & 

Shiffman 2004). 

O ELISA de terceira geração, além dos antígenos recombinantes core, NS3 

e NS4, incluiu o antígeno correspondente à região NS5. A soroconversão desse teste 

ocorre em média de 7 a 8 semanas, e a especificidade e sensibilidade ultrapassam 97% 

em indivíduos imunocompetentes (Erensoy 2001, Ferreira-Gonzalez & Shiffman 2004, 
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Albeldawi et al. 2010). Contudo, em pacientes imunocomprometidos a sensibilidade 

diminui para 60-90% (Couroucé et al. 1995, Pawlotsky 2002a, Alter et al. 2003), 

podendo apresentar resultados falso-negativos no ELISA, como por exemplo, pacientes 

infectados pelo HIV-1, renais crônicos e com crioglobulinemia mista associada à 

infecção pelo HCV (Cãruntu & Benea 2006, Tashkandy et al. 2007, Thomson 2009). 

Por outro lado, resultados falso-positivos também podem ser encontrados, 

principalmente em pacientes com doenças autoimunes e em populações de baixo risco, 

sendo excluídos por testes suplementares ou confirmatórios (Ferreira-Gonzalez & 

Shiffman 2004, Albeldawi et al. 2010). 

Os testes confirmatórios contêm antígenos recombinantes do HCV e/ou 

peptídeos sintéticos imobilizados em bandas individuais em uma fita de nitrocelulose, a 

qual é incubada com o soro do indivíduo. Após adição do conjugado e substrato, a 

reação pode ser interpretada como, positiva quando ocorre reatividade com dois ou mais 

antígenos, indeterminada (reatividade para um único antígeno) ou negativa (ausência de 

reatividade) (Brandão et al. 2001). Dentre os testes confirmatórios, os mais utilizados 

são o immunoblot RIBA (Recombinant Immunoblot Assay) e o LIA (Line Immuno 

Assay), cuja especificidade é superior em relação aos ensaios imunoenzimáticos 

(Erensoy 2001, Ferreira-Gonzalez & Shiffman 2004). 

A detecção/quantificação do antígeno do core do HCV pode ser realizada no 

período de janela imunológica, ou seja, quando os anticorpos anti-HCV estão ausentes 

ou em níveis indetectáveis (Chakravarty 2011, Chevaliez 2011). Os níveis do antígeno 

do core e do RNA-HCV estão significativamente relacionados. Assim, a 

detecção/quantificação desse antígeno pode ser uma alternativa à pesquisa do RNA-

HCV. Por ser o primeiro um imunoensaio, é mais fácil de executar, menos propenso a 

contaminação das amostras e de menor custo; no entanto, a detecção do antígeno do 

core é menos sensível que a do RNA-HCV (Chevaliez 2011). 

A presença de anticorpos anti-HCV indica exposição ao vírus, não 

significando, necessariamente, infecção ativa (Pawlotsky 2003, Albeldawi et al. 2010). 

Já, as técnicas de biologia molecular são consideradas padrão-ouro no diagnóstico da 

infecção pelo HCV por detectarem o RNA viral. A quantificação do RNA-HCV e a 

determinação dos genótipos são ferramentas importantes para o manejo clínico dos 

pacientes infectados (Scott & Gretch 2007, Chakravarty 2011, Chevaliez 2011).  

Os ensaios moleculares qualitativos são frequentemente realizados pela 

técnica de RT-PCR (Transcrição Reversa - Reação em Cadeia da Polimerase), podendo 



14 

 

ser utilizada também a técnica de amplificação mediada por transcrição (Transcription-

Mediated Amplification - TMA), ambos baseados na amplificação parcial do genoma 

viral  (Scott & Gretch 2007, Albeldawi et al. 2010, Chakravarty 2011). A RT-PCR 

apresenta sensibilidade ≥ 96% e especificidade de 99%, permitindo a detecção de baixas 

quantidades de cópias do RNA-HCV (10-15 UI/mL) (Scott & Gretch 2007, Chevaliez 

2011). A TMA possui maior sensibilidade (98%) em relação à técnica de RT-PCR, uma 

vez que apresenta um limite de detecção de 5 UI/mL do RNA-HCV no plasma ou soro 

analisado (Scott & Gretch 2007). Assim, esses métodos moleculares são empregados no 

diagnóstico da hepatite C em pacientes com resultados sorológicos indeterminados, 

imunossuprimidos, recém-nascidos e na monitorização da terapia antiviral (Erensoy 

2001, Cãruntu & Benea 2006, Albeldawi et al. 2010). 

A determinação da carga viral é realizada pela quantificação do RNA-HCV 

no soro ou plasma, sendo amplamente utilizada na avaliação do prognóstico da infecção 

crônica pelo HCV e monitorização da eficácia do tratamento nos pacientes infectados, 

principalmente com os genótipos 1 e 4 (Erensoy 2001, Scott & Gretch 2007, Albeldawi 

et al. 2010). Quanto às técnicas disponíveis para quantificação do RNA-HCV, a PCR 

em tempo-real destaca-se por apresentar uma ampla faixa de detecção (10-100 milhões 

UI/mL, TaqMan Real Time Roche Molecular Systems). Essa técnica possui outras 

vantagens, como a redução do risco de contaminação e quantificação do produto em 

tempo real, tanto em baixas, quanto em elevadas concentrações (sem a necessidade de 

diluir o soro) (Ferreira-Gonzalez & Shiffman 2004, Scott & Gretch 2007, Chevaliez 

2011). 

Já a técnica do DNA ramificado (branched DNA) é uma alternativa para 

avaliação da carga viral do HCV (detecção de 615-7,7 milhões UI/mL, Quantiplex 

bDNA v.3.0 assay Bayer Diagnostic), por ser um teste tecnicamente mais simples, 

automatizado e reprodutível (Pawlotsky 2002b, Vermehren et al. 2008). Porém, em 

relação a PCR em tempo-real, a mesma apresenta menor sensibilidade (Gretch 1997, 

Scott & Gretch 2007). A RT-PCR quantitativa também pode ser empregada, 

apresentando uma faixa menor para detecção dos níveis de RNA-HCV (500-600.000 

UI/mL, Monitor v.2.0, Roche Diagnostic) (Chevaliez & Pawlotsky 2006, Scott & 

Gretch 2007). 

A genotipagem do HCV tem implicações na epidemiologia da infecção, 

além de ser importante para a definição do esquema terapêutico (Scott & Gretch 2007, 

Albeldawi et al. 2010). Em relação aos métodos desenvolvidos para genotipagem por 
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técnicas de biologia molecular, o seqüenciamento direto da região NS5B do genoma 

viral, seguido da análise filogenética, é considerado o padrão ouro (Sandres-Sauné et al. 

2003, Laperche et al. 2005). Entretanto, outros métodos como a hibridização reversa 

com sondas de oligonucleotídeos genótipo-específicas (INNO-LiPA, Innogenetics, 

Bélgica ou Versant HCV genotype assay, Bayer Corporation; Gen.Eti DEIA HCV, 

Sorin Biomedical Itália), a digestão de produtos da PCR com enzimas de restrição 

(RFLP – restriction fragmente length polymorphism) e a PCR com iniciadores tipo 

específicos são técnicas mais rotineiramente utilizadas devido a praticidade em relação 

ao sequenciamento (Pawlotsky 2002b, Stelzl et al. 2007, Gryadunov et al. 2010).  

A biópsia hepática é um procedimento de diagnóstico histológico, sendo 

importante para confirmar a hepatite C crônica e avaliar o estadiamento da fibrose 

hepática, além de excluir ou detectar a presença de outras patologias (Dienstag & 

McHutchison 2006, Ahmad et al. 2011). Por ser a biópsia hepática um procedimento 

invasivo, é indicada para indivíduos com marcadores virais positivos para o HCV e que 

apresentem aumento nos níveis de ALT (Poynard et al. 2003, Ahmad et al. 2011). 

 

1.4. Aspectos Clínicos e Tratamento da Hepatite C 

 

A infecção aguda pelo HCV raramente é observada na prática clínica, visto 

que apenas 20 a 30% dos indivíduos infectados apresentam sintomas e, quando 

presentes, são normalmente leves e inespecíficos (Kamal et al. 2007, Blackard et al. 

2008, Kim et al. 2011, Martínez-Rebollar et al. 2011).  

O período de incubação da infecção pelo HCV é de aproximadamente sete 

semanas, podendo variar de duas a 26 semanas (Hoofnagle 1997, Lauer & Walker 2001, 

Kew et al. 2004, Martínez-Rebollar et al. 2011). Os níveis de ALT podem se elevar no 

soro, geralmente, entre a segunda e a oitava semana após exposição, indicando injúria 

hepática (Cãruntu & Benea 2006, Chen & Morgan 2006, Maheshwari et al. 2008, 

Martínez-Rebollar et al. 2011). 

A evolução da hepatite C aguda para cronicidade é verificada em 50-85% 

dos indivíduos infectados e, geralmente, ocorre de maneira lenta e progressiva, estando 

associada à morbidade provocada por essa infecção (Guirao et al. 2007, Craxì et al. 

2008, Martínez-Rebollar et al. 2011). Os mecanismos responsáveis pela persistência 

viral ainda não estão totalmente esclarecidos. Contudo, a ocorrência de quasispecies e a 

capacidade mutagênica de determinadas regiões do genoma viral são fatores 
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importantes, pois possibilitam constante escape viral à resposta imunológica do 

hospedeiro (Cãruntu & Benea 2006). 

Na infecção crônica, a replicação do HCV nos hepatócitos provoca uma 

reação imune que causa inflamação hepática e necrose celular ao longo dos anos. 

Contudo, a intensidade desse processo inflamatório e a capacidade de gerar lesões 

irreversíveis são variáveis nos indivíduos infectados (Chen & Morgan 2006). De 

maneira geral, o tempo de progressão da hepatite C aguda para cirrose é de 20 a 30 

anos, sendo que aproximadamente 10% a 20% dos portadores crônicos desenvolvem 

cirrose e, 1 a 4%/ano HCC (Fattovich et al. 2004, Thomson & Finch 2005, Senecal & 

Morelli 2007, Maheshwari et al. 2008, Modi & Liang 2008). Ademais, a doença 

hepática relacionada à infecção crônica pelo HCV constitui a indicação mais comum de 

transplante hepático nos Estados Unidos, Europa, Austrália e Brasil (Rodriguez-Luna & 

Vargas 2004, Almeida et al. 2006, Chen & Morgan 2006, Chaib et al. 2010, Cross et al. 

2011). Em nosso país, estima-se que 50% dos pacientes que aguardam transplante 

hepático apresentam cirrose relacionada à infecção pelo HCV (Chaib et al. 2010). 

Os pacientes cronicamente infectados pelo HCV progridem para cirrose 

hepática de forma silenciosa e variável (Wursthorn et al. 2008, Fiel 2010). Alguns 

fatores como aquisição do HCV por indivíduos com idade elevada, sexo masculino, 

consumo de álcool, grau de fibrose e coinfecção com o vírus da hepatite B (HBV) e/ou 

vírus da imunodeficiência adquirida (HIV) têm papéis importantes nessa evolução 

(Chen & Morgan 2006, Wursthorn et al. 2008, Seeff 2009, Fiel 2010). 

A infecção crônica pelo HCV tem sido relacionada a várias manifestações 

extra-hepáticas (EHM), as quais afetam substancialmente a qualidade de vida dos 

pacientes infectados (Poynard et al. 2003, Tănăsescu & Ionescu 2010). Tais 

manifestações acometem cerca de 38 a 76,5%, dos indivíduos cronicamente infectados 

durante o curso da doença (Stefanova-Petrova et al. 2007, Tănăsescu & Ionescu 2010). 

Geralmente, essas manifestações estão relacionadas com fenômenos envolvendo 

depósitos de anticorpos e imunocomplexos (Agnello & De Rosa 2004, Tănăsescu & 

Ionescu 2010). A crioglobulinemia mista (MC) é a síndrome mais comumente 

encontrada nos portadores crônicos do HCV, caracterizada por uma vasculite sistêmica 

que pode envolver a pele, rins e sistema nervoso. Em cerca de 15% dos casos, essa 

síndrome apresenta-se sintomática, manifestando-se na forma de vasculite cutânea, 

neuropatia periférica ou ainda como glomerulonefrite (Agnello & De Rosa 2004, 

Galossi et al. 2007, Craxì et al. 2008). As demais manifestações extra-hepáticas que têm 
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mostrado associação à hepatite C são alterações dermatológicas (porfiria cutânea tardia, 

líquen plano), endócrinas (diabetes mellitus, hipotireoidismo) e reumatológicas 

(Síndrome de Sjogren, artrite) (Poynard et al. 2003, Agnello & De Rosa 2004, Galossi 

et al. 2007, Tănăsescu & Ionescu 2010). 

Baseado na história natural da infecção pelo vírus da hepatite C, o 

tratamento da doença crônica tem como objetivo principal inibir a replicação viral, o 

que pode contribuir ainda para prevenção da cirrose hepática e suas complicações; 

redução das manifestações extra-hepáticas, além de evitar que os indivíduos infectados 

sejam potenciais transmissores do HCV (Poynard et al. 2003, Vezali et al. 2010). A 

decisão de iniciar o tratamento da hepatite C crônica depende de vários critérios, 

incluindo uma avaliação precisa da gravidade da doença hepática, a presença de contra-

indicações absolutas ou relativas à terapia, e ainda a disposição do paciente para ser 

tratado (Chevaliez 2011). A terapia prescrita, além de apresentar baixa eficácia em 

muitos casos, pode ocasionar outros inconvenientes, como efeitos colaterais 

ocasionalmente graves e alto custo econômico (Weigand et al. 2007, Munir et al. 2010). 

O “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Hepatite Viral C no 

Brasil” recomenda para portadores do genótipo 1 do HCV a administração de PEG IFN 

α-2a 180 mcg ou α-2b 1,5 mcg/kg, ambos por via subcutânea (SC), 1 vez por semana, 

associados a RBV 15 mg/kg/dia, via oral (VO), dose diária dividida de 12 em 12 horas, 

por 48 semanas. Deve-se considerar duração do tratamento de 72 semanas para 

pacientes portadores de genótipo 1 que estejam em tratamento com PEG IFN associado 

a RBV e apresentem boa adesão, com resposta virológica parcial (RVP) na semana 12 e 

RNA-HCV indetectável na semana 24, levando em consideração aspectos de adesão, 

tolerabilidade e aceitabilidade (Ministério da Saúde 2011). 

Para os portadores dos genótipos 2 ou 3, o esquema terapêutico para 

hepatite C crônica recomendado é a associação de IFN convencional (α-2a ou α-2b, 3 

MUI, SC, 3 vezes por semana) e RBV (15 mg/kg/dia, VO, dose diária dividida de 12 

em 12 horas), durante 24 semanas. Caso existam fatores preditores de baixa resposta 

virológica, como fibrose portal com vários septos sem cirrose (METAVIR ≥ F3) e carga 

viral superior a 600.000 UI/mm3 deve ser feita a associação de PEG IFN e RBV, 

durante 24 semanas. Já aqueles com cirrose (METAVIR = F4), independentemente da 

carga viral, devem ser tratados por 48 semanas (PEG IFN α-2a ou PEG IFN α-2b, uma 

vez por semana, SC, associado a RBV 15 mg/kg/dia, VO, dose diária dividida de 12 em 

12 horas) (Ministério da Saúde 2011). 
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Quanto aos genótipos 4 e 5, o esquema recomendado para o tratamento dos 

pacientes portadores de hepatite crônica C é a associação de PEG IFN (α-2a, 180 mcg, 

SC, 1 vez por semana ou α-2b, 1,5 mcg/kg, SC, 1 vez por semana) e RBV (15 

mg/kg/dia, VO, dose diária dividida de 12 em 12 horas), durante 48 a 72 semanas 

(Ministério da Saúde 2011).  

Alguns grupos de pacientes portadores do HCV podem ser tratados 

respeitando-se condições específicas de tratamento, tais como: pacientes HCV/HIV e 

HCV/HBV coinfectados, indivíduos com transtornos mentais, crianças, pacientes com 

insuficiência renal e indivíduos com cirrose, dentre outras situações (pacientes com 

hemólise, hemoglobinopatias e supressão de medula óssea). O tratamento de gestantes 

portadoras do HCV não é recomendado em nosso País, pois o uso de interferon na 

gestação está associado a aborto e a RBV tem potencial de teratogenicidade em modelos 

animais (Ministério da Saúde 2011). 

O Ministério da Saúde incluiu ainda, no “Protocolo Clínico e Diretrizes 

Terapêuticas para Hepatite Viral C no Brasil”, o tratamento da hepatite viral aguda C, 

que tem como objetivo reduzir o risco de progressão para hepatite C crônica. Para os 

pacientes assintomáticos, recomenda-se iniciar o tratamento imediatamente após o 

diagnóstico, enquanto que, aos sintomáticos recomenda-se aguardar 12 semanas após 

início dos sintomas (período em que pode ocorrer eliminação viral espontânea). O 

esquema terapêutico recomendado, independentemente do genótipo, é a monoterapia 

com IFN convencional em dose diária de indução (INF-α-2a na dose de 6 MUI ou α -2b 

na dose de 5 MUI, por via SC, nas primeiras 4 semanas, seguido de 3 MUI três vezes 

por semana por 20 semanas, ou seja, até completar 24 semanas de tratamento, ou ainda, 

para aqueles pacientes com maior risco de intolerância e/ou má adesão a doses mais 

elevadas de IFN convencional (α-2b, 3 MUI, SC, 3 vezes por semana, associado a RBV 

15 mg/kg/dia, VO, por 24 semanas) (Ministério da Saúde 2011). 

 

1.5. Aspectos Epidemiológicos da Infecção pelo HCV  

 

1.5.1. Transmissão do HCV 

 

O vírus da hepatite C é transmitido, principalmente, pela via parenteral 

(Alter 1995, 2007, Bruguera & Tapias 2000, Lavanchy 2011). A presença do referido 

agente viral tem sido observada em secreções vaginal, cervical e sêmen (Cavalheiro 
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2007, Zea-Mazo et al. 2010). Contudo, os riscos potenciais de transmissão viral por 

essas secreções são baixos, demonstrando menor eficiência na propagação do HCV 

pelas vias sexual e vertical (Shepard et al. 2005, Cavalheiro 2007, Prado 2007, Tohme 

& Holmberg 2010). 

A hemotransfusão já foi considerada a principal forma de transmissão do 

HCV, em períodos anteriores à introdução da triagem sorológica para anti-HCV nos 

bancos de sangue (Shepard et al. 2005, Alter 2007, Dwyre et al. 2011). Em relação ao 

Brasil, a triagem obrigatória para esse marcador foi instituída em novembro de 1993 

pela Portaria ministerial nº 1376 (Ministério da Saúde 1993), limitando o risco residual 

de transmissão viral àqueles doadores que se encontram no período de janela 

imunológica da infecção (Prati 2006). Em estudo realizado em Santa Catarina, foi 

estimado um risco residual para infecção pelo HCV de 1:19.300 (95% CI, 1:10.400-

1:44.800) (Maresch et al. 2008).  

O compartilhamento de agulhas e seringas por usuários de drogas injetáveis 

é considerado um dos fatores de risco mais fortemente associados à infecção pelo HCV 

(Aceijas & Rhodes et al. 2007, Soza et al. 2010, Nelson et al. 2011). Em todo o mundo, 

existem cerca de 11 a 21 milhões de usuários de drogas injetáveis e, desses, estima-se 

que 10 milhões sejam positivos para a infecção pelo HCV (Nelson et al. 2011). Assim, 

usuários de drogas injetáveis apresentam elevada prevalência dessa infecção, variando 

entre 15,6 a 98,7% (Altaf et al. 2007, Xia et al. 2008, Basu 2010, Nelson et al. 2011).  

Em usuários de drogas não injetáveis, a prevalência da infecção pelo HCV 

varia de 2,3 a 35,3%, sendo essa associada ao tempo de uso de drogas (Scheinmann et 

al. 2007). Alguns autores evidenciaram a veiculação desse vírus por meio de 

equipamentos contaminados por fluídos nasais e/ou orais utilizados por esses usuários, 

bem como pela via parenteral devido à escarificação da mucosa nasal (Tortu et al. 2004, 

Macías et al. 2008, Martinez & Talal 2008, Caiaffa et al. 2011, Campollo et al. 2011). 

Além disso, tal infecção pode estar associada a outros comportamentos de risco 

observados nessa população, como sexuais (relação sexual com parceiro do mesmo sexo 

e com outros usuários de drogas, não uso de preservativo, múltiplos parceiros sexuais, 

etc.) e tatuagens (Scheinmann et al. 2007, Soza et al. 2010, Campollo et al. 2011).  

Dentre outros fatores de risco associados à transmissão do HCV por 

exposições percutâneas, podem ser citados, história de cirurgias e tratamento 

odontológico; práticas de medicina popular, como injeções terapêuticas e acupuntura; 

além de comportamentos culturais, por exemplo, tatuagem, piercing, manicure, etc (Yen 
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et al. 2003, Goldberg & Anderson 2004, Shepard et al. 2005, Alter 2007, Jafari et al. 

2010). 

Quanto à transmissão ocupacional, após acidente com agulhas ou outros 

objetos perfurocortantes contaminados envolvendo profissionais de saúde, estima-se 

que o risco médio de transmissão do HCV é de 0,5% (Deuffic-Burban et al. 2011). 

Apesar da transmissão estar mais fortemente relacionada a acidentes com agulhas com 

lúmen e lesões profundas, podem ocorrer de maneira mais rara por contato com 

mucosas, pele não íntegra e mordeduras em casos esporádicos (Yazdanpanah et al. 

2005, Alter 2007, Ciorlia & Zanetta 2007, Czepiel et al. 2008, Soza et al. 2010). Há 

também, na literatura, relatos de transmissão do HCV de profissionais de saúde para 

pacientes, com taxas variando de 0,19 a 0,51% (Perry et al. 2006, Henderson et al. 

2010). Assim, em resposta ao risco de profissionais de saúde e pacientes serem 

infectados pelo HCV, a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou a Rede Global de 

Injeção Segura (SIGN), cujo objetivo é promover a segurança em procedimentos 

injetáveis propensos à exposição ao HCV. Nos países em desenvolvimento, 

particularmente, dados referentes aos acidentes ocupacionais em profissionais de saúde 

com risco de infecção pelo HCV são essenciais, de modo a adequar as estratégias e 

programas de prevenção e treinamento contra a transmissão do HCV em profissionais 

de saúde e pacientes (Deuffic-Burban et al. 2011). 

A transmissão vertical do HCV apresenta prevalência variando de 4 a 7% e 

para sua ocorrência é necessária presença do RNA-HCV no soro da mãe durante a 

gestação e/ou no momento do parto, sendo que níveis elevados de carga viral (> 106 

cópias/mL) podem aumentar a probabilidade de transmissão desse agente (Roberts & 

Yeung 2002, Alter 2007). Apesar da necessidade de maiores esclarecimentos, há 

possibilidade de ocorrer a transmissão do HCV intraútero e durante o parto (Sharma & 

Spearman 2008, Indolfi & Resti 2009). Alguns fatores têm sido associados à 

transmissão perinatal do HCV, tais como: infecção de células mononucleares maternas 

pelo referido vírus, trabalho de parto prolongado com ruptura de membrana por mais de 

seis horas, exposição ao sangue materno infectado, principalmente relacionado às 

lacerações no canal de parto decorrentes do parto vaginal e coinfecção materna com 

HIV (Indolfi & Resti 2009). Contudo, não há evidências suficientes para 

recomendações quanto a uma via específica de parto, seja cesariana ou vaginal (Soza et 

al. 2010, Gardenal et al. 2011).  
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O HCV pode ser transmitido sexualmente, embora a aquisição desse vírus 

pela via sexual seja rara em indivíduos saudáveis (Cavalheiro 2007, Tohme & 

Holmberg 2010). A transmissão sexual do HCV pode ser favorecida por traumatismos 

na mucosa vaginal durante relação sexual, partículas virais no sêmen e elevada viremia, 

além de comportamentos como múltiplos parceiros, relação sexual desprotegida com 

indivíduos que referem história de doença sexualmente transmissível (DST), 

principalmente aquelas que apresentam lesões genitais abertas, como infecções 

clamidiais, cancróides e sifilíticas, e/ou co-infectados pelo HIV, especialmente entre 

homossexuais (Yen et al. 2003, Rauch et al. 2005, Cavalheiro 2007, Tohme & 

Holmberg 2010, Lavanchy 2011). Com isso, observa-se um aumento na prevalência da 

infecção pelo HCV em profissionais do sexo, indivíduos com DSTs, homens que fazem 

sexo com homens e parceiros de usuários de drogas injetáveis (Focaccia et al. 2002, 

Minola et al. 2006, Van de Laar et al. 2011, Urbanus et al. 2009, Van der Helm et al. 

2011). 

A transmissão intrafamiliar também pode ocorrer entre pessoas infectadas, 

incluindo o compartilhamento de objetos cortantes de higiene pessoal, escovas de dente 

e aparelho dentário ou pela exposição de ferimentos abertos (Memon & Memon 2002, 

Mohamed et al. 2005, Minola et al. 2006, Soza et al. 2010). 

 

1.5.2. Prevalência da Hepatite C 

 

A prevalência global da infecção pelo vírus da hepatite C no mundo é de 

aproximadamente 2 a 3%, o que corresponde a cerca de 130-170 milhões de indivíduos 

infectados. Contudo, há uma considerável variação na distribuição geográfica dessa 

infecção (Figura 6) (Cornberg et al. 2011, Lavanchy 2011, Sievert et al. 2011). 

Desde 1997, com a primeira publicação de prevalência do HCV no mundo 

até os dias atuais, nota-se que ainda são poucos os estudos de base populacional, sendo 

a maioria das investigações realizadas em grupos selecionados, como doadores de 

sangue, o que pode subestimar a verdadeira prevalência dessa infecção (WHO 1997, 

Lavanchy 2011).  

Nos países em desenvolvimento, em geral, são observadas taxas de 

prevalência mais altas em relação aos desenvolvidos, pois a detecção e tratamento do 

HCV nos primeiros ocorrem, de maneira insatisfatória, dificultando a implantação de 

estratégias de prevenção e controle dessa infecção (Prati 2006, Lavanchy 2011). 
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Figura 6 - Endemicidade mundial da infecção pelo HCV 

Fonte: Lavanchy (2011) 

 

De acordo com investigações epidemiológicas na população em geral e em 

doadores de sangue, as taxas mais baixas de infecção pelo HCV foram encontradas em 

países europeus: Alemanha (0,4%), Suécia (0,59%), Reino Unido (0,6%) e França 

(0,84%). Países como Canadá (1,0%) e Austrália (1,1 a 1,3%) mostraram prevalência 

relativamente baixa (Cornberg et al. 2011, Sievert et al. 2011). Percentuais 

intermediários foram observados na África do Sul (1,7%), Estados Unidos (1,8%), 

China (1,0 a 1,9%), Emirados Árabes (2,3%), Japão (2,4%) e Itália (3,2%) (Lavanchy 

2011). Os países com taxas elevadas de prevalência estão localizados na Ásia e África, 

como Taiwan (4,4%) Ruanda (4,5%), Paquistão (5,9%), Uganda (6,6%), Mongólia 

(10,7%) e Egito (20%) (Sievert et al. 2011, Lavanchy 2011).  

Em relação à América Latina, a prevalência global da infecção pelo HCV é 

1,2%, contudo essa pode variar entre países e em regiões de um mesmo país (Ono-Nita 

et al. 2006, Méndez-Sánchez et al. 2010, Te & Jensen 2010). Taxas variando de 0,0% a 

2,05% foram estimadas em doadores de sangue e em outros indivíduos assintomáticos 

em baixo risco de infecção no México (Vera de Leon et al. 2005, Chiquete & Panduro 

2007, Santos-Lopez et al. 2008, Sosa-Jurado et al. 2010, Kershenobich et al. 2011). Em 

doadores, foi verificada prevalência de 0,8% e 0,65% na Argentina (Fassio et al. 2008, 

Kershenobich et al. 2011).  No Peru, estimativas na população em geral e em doadores 

de sangue apontaram prevalência de anti-HCV de 0,8 e 1,0% (Sanchez et al. 2000, 
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Dávalos Moscol 2009). Em população geral na Venezuela e Porto Rico a prevalência 

verificada foi de 1,4% e 2,3%, respectivamente (Kershenobich et al. 2011). 

No Brasil, em uma investigação multicêntrica em doadores de sangue, 

realizada em três capitais: São Paulo-SP, Salvador-BA e Manaus-AM, verificou-se 

taxas de prevalência de 0,97% em mulheres e 0,38% em homens (Nascimento et al. 

2008). Demais estudos realizados em doadores de sangue em diversas localidades do 

Brasil demonstraram taxas de prevalência de anti-HCV de 0,3% em Uberaba-MG 

(Garcia et al. 2009); 0,9% no Rio de Janeiro-RJ (Andrade et al. 2006); 1,1% em Porto 

Alegre-RS (Brandão & Fuchs 2002); 1,2% em Ribeirão Preto-SP (Valente et al. 2005) e 

1,4% em Goiânia-GO (Martins et al. 1994). Em estudo realizado por Zarife et al. 

(2006), verificou-se prevalência de 1,5% em 1308 indivíduos da população geral em 

Salvador-BA. Ainda, o resultado global obtido do inquérito nacional de base 

populacional nas capitais foi de 1,38% (IC 95%: 1,12-1,64) para anti-HCV na faixa 

etária compreendida entre 10 e 69 anos de idade (Pereira et al. 2010). 

Na Região Centro-Oeste, o referido inquérito nacional aponta prevalência 

de 1,3% (IC 95%: 0,9-1,7) (Pereira et al. 2010). As taxas de prevalência da infecção 

pelo HCV verificadas em Goiás variam de 0 a 63,3%, de acordo com a população 

estudada. Investigações realizadas em nosso Estado estão listadas no Quadro 1. 

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Quadro 1 - Prevalências da infecção pelo HCV em diferentes populações no Estado de 
Goiás 

População Referência Prevalência

(%) 

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

Gestantes Costa et al.(2009) 0,15 

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

Comunidades isoladas de afro-descendentes Matos et al. (2009) 0,57 

Mulheres profissionais do sexo França (2011) 0,7 

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

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

Meninos na/de rua, respectivamente Martins et al. (1995a) 1,0/3,0 

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

Pacientes com hanseníase Rosa et al. (1996) 1,8 

Indivíduos com doença reumática Barbosa et al. (2005) 1,9 

Usuários anônimos de um centro de testagem 

para HIV 

Pereira et al. (2006) 2,5 

Pacientes HIV positivos virgens de tratamento Del Rios (2011) 4,6 

Reeducandas Barros (2010) 6,1 

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

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

Pacientes em hemodiálise Carneiro et al. (2005) 16,5 

Hemofílicos Barbosa et al. (2002) 63,3 

*em Goiânia-GO e Campo Grande-MS 
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1.5.3.  Distribuição Geográfica dos Genótipos do HCV 

 

A observação longitudinal dos genótipos do HCV é uma importante 

ferramenta para a monitorização de tendências epidemiológicas. O acompanhamento da 

introdução de novos genótipos em uma população e a taxa de evolução das sequências 

ou recombinações genéticas naturais do vírus possibilitam avaliar a história da expansão 

geográfica do HCV, elucidando fatores demográficos, sociais e biológicos que estão na 

base de antigas e recentes rotas de transmissão (Lavanchy 2011). 

A distribuição geográfica dos genótipos do HCV é variável (Figura 7)  

(Cornberg et al. 2011, Kershenobich et al. 2011, Sievert et al. 2011). Os genótipos 1, 2 e 

3 apresentam distribuição mundial (Te & Jensen, 2010). Quanto aos subtipos, 1a e 1b 

são frequentemente encontrados nos Estados Unidos e Europa. No Japão, o subtipo 1b é 

o mais frequente, além do genótipo 2 (subtipos 2a e 2b). Esses referidos subtipos 

também têm ampla distribuição na América do Norte e Europa, já o subtipo 2c é 

verificado no norte na Itália (Te & Jensen, 2010, Sievert et al. 2011). O subtipo 3a é 

reportado, principalmente, em usuários de drogas injetáveis na Europa e Estados 

Unidos. O genótipo 4 é prevalente no norte da África, na África Subsaariana e Oriente 

Médio, enquanto o genótipo 5 tem sido encontrado na África do Sul, e o 6 no sudeste 

Asiático e Hong Kong (Simmonds et al. 2005, Antaki et al. 2010, Keskin et al. 2010, 

Sievert et al. 2011). 

Além de refletir na epidemiologia da infecção pelo HCV, os seus genótipos 

e subtipos, podem estar vinculados a uma via particular de transmissão (Nakano et al. 

2004, Antaki et al. 2010, Keskin et al. 2010). Por exemplo, nos Estados Unidos, o 

subtipo 1a parece ter sua disseminação relacionada também ao uso de drogas injetáveis. 

Na Europa, esse subtipo também é observado em indivíduos jovens, os quais relatam 

com maior frequência o uso de drogas injetáveis. Já o subtipo 1b tem sido detectado em 

indivíduos europeus com idade avançada e história de hemotransfusão (Nakano et al. 

2004, Cornberg et al. 2011). Mais recentemente, genótipo 4 tem sido identificado ao sul 

da Europa, principalmente em usuários de drogas injetáveis e imigrantes (Antaki et al. 

2010). 
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Figura 7 - Distribuição geográfica dos genótipos do HCV (modificada) 

Fonte: WHO (2009)  

 

No Brasil, um estudo realizado em portadores crônicos da hepatite C nas 

cinco regiões geográficas do País identificou os genótipos 1, 2, 3, 4 e 5, apresentando os 

seguintes percentuais: 64,9% para o genótipo 1, 30,2% para o genótipo 3, 4,6% para o 

genótipo 2, 0,2% para o genótipo 4 e 0,1% para o genótipo 5. Nas cinco regiões 

brasileiras, houve predomínio do genótipo 1; enquanto, o genótipo 2 mostrou-se o mais 

frequente no Estado de Mato Grosso. O genótipo 3 foi mais comumente observado no 

sul do País (Campiotto et al. 2005). Outras investigações em doadores de sangue, 

profissionais de saúde, portadores crônicos do HCV e coinfectados HCV/HIV têm 

corroborado com a predominância do genótipo 1, seguido pelos genótipo 3 e 2 (Parana 

et al. 2007, Silva et al. 2007, Perone et al. 2008, Oliveira-Filho et al. 2010, Wolff et al. 

2010). 

Na Região Centro-Oeste, estudos em usuários de drogas, transplantados 

renais e hemodialisados demonstraram a presença dos genótipos 1 e 3 (Espirito-Santo et 

al. 2007, Botelho et al. 2008, Freitas et al. 2008, Lopes et al. 2009). Uma investigação 

em doadores de sangue em Goiânia, Brasília, Campo Grande e Cuiabá aponta o 
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predomínio do genótipo 1, seguido do 3 e 2, sendo esse último raro (Martins et al. 

2006). 

Na cidade de Goiânia-GO, estudos apontam para a circulação de três 

subtipos principais: 1a, 1b e 3a. Lopes et al. (2009) verificaram os subtipos 1a (63,4%), 

3a (19,5%) e 1b (17,1%) em usuários de drogas ilícitas em Goiânia-GO e Campo 

Grande-MS, enquanto Pereira et al. (2006) identificaram os subtipos 3a (87,5%) e 1a 

(12,5%), em estudo conduzido em pacientes HIV positivos atendidos em um Centro de 

Testagem e Aconselhamento (CTA) em Goiânia-GO. Em gestantes, foi observada a 

predominância do subtipo 1a do HCV (Costa et al. 2009). Em concordância, Botelho et. 

al. (2008) estimaram maior prevalência do subtipo 1a (62,5%), seguido por 1b (31,3%) 

e 3a (6,2%) em transplantados renais. Nos pacientes HIV positivos virgens de 

tratamento, foram encontrados os subtipos 1a e 3a (Del Rios 2011). Assim, os 

genótipos/subtipos do HCV reportados em Goiânia-GO estão de acordo com os 

principais circulantes no Brasil (Lampe et al. 2010). 

 

1.6. Prevenção e Controle da Infecção pelo HCV  

 

A vacina contra o HCV seria uma das estratégias mais impactantes para se 

prevenir essa infecção. No entanto, não há previsão para a disponibilização da referida 

vacina (Halliday et al. 2011,Torresi et al. 2011). Dentre os desafios que dificultam a 

produção da mesma, destacam-se: a diversidade genética viral, dificuldade de 

multiplicar o HCV em culura de células e a necessidade de induzir resposta imune 

celular e humoral para eliminação viral, sem ocasionar imunopatologia hepática 

(Halliday et al. 2011). 

Assim, redução da prevalência da infecção pelo HCV e de suas 

complicações requer a implementação de ações relacionadas à prevenção primária e 

secundária. A prevenção primária visa reduzir a incidência da infecção, portanto 

envolve ações de promoção e proteção à saúde; já a secundária atua no diagnóstico e 

tratamento da infeção, diminuindo o risco de hepatopatias e outras doenças nos 

portadores do HCV (Ferreira & Silveira 2004, Ministério da Saúde 2005, Van Herck 

2008).  

Quanto a prevenção primária, as principais medidas relacionadas à infecção 

pelo HCV devem enfatizar a triagem para anti-HCV e o aconselhamento de pessoas não 

infectadas sobre fatores de risco e formas de prevenção. As ações de educação em saúde 
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devem se basear na orientação da população em geral e, em especial, os portadores do 

vírus, com o objetivo de reduzir a transmissão para outros indivíduos. Para isso, é 

necessário o conhecimento das principais fontes de infecção, como o compartilhamento 

de objetos de higiene pessoal que possam entrar em contato com sangue (escova de 

dente, lâmina de barbear, alicates de unha, dentre outros), além do risco de transmissão 

sexual e, no caso de cônjugues, o esclarecimento sobre a tomada de decisão na 

utilização ou não de métodos de proteção. Ainda devem ser esclarecidos sobre a 

impossibilidade dos portadores do HCV, ou daqueles que tiverem sob risco recente de 

infecção, de doarem sangue, órgãos, tecidos ou sêmen a outros indivíduos (Kew et al. 

2004, Ferreira & Silveira 2004, Fassio et al. 2008, Ministério da Saúde 2005, Van 

Herck 2008). Outra importante medida é o controle da transmissão nosocomial e 

iatrogênica durante procedimentos odonto-médico-hospitalares e prevenção da 

transmissão em grupos em risco (Ferreira & Silveira 2004, Ministério da Saúde 2005, 

Van Herck 2008).  

A prevenção secundária engloba ações que objetivam a redução do risco de 

desenvolvimento de doença crônica e de agravos hepáticos em portadores do HCV, por 

meio de orientação e de terapêutica adequada (Ferreira & Silveira 2004). As orientações 

devem instruir os pacientes quanto aos fatores que podem piorar o curso clínico da 

doença, como consumo de álcool e coinfecção com HBV e/ou HIV (Lavanchy 2002). 

Esses programas são implementados de maneira particular em cada país devido a 

variação de recursos disponíveis entre os mesmos (Wasley & Alter 2000).  

Acerca da redução do potencial de risco de transmissão do HCV em 

doadores de sangue infectados no Brasil, tem-se a obrigatoriedade da pesquisa de anti-

HCV, regulamentada em novembro de 1993 (Ministério da Saúde 1993). Já em 2004, 

outra portaria (Portaria nº 112, de 29 de janeiro de 2004) dispôs sobre a implantação 

gradativa dos testes de amplificação e detecção de ácidos nucléicos (NAT) para o HCV 

em doadores de sangue, demonstrando preocupação das entidades públicas em reduzir a 

transmissão desse agente por via transfusional (Ministério da Saúde 2004). Contudo, 

ainda existem barreiras na a implantação do teste NAT para o HCV no Sistema Único 

de Saúde (SUS) e na cobertura do referido teste pelas operadoras de saúde. Isso se deve 

ao fato de que a tecnologia do NAT é dispendiosa e requer pessoas qualificadas para sua 

implantação (Wendel et al. 2009). Já em alguns países desenvolvidos da Europa e nos 

Estados Unidos essa medida entrou em vigor em 1999, apresentado redução 

significativa do risco transfusional (Saldanha et al. 1999, Prati 2006). 
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Para o profissional de saúde infectado, por meio de acidente ocupacional, 

não há profilaxia pós-exposição ao HCV. A única forma de reduzir o risco é a 

prevenção do próprio acidente (Ministério da Saúde 2010, Deuffic-Burban et al. 2011). 

No Brasil, os procedimentos recomendados para esses profissionais, quando expostos a 

materiais biológicos, englobam a avaliação do paciente-fonte quanto à infecção pelo 

HCV no momento da ocorrência do acidente. Quando o paciente-fonte é conhecido, 

deve-se avaliar a sua história de infecção pelo vírus da hepatite C por meio do marcador 

sorológico anti-HCV e a confirmação diagnóstica pela detecção do RNA-HCV (teste 

qualitativo). Diante da positividade desses exames e da consequente confirmação do 

diagnóstico de hepatite C no paciente-fonte, é imperativo o acompanhamento do 

trabalhador acidentado. No entanto, se o paciente-fonte for desconhecido, o 

acompanhamento clínico-laboratorial será definido conforme o tipo de exposição e a 

probabilidade clínica e epidemiológica de infecção pelo HCV. Para o profissional de 

saúde acidentado, recomenda-se a avaliação dos níveis de ALT no momento da 

exposição, 45, 90 e 180 dias depois. A pesquisa de anti-HCV deverá ser solicitada no 

momento da exposição, 90 e 180 dias depois e, a detecção do RNA-HCV (teste 

qualitativo), no 90º dia após a exposição. Esses exames estão indicados para o 

diagnóstico precoce da infecção aguda, cujo tratamento deverá ser realizado até 120 

dias após a data conhecida da exposição, ou até 90 dias após o início dos sintomas (nos 

casos sintomáticos sem data de exposição conhecida) (Ministério da Saúde 2010). 

 

1.7. Catadores de Materiais Recicláveis e a Infecção pelo HCV 

 

Desde a década de 1970, a reciclagem de materiais encontrados no lixo 

adquiriu importância econômica e ambiental em todo o mundo e, a partir de então, 

tornou-se estratégica na cadeia de produção de diversas indústrias (Masui et al. 2000, 

Godoy 2005, Silva 2006). Tomando-se a população do planeta como base de cálculo, 

estimada em seis bilhões de habitantes, nota-se uma geração aproximada de 30 milhões 

de toneladas de resíduos por ano, fato que demonstra a insustentabilidade dos padrões 

mundiais de produção, consumo e renda aliada à qualidade de vida e a saúde coletiva 

(Godoy 2005, Siqueira & Moraes 2009). 

No Brasil, a crise econômica agravada nos anos 80 estimulou milhares de 

pessoas a recolherem materiais recicláveis nas ruas para vendê-los, devido a elevada 

taxa de desemprego, ao aumento na geração de resíduos sólidos e mercado global 
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crescente para materiais reciclados (Godoy 2005, Silva et al. 2005, Silva 2006). Assim, 

foi constituído o cenário de condições para a rápida expansão do trabalho de coleta e 

venda de lixo, aproveitando, ainda, a carência de uma política brasileira específica para 

a gestão dos resíduos industriais e residenciais no País (Godoy 2005, Silva 2006, 

Dall’Agnol 2007).  

Nos anos 90, contando com o apoio de instituições não governamentais, 

foram organizados diversos encontros e reuniões em vários locais do País com a 

finalidade de fortalecimento da classe dos catadores de materiais recicláveis. Em 2001, 

foi realizado o “1º Congresso Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis” e a “1ª 

Marcha da População de Rua” (Godoy 2005, Medeiros & Macêdo 2006, Silva 2007, 

Costa 2008). Com o fortalecimento dessas manifestações, os catadores organizaram-se 

também nas esferas regional, estadual e nacional, criando o Movimento Nacional dos 

Catadores de Materiais Recicláveis (MNCR) (Silva 2007, Costa 2008). Finalmente, em 

2002, essa categoria profissional foi regulamentada e registrada na Classificação 

Brasileira de Ocupações (CBO) (Ministério do Trabalho e Emprego 2010).  

Nota-se que o número de catadores de materiais recicláveis vem crescendo 

nos últimos anos. A Associação “Compromisso Empresarial para Reciclagem” 

(CEMPRE) estima que o número de catadores aumentou abruptamente entre 1999 e 

2004, passando de 150.000 para 500.000 catadores no Brasil (CEMPRE 2005). 

Contudo, a identidade do catador de material reciclável ainda remete-se ao universo da 

marginalidade, informalidade e condições precárias de trabalho, não sendo percebida e 

valorizada como um importante agente ambiental (Godoy 2005, Medeiros & Macêdo 

2006, Costa 2008). As condições de moradia dos catadores de materiais recicláveis, 

geralmente, são ruins. Eles costumam viver próximos aos lixões, aterros sanitários ou 

em áreas periféricas das cidades e realizam a coleta nos próprios lixões/aterros, em áreas 

residenciais ou nas associações/cooperativas onde trabalham (Godoy 2005, Silva et al. 

2005). 

A atividade de coleta de resíduos sólidos urbanos está relacionada a riscos 

inerentes ao ambiente onde os materiais coletados ficam armazenados. A toxidade e os 

danos à saúde e ao ambiente gerados pelos locais nos quais se acumulam esses resíduos 

evidenciam os riscos que podem comprometer a saúde dos catadores de materiais 

recicláveis (Poulsen et al. 1995, Catapreta & Heller 1999, Porto et al. 2004, Medeiros & 

Macêdo 2006, Cavalcante & Franco 2007, Dall’Agnol 2007, Gutberlet & Baeder 2008). 

Os agentes capazes de interferir na saúde humana, frequentemente, encontrados dentre 
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os resíduos sólidos e nos processos de manuseio do lixo são: (i) os agentes biológicos: 

microorganismos patogênicos (vírus, bactérias e fungos); (ii) os agentes físicos: gases e 

odores emanados dos resíduos, materiais perfurocortantes (vidros, lascas de madeira e 

objetos pontiagudos), poeiras, ruídos excessivos, exposição ao frio, ao calor, à fumaça e 

ao monóxido de carbono, posturas forçadas e incômodas; (iii) agentes químicos: 

líquidos que vazam de pilhas e baterias, óleos e graxas, pesticidas/herbicidas, solventes, 

tintas, produtos de limpeza, cosméticos, remédios, aerossóis e metais pesados como 

chumbo, cádmio e mercúrio (Ferreira & Anjos 2001, Cavalvanti & Franco 2007, 

Gutberlet & Baeder 2008). 

O conhecimento informado pelos catadores a cerca dos riscos relacionados à 

atividade que exercem, muitas vezes, não estabelece vínculo real com os potenciais 

agentes causadores. Ainda, as informações reportadas pelos catadores sobre os efeitos 

adversos decorrentes da catação do lixo são, sobretudo, oriundas da experiência pessoal, 

da observação dos colegas de trabalho e dos relatos dos casos vivenciados por amigos 

ou conhecidos, nos quais os eventos de adoecimento acarretaram sintomas graves 

(Ribeiro & Besen 2007, Dall’Agnol 2007). 

Os catadores de materiais recicláveis podem ser expostos aos mais variados 

tipos de resíduos perigosos, como o lixo hospitalar, pois não existe destinação 

diferenciada para esse tipo de resíduo em várias cidades do País (Gonçalves 2004, 

Ribeiro & Besen 2007). A situação ainda se agrava pelo fato dos catadores terem baixa 

adesão ao uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), como luvas e botas 

apropriadas (Gonçalves 2004, Porto et al. 2004, Ribeiro & Besen 2007, Dall’Agnol 

2007, Rozman et al. 2008). 

Desse modo, os acidentes de trabalho são frequentes em catadores de 

materiais recicláveis, em decorrência da precarização e falta de condições adequadas de 

trabalho. Esses acidentes envolvem ferimentos com objetos perfurocortantes advindos 

do lixo, perdas de membros por atropelamentos e prensagem em equipamentos de 

compactação e veículos automotores, além de mordidas de animais (cães, ratos) e 

picadas de insetos (Poulsen et al. 1995, Ferreira & Anjos 2001, Porto et al. 2004, 

Ribeiro & Besen 2007, Gutberlet & Baeder 2008). 

Estudos realizados por Almeida et al. (2009), em Governador Valadares-

MG, e Porto et al. (2004), em Duque de Caxias-RJ, ambos em catadores de materiais 

recicláveis, demonstraram frequente ocorrência de acidentes com instrumentos 

perfurocortantes. Para o nosso conhecimento, há apenas um estudo sobre a infecção 
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pelo HCV em catadores de materiais recicláveis, realizado por Rozman et al. (2007, 

2008) em Santos-SP, no qual foi estimada um prevalência de 12,4% (IC 95%: 8,3-16,5) 

para a infecção pelo HCV na referida população. 

Em Goiânia, o Programa Goiânia Coleta Seletiva (PGCS) foi instituído pelo 

Decreto Municipal nº 754, de 28 de março de 2008, com o objetivo de evitar que 

materiais recicláveis fossem para o aterro sanitário, podendo assim aumentar a vida útil 

deste e, ao mesmo tempo, beneficiar famílias em cooperativas de catadores. Assim, o 

Programa organiza todos os segmentos da sociedade em uma nova forma de reduzir o 

impacto ambiental e social provocados pelo lixo. Em 2009, houve o lançamento da 

Coleta Seletiva porta a porta. Essa implantação proporcionou à Goiânia a coleta de lixo 

domiciliar seletivo pelo menos uma vez por semana, semelhante à coleta comum de lixo 

orgânico que já é realizada pela Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG), e 

faz parte do planejamento do Programa para que toda a cidade conte com tal serviço. 

(Prefeitura de Goiânia 2009). 

Além dos objetivos ambientais, o Programa Goiânia Coleta Seletiva tem 

uma preocupação intrínseca com o caráter social da reciclagem. Todos os materiais 

recicláveis recolhidos pela Prefeitura são doados as cooperativas e associações de 

catadores, conveniadas ao Programa. Dentre as instituições parceiras, a Universidade 

Federal de Goiás – UFG, por meio de sua Incubadora Social, oferece serviços de 

consultoria para que os catadores possam se organizar em cooperativas, valorizando o 

trabalho e atuação deles no mercado. Atualmente, com o apoio deste trabalho, existem 

12 Cooperativas/Associações beneficiadas, funcionando com aproximadamente 350 

associados (Prefeitura de Goiânia 2009, Panorama do lixo em Goiânia 2011). 

 

 

Figura 8 - Cooperativa de catadores de 
materiais recicláveis em Goiânia-GO 

 

 

Figura 9 - Catador triando materiais 
recicláveis em cooperativa em Goiânia-GO



     

2. JUSTIFICATIVA 

 

A hepatite C representa um importante problema de saúde pública, sendo a 

principal causa de doença hepática crônica no mundo. Apesar da infecção aguda pelo 

HCV ser geralmente assintomática, 50 a 85% dos casos evoluem para cronicidade e, 

pelo menos, 30% desenvolvem doenças hepáticas progressivas, incluindo cirrose e 

hepatocarcinoma (Modi & Liang 2008, Lavanchy 2011). Assim, a identificação de 

comportamentos de risco e a estimativa da prevalência do HCV em populações que 

apresentam risco de adquirir a referida infecção, como os catadores de materiais 

recicláveis, pode contribuir para o melhor entendimento da epidemiologia dessa 

infecção. 

O crescente número de catadores de materiais recicláveis, aliado as 

precárias condições de vida dessa população, indica a vulnerabilidade desse grupo de 

trabalhadores, os quais estão expostos a uma série de riscos à saúde, além de aspectos 

culturais, ambientais e sociais desfavoráveis (Porto et al. 2004, Gutberlet & Baeder 

2008, Siqueira & Moraes 2009).  

A aquisição de infecção pelo HIV, hepatites virais e outras DSTs em 

catadores de materiais recicláveis pode estar relacionada ao consumo de drogas ilícitas e 

práticas sexuais desprotegidas, além de acidentes ocupacionais como cortes e 

perfurações em consequência do contato com vidros, materiais ferrosos pontiagudos, 

agulhas e seringas contaminadas (Porto et al. 2004, Rozman et al. 2008, Siqueira & 

Moraes 2009).  

Contudo, são escassos os trabalhos que relacionam a atividade de catação de 

materiais recicláveis à saúde pública (Catapreta & Heller 1999, Porto et al. 2004, 

Cavalcante & Franco 2007, Almeida et al. 2009, Siqueira & Moraes 2009). Para o nosso 

conhecimento, a investigação realizada por Rozman et al. (2007, 2008), em Santos-SP, 

é o único estudo sobre a infecção pelo HCV em catadores de materiais recicláveis, no 

qual foi estimada uma prevalência de 12,4% (IC 95%: 8,3-16,5) para hepatite C. Assim, 

até a presente data, nenhuma investigação sobre a infecção pelo HCV foi conduzida em 

catadores de materiais recicláveis na Região Centro-Oeste. Portanto, este consiste no 

primeiro estudo realizado em Goiânia-GO na referida população, visando conhecer a 

prevalência da infecção pelo HCV, os fatores de risco associados e os genótipos virais 

circulantes na referida população. 



     

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Investigar o perfil soroepidemiológico e molecular da infecção pelo vírus da 

hepatite C em catadores de materiais recicláveis em Goiânia, Goiás. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

 Estimar a prevalência da infecção pelo HCV em catadores de materiais recicláveis 

em Goiânia, Goiás; 

 

 Analisar os fatores de risco associados a essa infecção; 

 

 Identificar os genótipos e subtipos virais circulantes nesta população.



     

4. MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1. Delineamento, Local e População de Estudo 

 

O presente estudo faz parte de um projeto amplo, intitulado “Investigação 

das hepatites virais em catadores de materiais recicláveis em Goiânia-GO, com ênfase 

nas condições de trabalho”. 

Esta investigação é um estudo de corte transversal, realizado nas 15 

cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis, sendo 12 assistidas pela 

Prefeitura de Goiânia e Incubadora Social da UFG e três novas, que estão em fase de 

estruturação, localizadas em Goiânia-GO, no período de abril/2010 a maio/2011. 

Foi realizada uma reunião prévia entre os pesquisadores do estudo e os 

responsáveis pelas cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis, para 

informação dos objetivos desta investigação e dos critérios de inclusão no estudo: 

possuir idade igual ou superior a 18 anos e estar vinculado a uma das 

cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis de Goiânia-GO. 

Todos os catadores de materiais recicláveis (n=432) foram esclarecidos 

sobre os objetivos e procedimentos do estudo, sendo os indivíduos elegíveis convidados 

a participar da presente investigação. Por motivo de doença, apenas uma catadora se 

recusou a participar da mesma. Assim, a população do estudo foi composta de 431 

catadores de materiais recicláveis cooperados/associados em Goiânia-GO.  

O presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFG 

(Protocolo nº 002/2010), em Goiânia-GO. 

 

4.2. Entrevista e Coleta de Sangue 

 

Após o entendimento e assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE), os participantes foram entrevistados sobre dados sócio-

demográficos (idade, sexo, raça, estado civil, naturalidade, escolaridade, renda familiar, 

tempo de trabalho com catador e profissão simultânea à catação de materiais 

recicláveis), além de características de risco associadas à infecção pelo HCV (hepatite 

viral na família, uso de drogas ilícitas, compartilhamento de instrumentos cortantes de 

higiene pessoal, tratamento dentário com dentista não graduado, presença de tatuagem, 

história de transfusão sanguínea, cirurgia, antecedente de prisão, número de parceiros 
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sexuais, parceiro do mesmo sexo, história de DST e acidente ocupacional com objeto 

perfurocortante do lixo). Em seguida, foram coletados 10 mL de sangue de cada catador 

de material reciclável participante do estudo. As amostras foram transportadas para o 

Laboratório de Virologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás, onde foram centrifugadas, sendo os soros separados em 

duas alíquotas, uma para a análise sorológica e outra para a molecular. As alíquotas de 

soro foram estocadas a -20C até a realização dos ensaios.  

 

4.3. Testes Sorológicos 

 

3.3.1.  ELISA 

 

Todas as amostras sorológicas (n=431) foram testadas para a detecção de 

anticorpos anti-HCV pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) de terceira geração, 

empregando-se reagentes comerciais (Hepanostika anti-HCV Ultra, Biomedical-China). 

Os soros foram testados, juntamente com os controles positivos e negativos, 

foram incubados em uma placa previamente sensibilizada com peptídeos sintéticos 

específicos para anticorpos das regiões core, NS3, NS4 e NS5 do vírus da hepatite C, 

durante 60 minutos a 37C. Em seguida, realizou-se a lavagem da placa com tampão 

fosfato por seis vezes e adicionou-se o conjugado (anti-imunoglobulina humana 

marcada com peroxidase). Após uma nova incubação de 30 minutos a 37C e segunda 

lavagem da placa (seis vezes), adicionou-se o substrato da enzima peroxidase (peróxido 

de uréia) e a solução cromógena (tetrametilbenzidina – TMB), incubando-se por mais 

30 minutos em temperatura entre 20 e 30C. A seguir, a reação foi interrompida pela 

adição de ácido sulfúrico 1N e a leitura espectrofotométrica realizada em leitora de 

microplaca com uso de filtro simples (450 nm). O valor do cut-off foi obtido pela 

fórmula: 0,27 x CPx, onde “CPx” é igual ao valor médio das absorbâncias dos controles 

positivos. Portanto, foram consideradas amostras positivas, aquelas que apresentaram 

absorbância igual ou superior ao valor do cut-off. 
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3.3.2.  Immunoblot 

 

As amostras reagentes no ELISA foram retestadas pelo teste confirmatório 

(CHIRON ® RIBA HCV 3.0 SAI Ortho Clinical Diagnostic, USA), que é um 

imunoblot qualitativo in vitro com antígenos recombinantes e peptídeos sintéticos do 

HCV imobilizados como bandas individuais sobre tiras do teste. Os antígenos 

recombinantes (c33c e NS5) e os peptídeos sintéticos (c100c e 5-1-1p) são derivados 

das regiões não estruturais do vírus, enquanto que o terceiro peptídeo recombinante 

(c22p) corresponde à proteína do capsídio.  

O ensaio foi realizado em três fases. Na primeira, as tiras foram hidratadas 

com solução diluente (1 mL). Em seguida, as amostras (20 µL) e controles (20 µL) 

foram adicionados, e a reação incubada por quatro horas sob agitação em temperatura 

ambiente. Logo após, procedeu-se aspiração do diluente e lavagem de cada uma das 

tiras. Na segunda fase, foi adicionado em cada tira 1 mL de conjugado (anti-IgG 

humana produzida em cabra, marcada com peroxidase), realizando-se incubação por 10 

minutos sob agitação, seguida de lavagem. Na terceira fase, foi acrescentado 1 mL do 

substrato (peróxido de hidrogênio e 4-cloro-1-naftol). Após a incubação, a reação foi 

interrompida pela remoção do substrato, seguida da lavagem final. 

A reatividade da banda a cada antígeno foi determinada comparando-se 

visualmente a intensidade de cada banda individual com a banda de controle interno de 

IgG humano alto e baixo presentes em cada tira. Foram consideradas positivas, as 

amostras que apresentaram duas ou mais bandas específicas contra os antígenos virais, e 

negativas quando nenhuma banda foi encontrada.  

 

4.4. Testes Moleculares  

 

4.4.1. Detecção do RNA-HCV 

 

 As amostras anti-HCV reagentes foram testadas para detecção do RNA 

viral pela RT-PCR. O RNA foi extraído pelo método trizol/clorofórmio a partir de 200 

µL de soro, o qual foi centrifugado a 16.000 rpm a 4°C por 90 minutos. Após a 

centrifugação, foram retirados 150 µL de soro e, em 50 µL de soro concentrado, foram 

adicionados 150 µL de trizol (Invitrogen). Essa mistura foi homogeneizada em vórtex e, 

em seguida, acrescentou-se 40 µL de clorofórmio para separação das fases. Novo 
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processo de homogeneização foi realizado, seguido de incubação e centrifugação 

(12000 rpm por 15 minutos). A fase incolor (menos densa) foi transferida para tubos 

contendo 20 µL de dextran (1µg/µL) e 100 µL de isopropanol. Após centrifugação, o 

sobrenadante foi desprezado e 200 µL de etanol foram adicionados, com a finalidade de 

purificação e formação do sedimento (pellet). Novamente o sobrenadante foi 

descartado, e os tubos cuidadosamente secos com auxílio de uma bomba de vácuo. O 

RNA obtido foi ressuspenso em 12 µL de água tratada com dietilpirocarbonato 

(inativador da ribonuclease).  

A transcrição reversa foi realizada com o iniciador randômico (Invitrogen), 

200 U da transcriptase reversa do vírus de leucemia de Moloney (Invitrogen) e 0,2mM 

de cada dNTP (GE Healthcare), em um volume final de 24 µL (12 µL de RNA + 12 µL 

da mistura da reação de TR) a 42ºC, durante um período de 90 minutos.  

Aproximadamente 8 µL do cDNA foram submetidos a reação de 

amplificação por nested PCR com iniciadores específicos para a região 5’ NC. Na 

primeira PCR (PCR-1), foram utilizados iniciadores externos 

{(CACTCCCCTGTGAGGAACTACTGTC) homólogo à posição -305 e 

(ATGGTGCACGGTCTACGAAGACCTCC) homólogo à posição 2}, em um volume 

final de 50 µL, na presença de 0,2 mM de cada dNTP, 3 mM de MgCl2 e 1 U da enzima 

Taq DNA polimerase (Invitrogen). Após este preparo, a reação foi colocada no 

termociclador, onde o DNA foi desnaturado por aquecimento a 94ºC por dois minutos, 

amplificado durante 35 ciclos a 94ºC por 15 segundos, a 50ºC por 45 segundos e a 72ºC 

por um minuto, seguido por um alongamento de sete minutos a 72ºC.  

Na PCR-2, 2 µL do produto obtido foi novamente amplificado utilizando 

iniciadores internos {(TTCACGCAGAAAGCGTCTAGCC) homólogo à posição -279 e 

(GGGCACTCGCAAGCACCCTATCAGG) homólogo à posição -26}, nas mesmas 

condições descritas acima, exceto pelo aumento da concentração do MgCl2 para 5mM, 

segundo Ginabreda et al. (1997).  

Os produtos da PCR-2 (253 pb) foram submetidos à eletroforese em gel de 

agarose 1,5% contendo brometo de etídio e visualizados sob luz ultravioleta em um 

transluminador.   

Para evitar contaminação, a extração e transcrição reversa do RNA, a 

preparação de reagentes pré-PCR, amplificação do DNA e a eletroforese em gel dos 

produtos da PCR-2 foram realizados em salas separadas. 
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4.4.2. Genotipagem por hibridização reversa - região 5’NC (LiPA)  

 

Todas as amostras positivas para RNA-HCV foram genotipadas pelo 

método line probe assay - LiPA (Versant HCV Genotype Assay, Bayer, Bélgica). As 

sequências de cDNA das amostras anti-HCV reagentes foram novamente amplificadas 

por nested PCR com iniciadores biotinilados complementares à região 5’ NC do 

genoma do HCV. Foram adicionados 10 µL do produto da PCR-2 e 10 µL de solução 

desnaturante nas canaletas identificadas, incubando-se por 5 minutos. Em seguida, 

adicionou-se 2 mL da solução de hibridização como também as fitas teste, as quais 

foram incubadas em banho-maria a 50°C sob agitação de 80 rpm por uma hora. Após 

hibridização, as fitas foram lavadas com solução de lavagem por 30 minutos em 

temperatura ambiente sob agitação. Logo após, adicionou-se 2 mL de solução de 

estreptoavidina marcada com fosfatase alcalina (conjugado), incubando-se por 30 

minutos sob agitação a temperatura ambiente. Procedeu-se duas lavagens, por um 

minuto, seguidas da adição de 2 mL do substrato (BICP e nitro blue tetrazolium - NBT), 

com incubação por 30 minutos. Em seguida, as fitas foram lavadas com água destilada. 

A reatividade dos fragmentos amplificados em uma ou mais linhas sobre as tiras 

permitiu a identificação dos genótipos e subtipos do HCV. 

 

4.4.3. Genotipagem por sequenciamento e análise filogenética da região NS5B 

 

 Amplificação – Foi realizada por semi-nested PCR para a região NS5B, 

conforme Sandres-Sauné et al. (2003). Na primeira PCR, foram utilizados 8 μl do 

cDNA  e iniciadores externos sense (PR3) (5’-TATGAYACCCGCTGYTTTGACTC-

3’) na posição 8256-8278 e antisense (PR4) (5’- 

GCNGARTAYCTYGTCATAGCCTC-3’) na posição 8622-8644. A PCR foi realizada 

num volume final de 50 µL, na presença de 0,2 mM de cada dNTP, 3 mM de MgCl2 e 1 

U de enzima Taq DNA polimerase (Invitrogen). A reação foi incubada a 50ºC por 30 

minutos, e submetida a 5 ciclos de 93ºC por 30 segundos, 60ºC por 45 minutos e 72ºC 

por 1 minuto, seguidos de 35 ciclos a 93ºC por 30 segundos, 60ºC com diminuição de - 

0,3ºC entre cada ciclo e 72ºC por 1 minuto. Finalizando, com alongamento a 72ºC por 5 

minutos.  
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 A segunda amplificação (PCR-2) foi realizada com 5 μl do produto 

obtido da PCR-1, o qual foi novamente amplificado com iniciadores internos sense 

(PR3) (5’-TATGAYACCCGCTGYTTTGACTC-3’) na posição 8256-8278 e antisense 

(PR5) (5’- GCTAGTCATAGCCTCCGT-3’) na posição 8619-8636, em um volume 

total de 110 μl. Após a incubação a 95ºC por 5 minutos, o DNA foi amplificado durante 

35 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 55ºC por 30 segundos e 72ºC por 30 segundos. 

Finalizando, com alongamento a 72ºC por 10 minutos. Os produtos amplificados (341 

pb) foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 2%, contendo brometo de 

etídeo.  

 Purificação - Os produtos da segunda amplificação da região NS5B 

foram purificados utilizado o kit QIAquick PCR purification (QIAGEN), seguindo as 

instruções do fabricante. Resumidamente, em tubo tipo eppendorf, foram adicionados 

cinco volumes (500 μl) do tampão (PBI), e um volume (100 μl) do produto obtido da 

PCR-2 de cada amostra. Esta mistura foi homogeneizada e, em seguida, aplicada na 

coluna fornecida pelo kit, a qual foi centrifugada por um minuto a 13.000 rpm. 

Posteriormente, o líquido centrifugado foi descartado e, logo após, 750 μl do tampão de 

lavagem (PE) foram adicionados à coluna, sendo esta, igualmente submetida à 

centrifugação. Depois dessa etapa, o líquido residual foi descartado e o tubo mais uma 

vez centrifugado para tirar o excesso de tampão. Em seguida, a coluna QIAquick foi 

colocada em um tubo tipo eppendorf, onde foram adicionados 50 μl do tampão de 

eluição (EB) no centro da membrana da coluna e processou-se a centrifugação por um 

minuto a 13.000 rpm. Ao final do processo, a coluna foi desprezada e o DNA coletado 

em tubo tipo eppendorf, o qual foi armazenado a -20°C. 

Quantificação - Cada amostra (4 μl) foi aplicada em um gel de agarose a 

2%, bem como 4 μl do marcador de massa e peso molecular Low DNA mass ladder 

(Invitrogen), afim de comparar a intensidade das bandas e calcular a concentração de 

DNA a ser utilizada  na técnica de sequenciamento.  

Sequenciamento - Foi feita uma pré-mistura de reação para cada iniciador 

utilizado na reação de sequenciamento, contendo: água MilliQ (6 μl), tampão MgCl2  5X 

(3 μl), iniciadores específicos (concentração de 2,0 pmol em um volume de 3 μl) para a 

região NS5B, “sense” (5’-TATGAYACCCGCTGYTTTGACTC-3’) na posição 8256-

8278 e “antisense” (5’- GCTAGTCATAGCCTCCGT-3’) na posição 8619-8636 e 1μl 

do BigDye (Kit BigDye Terminator versão v.3.01 Cycle Sequencing Kit - Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA), que contém ddNTPs (trifosfatos de 
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didesoxinucleotídeos) marcados, totalizando 13 μl. Em seguida, foram adicionados 2 μl 

de DNA na concentração de 30 a 40 ng/mL e distribuídos na placa de sequenciamento 

de acordo com o mapa da reação. As reações de sequenciamento foram realizadas no 

termociclador da BIO-RAD C1000 Thermal Cycler, com programa específico para a 

síntese da fita complementar e incorporação dos ddNTPs marcados (25 ciclos de 95°C 

por 20 segundos, 50°C por 15 segundos e 60°C por 60 segundos).  

As amostras foram precipitadas utilizando-se 65 μl de isopropanol a 65%. A 

placa foi incubada por 20 minutos a temperatura ambiente em lugar escuro e, logo após, 

centrifugada por 45 minutos a 2000 rcf a 20°C. A seguir, o sobrenadante foi descartado, 

e acrescidos 250 μl de etanol a 60%. Após centrifugação por 10 minutos a 2000 rcf a 

20°C, o sobrenadante foi descartado e mais uma vez acrescidos 100 μl de etanol 60% e, 

novamente realizada centrifugação a 2000 rcf por 20 minutos. O sobrenadante foi 

desprezado, e o sedimento foi seco no termociclador a 95°C por 2 minutos. Em seguida, 

foi realizada a desnaturação. O DNA foi ressuspenso em 10 μl de formamida Hi-Di 

(Applied Biosystems), e a placa colocada no termociclador a 95° C por 5 minutos. 

Imediatamente após a incubação, a placa foi colocada em gelo por dois minutos e 

colocada no sequenciador automático ABI 3130 (Applied Biosystems, Foster City, CA, 

USA). 

Análise Filogenética - Para a análise das sequências, um consenso das fitas 

sense e antisense foi montado utilizando-se o programa SeqMan II versão 5.01 

(DNASTAR). Para a identificação do genótipo viral, as sequências consenso de cada 

amostra foram alinhadas, empregando-se o programa Clustal X (Thompson et al. 1997) 

juntamente com sequências dos diferentes genótipos e subtipos do HCV obtidas no 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). O programa BioEdit foi utilizado para edição 

do alinhamento. A classificação dos genótipos foi realizada por análise filogenética, 

utilizando-se o programa MEGA (Molecular Evolutionary Genetics Analysis) versão 4 

(Tamura et al. 2007). A árvore foi construída empregando-se o método de Neighbor-

Joining e o modelo de substituição de nucleotídeos Kimura 2 parâmetros. Finalmente, a 

robustez dos grupos filogenéticos foi avaliada utilizando bootstrap de 1000 repetições. 

 

3.5. Processamento e Análise dos Dados 

 

Os dados das entrevistas, bem como os resultados dos testes sorológicos e 

moleculares, foram digitados em microcomputador e analisados nos programas “Epi-
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Info versão 2000” (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA) e 

Statistical Packagre Social Science (SPSS), versão 11.0 (Windows). Prevalência e 

estimativa de risco foram calculadas com intervalo de confiança de 95% (IC 95%). 

Fatores de risco associados à exposição ao HCV (positividade ao marcador anti-HCV) 

pela análise univariada (p < 0,10) foram analisados posteriormente por regressão 

logística. Os testes de 2, 2 para tendência e exato de Fisher foram empregados quando 

apropriados. Valores de p < 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

 

 



     

5. RESULTADOS  

 

5.1. Características Sociodemográficas 

 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas de 431 catadores 

de materiais recicláveis em Goiânia-GO. Observou-se que a média de idade da 

população estudada foi de 36,9 anos (dp 13,6) e houve predomínio do sexo feminino 

(62,4%). Quanto a raça, 49,9% se autodeclararam pardos, 28,8% pretos, 20,6% brancos 

e 0,7% amarelos. 

Quase a metade da população (48,7%) era casada ou relatou união 

consensual, 39,0% eram solteiros e 12,3% separados ou viúvos. Ainda, 41,6% 

informaram ter nascido em Goiás.  

Cinquenta catadores (11,6%) afirmaram ser analfabetos, 33,7% declararam 

até cinco anos, 33,3% de seis a nove anos e 21,4% possuíam acima de 10 anos de 

escolaridade. Dos entrevistados, 43,0% referiram renda familiar inferior a um salário 

mínimo, 51,0% de um a dois salários mínimos e 6,0% de três a cinco salários mínimos.  

A maior parte (52,7%) trabalhava como catador de materiais recicláveis há 

um ano ou menos, 36,4% de 2 a 10 anos e 10,9% há mais de dez anos. Ainda, a maioria 

(76,4%) relatou não exercer outra atividade de trabalho, simultaneamente à catação de 

material reciclável. 
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Tabela 1 – Características sociodemográficas em 431 catadores de matérias recicláveis 

em Goiânia, Goiás 

Característica  n % 

Média de Idade (dp) 36,9 anos (13,6) 

Sexo   

Feminino 269 62,4 

Masculino 162 37,6 

Raça   

Branca 89 20,6 

Preta 124 28,8 

Parda 215 49,9 

Amarela 3 0,7 

Estado civil   

Solteiro 168 39,0 

Casado/União consensual 210 48,7 

Viúvo/ Separado   53 12,3 

Naturalidade   

Goiás 178 41,6 

Outro Estado 250 58,4 

Sem informação 3   

Escolaridade (média=6,1 anos, dp=3,9)   

Nenhuma 50 11,6 

1-5 anos 145 33,7 

6-9 anos  143 33,3 

>10 anos 92 21,4 

Sem informação 1   

Renda familiar   

< 1 SM * 185 43,0 

1-2 SM 220 51,0 

3-5 SM 26 6,0 

Tempo de trabalho como catador    

≤1 ano 227 52,7 

2-10 anos 157 36,4 

>10 anos 47 10,9 

Outra profissão simultaneamente   

Não   327 76,4 

Sim   101 23,6 

Sem informação 3     
dp: Desvio Padrão  * Salário mínimo  
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5.2. Marcadores Sorológicos e Moleculares da Infecção pelo Vírus da Hepatite C 

 

Inicialmente, todas as 431 amostras sorológicas de catadores de materiais 

recicláveis foram triadas para o marcador anti-HCV, sendo detectado por ELISA e 

confirmado pelo immunoblot em sete indivíduos (1,6%; IC 95%: 0,6–3,6).  

Das sete amostras anti-HCV reagentes, cinco (71,4%) foram RNA-HCV 

positivas para a região 5’NC (Figura 10), as quais foram genotipadas pelo LiPA como 

do genótipo 1, subtipos 1a (n=1), 1b (n=2) e 1a/1b (n=2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Fluxograma dos testes laboratoriais realizados com as amostras de 
catadores de materiais recicláveis em Goiânia-GO 
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Dentre as cinco amostras positivas para a região 5’NC, três foram 

amplificadas com iniciadores complementares à região NS5B e genotipadas por 

sequenciamento,  sendo uma do subtipo 1a e as outras duas do subtipo 1b (Figura 11). 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Árvore filogenética da região NS5B do HCV, incluindo três sequências 
provenientes dos catadores de materiais recicláveis em Goiânia-GO, 11 sequências de 
referência para os genótipos de 1 a 7 e seus principais subtipos extraídas do GenBank e 
cinco sequências do HCV de Goiás. 

 



47 

 

5.3. Fatores de Risco Associados à Infecção pelo HCV  

 

Na análise univariada (Tabela 2), a infecção pelo HCV foi associada à 

história de transfusão sanguínea, antecedente de prisão, número de parceiros sexuais e 

história de DST na população estudada. Idade superior a 40 anos foi marginalmente 

associada à infecção pelo HCV (p = 0,05). 

Após análise multivariada (Tabela 3), história de DST manteve-se associada 

à infecção pelo vírus da hepatite C na população de catadores de materiais recicláveis 

em Goiânia-GO. As variáveis história de transfusão e número de parceiros sexuais 

foram marginalmente associadas à infecção pelo HCV (p = 0,05 e p = 0,07, 

respectivamente). 
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Tabela 2 – Análise univariada dos fatores de risco associados à infecção pelo vírus da 

hepatite C (HCV) em catadores de materiais recicláveis, Goiânia-GO 

Fator de risco Anti-HCV 
Positivo/Totalb 

% Estimativa de risco 
(IC 95%)a 

 

p 

Idade     
≤ 40 anos 2/276 0,7 1,0  
> 40 anos 5/155 3,2 4,6 (0,9-23,8) 0,05 

Sexo     
Feminino 3/269 1,1 1,0  
Masculino 4/162 2,5 2,2 (0,5-10,2) 0,28 

Tempo de trabalho como 
catador (anos) 

    

≤ 1 2/227 0,9 1,0  
2 a 10  3/157 1,9 20,2 (0,3-19,1) 0,40 
>10  2/47 4,2 5,0 (0,5-51,3) 0,13 

Acidente com objeto 
perfurocortante do lixo 

    

Não 2/222 0,9 1,0  
Sim 5/204 2,5 2,8 (0,5-14,4) 0,21 

Hepatite viral na família     
Não 4/341 1,2 1,0  
Sim 3/82 3,7 3,2 (0,7-14,6) 0,11 

Cirurgia     
Não 2/200 1,0 1,0  
Sim 5/231 2,2 2,2 (0,4-11,4) 0,34 

Tratamento dentário com 
profissional não graduado 

    

Não 0/17 0,0   
Sim 5/335 1,5 Indefinida 0,61 

Tatuagem     
Não 4/347 1,2 1,0  
Sim 3/84 3,6 3,2 (0,7-14,5) 0,12 

Uso de drogas ilícitas     
Não 4/345 1,2 1,0  
Sim 3/86 3,5 3,1 (0,7-14,0) 0,13 

Transfusão de sangue     
 Não 4/376 1,1 1,0  
Sim 3/54 5,6 5,5 (1,2-25,1) 0,01 

Antecedente de prisão     
Não 3/353 0,8 1,0  
Sim 4/75 5,3 6,6 (1,4-30,0) 0,00 

Parceiro do mesmo sexo     
Não 6/387 1,6 1,0  
Sim 1/23 4,3 2,9 (0,3-25,0) 0,31 

Número de parceiros sexuais      
≤ 5   1/255 0,4 1,0  
> 5  6/176 3,4 9,0 (1,1-75,1) 0,01 

História de DSTc     
Não 2/324 0,6 1,0  
Sim 5/90 5,6 9,5 (1,8-49,7) 0,00 

aIC = Intervalo de confiança; bO denominador reflete o número de catadores que responderam a questão; cDST= 
doença sexualmente transmissível 
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Tabela 3– Análise multivariada dos fatores de risco associados à infecção pelo vírus da 

hepatite C (HCV) em catadores de materiais recicláveis, Goiânia-GO 

 

Fatores de risco 

Estimativa de risco (IC 95%)a  

p Não Ajustada Ajustadab 

Idade    

≤ 40 anos 1,0 1,0  

> 40 anos 4,6 (0,9-23,8) 2,8 (0,5-16,0) 0,25 

Sexo    

Feminino 1,0 1,0  

Masculino 2,2 (0,5-10,2) 0,8 (0,1-5,2) 0,85 

Transfusão de sangue    

Não 1,0 1,0  

Sim 5,5 (1,2-25,1) 5,0 (1,0-25,0) 0,05 

Antecedente de prisão    

Não 1,0 1,0  

Sim 6,6 (1,4-30,0) 1,9 (0,3-10,9) 0,45 

Número de parceiros sexuais     

≤ 5   1,0 1,0  

> 5  9,0 (1,1-75,1) 7,6 (0,9-66,0) 0,07 

História de DST    

Não 1,0 1,0  

Sim 9,5 (1,8-49,7) 6,7 (1,2-36,5) 0,03 
aIC = Intervalo de confiança; b Estimativa de risco ajustada por idade, sexo, história de transfusão, antecedente de 
prisão, história de doença sexualmente transmissível (DST) e número de parceiros sexuais 
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5.4. Características de Risco para Infecção pelo HCV nos Catadores de Materiais 

Recicláveis Anti-HCV Positivos 

 

Dentre os catadores de materiais recicláveis anti-HCV reagentes, quatro 

eram do sexo masculino e três do feminino, com idade variando de 37 a 52 anos. O 

tempo de trabalho na catação de materiais recicláveis variou de um a 240 meses. Três 

indivíduos relataram algum caso de hepatite viral na família, e outros dois o 

compartilhamento de objetos cortantes de higiene pessoal. Características de risco 

relacionadas à transmissão parenteral do vírus da hepatite C, como acidente com objeto 

perfurocortante encontrado no lixo (5/7), uso de drogas ilícitas (3/7), transfusão de 

sangue (3/7), cirurgia (5/7) e tatuagem (3/7) foram referidas por indivíduos anti-HCV 

positivos. Antecedente de prisão foi informado por quatro catadores de materiais 

recicláveis. Quanto às características sexuais, múltiplos parceiros (6/7), história de DST 

(5/7) e relação sexual com parceiro do mesmo sexo (1/7) foram mencionadas por 

catadores expostos ao HCV (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Características de risco para infecção pelo HCV relatadas pelos catadores de 

materiais recicláveis anti-HCV positivos, Goiânia-GO 

Características Catadores de materiais recicláveis 

CT- 50 CT- 122 CT- 169 CT- 175 CT- 223 CT- 237 CT-410 

Idade (anos) 50 46 45 51 52 40 37 

Sexo M M F M F F M 

Tempo de trabalho 
como catador (meses) 

24 240 144 18 1 1 36 

Hepatite viral na 
família 

Sim Sim Sim Não Não Não Não 

Compartilhamento de 
objetos cortantes de 
higiene pessoal 

Não Não Não Não Sim Sim Não 

Acidente com objeto 
perfurocortante do 
lixo 

Sim/ 
Agulha 

Sim/ 
Vidro 

Sim/ 
Vidro 

Sim/ 
Vidro 

Não Não Sim/ 
Vidro 

Uso de drogas ilícitas UDI UDNI Não UDNI Não Não Não 

Transfusão de sangue Não Sim/ 
Antes de 

1994 

Sim/ 
Após 
1994 

Sim/ 
Após 
1994 

Não Não Não 

Cirurgia Sim Sim Sim Sim Não Não Sim 

Tatuagem Sim Sim Não Não Sim Não Não 

Antecedente de prisão Sim Sim Sim Sim Não Não Não 

Nº de parceiros sexuais >100 >100 15 14 1 30 15 

História de DST Sim Sim Sim Sim Não Sim Não 

Parceiro do mesmo 
sexo 

Sim Não Não Não Não Não Não 

M:sexo masculino, F:sexo feminino, UDNI:usuário de droga não injetável, UDI:usuário de droga injetável.



     

6. DISCUSSÃO 

 

Apesar dos catadores de materiais recicláveis estarem expostos a condições 

insalubres de trabalho que podem afetar sua saúde (Catapreta & Heller 1999, Porto et al. 

2004, Siqueira & Moraes 2009), há na literatura, para o nosso conhecimento, apenas um 

estudo conduzido no Brasil sobre a infecção pelo HCV nesses indivíduos (Rozman et al. 

2007, 2008). Assim sendo, este é o primeiro estudo epidemiológico e molecular da 

infecção pelo HCV em catadores de materiais recicláveis na Região Centro-Oeste. 

Embora o mesmo tenha sido conduzido em cooperativas/associações, não 

representando, portanto, toda a população de catadores de materiais recicláveis em 

Goiânia-GO, as informações obtidas são relevantes para que ações de saúde visando a 

prevenção e controle desta virose sejam planejadas para a população-alvo. 

No presente estudo, ao analisar as características sóciodemográficas dos 

catadores de materiais recicláveis, observou-se que houve predomínio de indivíduos do 

sexo feminino. Dados concordantes foram verificados em catadores de materiais 

recicláveis no Brasil e no México (Porto et al. 2004, Alvarado-Esquivel et al. 2008, 

Almeida et al. 2009). Contudo, outros estudos realizados no Brasil mostraram 

predominância de catadores do sexo masculino (Silva et al. 2005, Rozman et al. 2008). 

Neste estudo, a média de idade foi de 36,9 anos (dp 13,6), com variação de 18 a 80 

anos. Outras investigações em catadores de materiais recicláveis demonstraram média 

de idade superior, como Porto et al. (2004), em Duque de Caxias-RJ, que verificaram 

uma média de idade de 44 anos e Rozman et al. (2008), em Santos-SP, de 42,4 anos.  

Quanto à raça, 49,9% se autodeclararam pardos, característica semelhante 

foi observada em catadores de materiais recicláveis em Pelotas-RS (47,5%) (Silva et al. 

2005). Em relação ao estado civil, 48,7% dos indivíduos do presente estudo eram 

casados ou relataram união consensual, dado superior (63,3%) foi observado por Silva 

et al. (2005). Ainda, quase a metade dos catadores de materiais recicláveis deste estudo 

informou ter nascido no Estado de Goiás. Porto et al. (2004), em Duque de Caxias-RJ, e 

Alvarado-Esquivel et al. (2008), em Durango-México, verificaram que a maioria dos 

catadores investigados tinha origem nas respectivas cidades onde trabalhavam. 

A média do tempo de estudo dos catadores de materiais recicláveis em 

Goiânia-GO foi de 6,1 anos, sendo este superior ao observado por Rozman et al. (2008), 

em Santos-SP (4,4 anos). Os índices de analfabetismo encontrados em catadores em 

Goiânia-GO (11,6%) e em outros estudos realizados no Brasil e no México apontam 
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uma variação de 6,8 a 33,1% (Porto et al. 2004, Silva et al. 2005, Alvarado-Esquivel et 

al. 2008, Rozman et al. 2008). Em geral, a baixa escolaridade dessa população é uma 

das principais razões pelas quais esses indivíduos se iniciam na catação de materiais 

recicláveis. O trabalho com a segregação do lixo é visto como alternativa à obtenção de 

renda em uma sociedade marcada pela redução na oferta de empregos. Essa é uma 

atividade sempre disponível a acolher novos trabalhadores e, sendo remotas as 

oportunidades de obtenção de um melhor grau de escolaridade para muitos, a catação de 

materiais recicláveis acaba atraindo inúmeros indivíduos, sem oferecer, 

necessariamente, garantias à segurança ocupacional e condições de vida dignas 

(Almeida et al. 2009).  

Quase a metade da população informou renda familiar inferior a um salário 

mínimo (43,9%), sendo essa característica também verificada por Rozman et al. (2008), 

em Santos-SP, e por Silva et al. (2005), em Pelotas-RS. A renda obtida com a catação 

de materiais recicláveis é instável, e pode variar de acordo com a carga horária 

trabalhada, rendimento físico pessoal no trabalho e demanda de materiais recicláveis 

que chegam às associações e cooperativas para triagem e segregação. Em geral, a renda 

obtida com a catação é insuficiente para o sustento da família, mantendo a condição de 

pobreza dos catadores de materiais recicláveis e de suas famílias. A média de tempo de 

trabalho na profissão foi de 3,95 anos (dado não apresentado), sendo superior à 

encontrada por Silva et al. (2005) (3 anos) e inferior à verificada por Rozman et al. 

(2008) (6,52 anos). Ainda, 23,6% relataram exercer outra atividade de trabalho, 

simultaneamente à catação de material reciclável, dado superior ao verificado por Porto 

et al. (2004) (16%) em Duque de Caxias-RJ. 

O presente estudo estimou uma prevalência de 1,6% (IC 95%: 0,6–3,6) para 

infecção pelo vírus da hepatite C em catadores de materiais recicláveis, que foi 

semelhante à observada em doadores de sangue em Goiânia-GO (1,4%; IC 95%: 1,0-

2,0) (Martins et al. 1994) e em inquérito de base populacional em indivíduos na Região 

Centro-Oeste (1,3%; IC 95%: 0,9-1,7) (Pereira et al. 2010).   

Por outro lado, a prevalência encontrada no presente estudo foi inferior à 

verificada por Rozman et al. (2008) (12,4%; IC 95%: 8,3-16,5) em catadores de 

materiais recicláveis em Santos-SP, os quais eram mais velhos, predominantemente 

homens e com baixo nível de escolaridade; características essas associadas à infecção 

pelo HCV (Shepard et al. 2005, Rustgi 2007, Daniels  et al. 2009, Soza et al. 2010, 

Lavanchy 2011, Williams et al. 2011). Notou-se também que a média de tempo de 
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trabalho dos catadores de materiais recicláveis em Santos-SP foi superior à observada 

na população estudada em Goiânia-GO, bem como a frequência de acidentes 

ocupacionais com agulhas presentes no material reciclável (7,3% x 3,7%, 

respectivamente), aliada a menor adesão ao uso de EPIs pelos catadores santistas. Além 

disso, Santos é uma cidade portuária, cujo ambiente pode aumentar a vulnerabilidade de 

populações socialmente marginalizadas (Lacerda et al. 1996, Etzel et al. 2001), como os 

catadores de materiais recicláveis.  De fato, comportamentos sexuais de risco e uso de 

drogas ilícitas foram observados por Rozman et al. (2008). Vale ressaltar, ainda, que 

houve diferença nos métodos sorológicos utilizados nos dois estudos, uma vez que a 

positividade para anti-HCV não foi confirmada em Santos-SP. 

A detecção do RNA viral é importante para o esclarecimento da situação de 

portador ou não do HCV (Chevaliez 2011). Nessa investigação, dos sete catadores anti-

HCV reagentes, cinco foram RNA-HCV positivos. Em relação aos outros dois 

indivíduos RNA-HCV negativos e anti-HCV positivos, infere-se que os mesmos podem 

estar em período de viremia indetectável ou terem evoluído para cura espontânea, com 

eliminação viral. 

As amostras RNA-HCV positivas foram genotipadas, sendo detectado o 

genótipo 1 nas cinco amostras investigadas. Estudos epidemiológicos a cerca dos 

genótipos do HCV no Brasil em diferentes populações, como doadores de sangue, 

profissionais de saúde, portadores crônicos do HCV e coinfectados HCV/HIV, têm 

corroborado a predominância do genótipo 1 (Campiotto et al. 2005, Parana et al. 2007, 

Silva et al. 2007, Perone et al. 2008, Oliveira-Filho et al. 2010, Wolff et al. 2010). Na 

Região Centro-Oeste, a circulação do genótipo 1 também é dominante (Amorim et al. 

2004, 2010, Martins et al. 2006, Espirito-Santo et al. 2007, Botelho et al. 2008, Freitas 

et al. 2008, Lopes et al. 2009, Novais et al. 2009, Del Rios 2011). Neste estudo, foram 

encontrados os subtipos 1b (n=2), 1a (n=1) e 1a/1b (n=2), sendo estes prevalentes em 

outras investigações realizadas em Goiânia-GO, como em doadores de sangue, 

transplantados renais e usuários de drogas (Martins et al. 2006, Botelho et al. 2008, 

Lopes et al. 2009).  

A genotipagem do HCV é uma das principais ferramentas na determinação 

do esquema terapêutico para hepatite C (Chevaliez & Pawlotsky 2007). Assim a 

presença do genótipo 1 em catadores de materiais recicláveis indica a necessidade de 

realização do tratamento por um período mais longo (48-72 semanas), preconizado para 
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este genótipo, podendo apresentar RVS em 40 a 50% dos casos (Chevaliez 2011, 

Ministério da Saúde 2011).  

Os resultados deste estudo mostraram, pela análise univariada, que história 

de transfusão sanguínea, antecedente de prisão, número de parceiros sexuais superior a 

cinco e história de DST apresentaram-se estatisticamente associados ao anti-HCV. Após 

a análise multivariada, a infecção pelo HCV em catadores de materiais recicláveis em 

Goiânia-GO foi significativamente associada à história de DST. Assim, indivíduos com 

história de DST apresentaram 6,7 (IC 95%: 1,2-36,5) vezes mais chance de infecção 

pelo HCV que aqueles sem história de DST. Ainda que marginalmente, número de 

parceiros sexuais superior a cinco foi associado à infecção pelo HCV. Embora a 

transmissão sexual do HCV seja entendida como de baixa eficiência (Cavalheiro 2007, 

Soza et al. 2010, Tohme & Holmberg 2010), alguns comportamentos influenciam no 

risco de transmissão sexual desse vírus, como múltiplos parceiros e relação sexual 

desprotegida com indivíduos que apresentam história de DST (Yen et al. 2003, Tohme 

& Holmberg 2010, Lavanchy 2011). De fato, dos sete catadores de materiais recicláveis 

anti-HCV reagentes, seis relataram 14 ou mais parceiros sexuais durante a vida; cinco 

referiram história de DST e um informou relação sexual com parceiro do mesmo sexo.  

Verificou-se uma associação marginal entre história de hemotransfusão e 

infecção pelo HCV (p = 0,05). Essa associação tem sido reportada, principalmente, 

quando tal procedimento foi realizado antes da implantação da triagem para anti-HCV 

nos bancos de sangue (Kupek 2001, Carneiro et al. 2007, Botelho et al. 2008), que no 

Brasil se deu em novembro de 1993 (Ministério da Saúde 1993).  

Apesar da variável antecedente de prisão não ter se mantido estatisticamente 

associada à infecção pelo HCV na referida população, 17,5% dos catadores investigados 

informaram história de encarceramento durante a vida. Además, dentre os sete catadores 

de materiais recicláveis com positividade para o marcador anti-HCV, quatro relataram 

ter antecedente de prisão. O ambiente carcerário é caracterizado por possuir uma 

população marginalizada (assassinos, traficantes, profissionais do sexo e usuários de 

drogas injetáveis) (Adjei et al. 2008, Hennessey et al. 2008, Vescio et al. 2008, Hoya et 

al. 2011). Essas características, associadas a condições de confinamento como 

superlotação, promiscuidade, relações sexuais desprotegidas e homossexualismo 

favorecem a disseminação de doenças infecciosas (Miranda et al. 2004, Carvalho et al. 

2006, Strazza et al. 2007, Adjei et al. 2008).  
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Três indivíduos anti-HCV reagentes relataram hepatite viral na família 

(3/7), incluindo os dois indivíduos casados (CT-122 e CT-169) que informaram não 

usar preservativo nas relações sexuais. Ainda, estes dois catadores referiram múltiplos 

parceiros sexuais e história de DST. Estudos apontam que a transmissão sexual, apesar 

de controversa, pode ocorrer (Cavalheiro 2007, Tohme & Holmberg 2010).  

Considerando-se que o vírus da hepatite C é transmitido, principalmente, 

pela via parenteral (Alter 1995, 2007, Bruguera & Tapias 2000, Lavanchy 2011), é 

importante ressaltar que algumas características de risco relacionadas à transmissão do 

HCV por essa via foram referidas pelos indivíduos anti-HCV positivos, tais como: uso 

de drogas ilícitas (3/7), transfusão sanguínea (3/7), cirurgia (5/7), tatuagem (3/7) e 

compartilhamento de objetos cortantes de higiene pessoal (2/7). 

A frequência global de acidentes com objetos pefurocortantes, segundo 

relato dos catadores de materiais recicláveis em Goiânia-GO, foi de 47,3% (204/431). 

Dentre os acidentados, houve sangramento em 92,2% (188/204) dos casos e, em 7,8% 

(16/204) dos acidentes, o objeto envolvido foi um instrumental médico-hospitalar 

(dados não apresentados). Além disso, quatro dos sete catadores anti-HCV positivos 

reportaram ferimento causado por agulha ou vidro.  Estudos realizados por Almeida et 

al. (2009), em Governador Valadares-MG, e por Porto et al. (2004), em Duque de 

Caxias-RJ, ambos em catadores de materiais recicláveis, também demonstraram a 

ocorrência frequente de acidentes com objetos perfurocortantes durante a catação dos 

materiais recicláveis.  

O uso dos EPIs é imprescindível para minimizar a frequência dos acidentes 

ocupacionais, como cortes, perfurações e contusões diversas (Porto et al. 2004, Almeida 

et al. 2009). Em Goiânia-GO, 63,6% dos catadores de materiais recicláveis referiram 

uso de luvas durante o trabalho, 21,1% de máscara, 5,8% de óculos; quanto à 

vestimenta, 67,3% relataram trabalhar usando calça, 65,4% sapatos fechados e 29,7% 

blusa/camisa com manga comprida (dados não mostrados). Vale ressaltar ainda que 

alguns catadores de materiais recicláveis deste estudo não utilizavam os EPIs por não os 

terem disponíveis nas cooperativas/associações onde trabalham, o que os torna 

vulneráveis à infecção pelo HCV, considerando que instrumentos médico-hospitalares 

e/ou perfurocortantes potencialmente contaminados podem ser descartados em lixo 

comum (Porto et al. 2004, Rozman et al. 2008, Siqueira & Moraes 2009). 

A rotina insalubre e desgastante dos catadores de materiais recicláveis no 

ambiente de trabalho, associada à experiência de pobreza e baixa escolaridade, 
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demonstra a necessidade de serem desenvolvidas ações de educação em saúde 

relacionadas ao risco biológico que envolve a catação de materiais recicláveis, além de 

investimentos em medidas direcionadas a segurança ocupacional, como a 

disponibilização e estímulo ao uso de equipamentos de segurança individuais e 

coletivos (Cavalvanti & Franco 2007).  

Para que haja avanços na segurança do trabalho em questão é necessário que 

o governo e a sociedade assumam novas atitudes, visando gerenciar de modo mais 

adequado a grande quantidade e diversidade de resíduos que são produzidos diariamente 

nas empresas e residências, além de estimular a coleta seletiva do lixo e oferecer maior 

suporte em relação a segurança e infraestrutura para as associações e cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis (Porto et al. 2004, Siqueira & Moraes 2009). 

Finalmente, políticas públicas voltadas para essa população, integrando ações sociais, 

ambientais e de saúde pública, são fundamentais para prevenção de danos e agravos em 

catadores de materiais recicláveis. 

 



     

7. CONCLUSÕES 

 

 

 A prevalência da infecção pelo HCV de 1,6% na população de catadores de 

materiais recicláveis em Goiânia-GO foi semelhante à observada em doadores de 

sangue de nossa região (1,4%). 

 

 

 Após análise multivariada, história de DST manteve-se associada à infecção pelo 

vírus da hepatite C na população estudada. As variáveis história de transfusão de 

sangue e número de parceiros sexuais foram marginalmente associadas à infecção 

pelo HCV. 

 

 

 Ainda neste estudo, foi identificado o genótipo 1 (subtipos 1a e 1b) do HCV, 

corroborando, assim, a circulação desse genótipo/subtipos no Brasil. 



     

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o desenvolvimento do projeto (Figuras 12 a 16), foram realizadas rodas 

de conversa em todas as cooperativas/associações de catadores de materiais recicláveis, 

com informações sobre a etiologia, importância clínica, transmissão e medidas de 

prevenção/controle das hepatites virais, utilizando-se cartazes, seguidas de debate sobre 

os riscos envolvidos na catação de materiais recicláveis. Foram realizadas ainda 

atividades de educação em saúde, com ênfase no uso dos EPIs, sendo entregue um kit 

(máscara, óculos, luvas e botas) para cada cooperado/associado, com o intuito de 

estimulá-los ao uso adequado desses equipamentos. 

A entrega dos resultados sorológicos foi realizada de forma gradativa, na medida 

em que os mesmos eram confirmados no Laboratório de Virologia IPTSP/UFG. Os 

catadores de materiais recicláveis suceptíveis à infecção pelo HBV foram orientados a 

receberem o esquema completo da vacina contra hepatite B. Quanto aos indivíduos que 

apresentaram positividade ao marcador anti-HCV, foi feito um aconselhamento inicial e 

encaminhamento ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA) da Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia-GO.   

Por fim, concluímos o projeto compreendendo parte das dificuldades sociais, 

ambientais e culturais por eles enfrentadas, bem como a necessidade da consciência 

ambiental sustentável por toda a sociedade brasileira, de forma que a coleta seletiva e a 

reciclagem do lixo em nosso país sejam implementadas com sucesso. Além disso, 

esforços continuarão a ser investidos para que os dados obtidos neste estudo sejam 

divulgados e forneçam subsídios para o desenvolvimento de políticas públicas 

relacionadas à segurança do trabalho nas associações e cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis. 

 

Figura 12 - Catadores de materiais 
recicláveis trabalhando em cooperativa 
em Goiânia-GO 

Figura 13 - Catadores de materiais 
recicláveis e a equipe do Laboratório 
de Virologia IPTSP/UFG 
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Figura 14 - Atividade de educação em 
saúde em catadores de materiais recicláveis 
em Goiânia-GO 

 

 

Figura 15 - Entrega de EPIs à catadoras de 
materiais recicláveis em cooperativa em 
Goiânia-GO 

 

 

Figura 16 - Incentivando o uso de EPIs à 
catadora de materiais recicláveis em 
cooperativa em Goiânia-GO 
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