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VHC e HTLV-I: aspectos clínicos e epidemiológicos da co-infecção
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Resumo
O vírus da hepatite C (VHC), que infecta cerca de 3% da população mundial, o que equivale aproximadamente a 170
milhões de pessoas, e o human T-cell lymphotropic virus-I (HTLV-I), responsável por infecção endêmica em diversas
regiões do mundo, são entidades que possuem uma alta prevalência em nosso meio. A co-infecção pelos dois vírus ainda
é muito pouco entendida nos seus aspectos clínicos e epidemiológicos. É de especial importância o seu conhecimento por
médicos baianos, uma vez que o Estado da Bahia é um dos possíveis locais em que a co-infecção tem impacto epidemiológico
importante. Existe um grande conhecimento acerca de cada vírus individualmente, porém as repercussões da co-infecção
têm sido muito pouco estudadas. Por suas características de infectarem células do sistema imune e levarem a diferentes
modulações na resposta imunológica do organismo, esperam-se alterações na evolução natural da infecção por estes dois
vírus. Através da revisão sistemática de publicações, procurou-se levantar dados sobre a co-infecção VHC/HTLV-I e seus
efeitos sobre o organismo. Devido à escassez de trabalhos publicados acerca deste tema, concluiu-se que há uma grande
lacuna de conhecimento a ser explorada. Dessa forma, objetiva-se uma revisão bibliográfica útil ao médico clínico sobre
o recente avanço do conhecimento da co-infecção, a fim de colaborar para o entendimento do impacto na vida de
pacientes infectados por esses dois vírus.
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INTRODUÇÃO
O vírus da hepatite C (VHC) é um RNA
vírus pertencente à família Flaviviridae, que é
constituída de pequenos vírus com envelope
contendo genoma RNA de cadeia simples. Esta
família inclui os vírus da febre amarela e da dengue, entre outros. O VHC é o único membro
do gênero Hepacivirus.1 Os alvos naturais do
VHC são os hepatócitos e, possivelmente, os
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linfócitos B. O vírion contém genoma RNA de
9,5 kilobases com regiões conservadas 5’ e 3’
que apresentam pequenas variações de seqüência entre os genótipos e são importantes para a
replicação viral. 2 Foram identificados seis
genótipos (1-6) e mais de 50 subtipos moleculares deste vírus, cujas respectivas preva-lências
variam a depender da região estudada. A importância da sua identificação reside no fato de
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que a resposta à terapia antiviral é diferente a
depender do genótipo presente.3,4
O human T-cell lymphotropic virus-I
(HTLV-I) é um vírus tipo C pertencente à família Retroviridae, subfamília oncovírus, contendo RNA de dupla fita circundado por envelope. Aproximadamente 10-20 milhões de pessoas no mundo estão infectados pelo HTLV-I, o
que se considera uma epidemia global.5 O vírus
está associado a um amplo espectro de manifestações, entre elas a paraparesia espástica tropical, doença caracterizada pelo lento e progressivo desenvolvimento de neuromielopatia, e a leucemia/linfoma de células T do adulto, distúrbio linfoproliferativo de evolução rapidamente
fatal, que se destacam pela sua incurabilidade e
pelo dano social causado ao paciente.6,7,8
A co-infecção pelos dois vírus, VHC e
HTLV-I, ainda é muito pouco entendida nos
seus aspectos clínicos e epidemiológicos. É de
especial importância o seu conhecimento por
médicos internistas, infectologistas e hematologistas, uma vez que alguns Estados do Brasil são
possíveis locais em que a co-infecção tem impacto epidemiológico importante. Dessa forma,
objetiva-se uma revisão bibliográfica sobre o recente avanço do conhecimento da co-infecção,
que leve ao entendimento do impacto da coinfecção na história natural das doenças peculiares às duas infecções.

gridem para o CHC varia entre 15% e 19% no
Japão e é de 11% nos EUA.13
A infecção pelo HTLV-I é endêmica em
diversas regiões do mundo (QUADRO 1), com
altas prevalências no sul do Japão, Caribe, na
África, América do Sul, em Papua Nova Guiné,
no Oriente Médio, na Austrália e no sudeste da
Itália. 5,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31

Prevalência
da infecção
pelo HTLV-I

Local

Caribe
Trinidal e Tobago (Caribe)
Estados Unidos
Brasil
Paraguai
Espanha*
Taiwan
Argentina (Córdoba)
Guiné-Bissau
Papua Nova Guiné
Ilhas Salomão
Gana*
Guadalupe (Antilhas Francesas)

3-6%
1,6%
0,025%
1%
1,1%
0,0064%
0,058%
0,26%
3,6%
0-14,6%
3%
0,5%
0,33

Quadro 1 - Prevalência da infecção do HTLV-I
em diversos países 16,20,21,56,57,58,59,60,61,62,63,
64,65,66

EPIDEMIOLOGIA E TRANSMISSÃO
Estima-se que cerca de 3% da população
mundial, o que equivale a aproximadamente 170
milhões de pessoas, estão infectadas pelo vírus
da hepatite C.9 Sabe-se que 50-85% dos casos
desenvolvem hepatite crônica, e 20-30% progridem para cirrose hepática,10,11,12,13 tornando
a infecção pelo VHC uma das principais causas
de indicação de transplante hepático. Além disso, existe uma forte correlação entre infecção pelo
VHC e o desenvolvimento de carcinoma hepatocelular (CHC), estimando-se um risco doze
vezes maior em infectados do que na população
geral.14 A porcentagem de pacientes que pro-

* Dados de trabalho não representativo da população do país

A prevalência aumenta com a idade e com
a história de hemotransfusão e é duas vezes mais
elevada em mulheres com mais de 20-30 anos
do que em homens, principalmente em baixas
condições socioeconômicas.21,32,33 Na Jamaica,
9,1% dos homens acima de 70 anos e 17,4%
das mulheres da mesma faixa etária são soropositivos e, no Japão, essas taxas são de 30% e 50%,
respectivamente, para indivíduos acima de 80
anos.20,21 Essa diferença entre os gêneros após
20-30 anos de idade reflete, provavelmente, a
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transmissão viral mais eficiente do homem para
a mulher durante os anos sexualmente ativos.
A hepatite C apresenta prevalências variáveis em diferentes regiões do mundo (QUADRO
2).

Local

Prevalência
da Infecção
pelo VHC

Estados Unidos

1,40%

Inglaterra e País de Gales

1,07%

Egito
França
Brasil

15-20%
1%
2,5-4,9%*

Quadro 2 - Prevalência da infecção do VHC
em diversos países67,68,69,70,71,72
*Valor estimado.

Sua transmissão pode acontecer através do
uso de drogas injetáveis, sendo esta uma eficiente via de transmissão, com aproximadamente
50-90% dos usuários infectados após cinco anos
do início do uso de drogas. Países como os Estados Unidos e a Austrália, onde adultos entre 30
e 49 anos de idade constituem a faixa etária de
maior prevalência de hepatite C, o risco de infecção apresentou um pico num passado recente (10-30 anos atrás). Estudos revelaram que o
principal meio de transmissão foi o uso de drogas endovenosas. Ainda não foi comprovada a
transmissão a partir do uso de cocaína intranasal,
mas o risco pelo compartilhamento de canudos
contaminados por sangue é plausível.34
Transfusão sanguínea e de derivados do
plasma constituem outra via altamente eficiente de transmissão do VHC, visto que 90% dos
hemofílicos que foram transfundidos com concentrados não triados são anti-VHC positivos.
Em países desenvolvidos, o risco de adquirir
hepatite C através de hemotransfusão foi virtualmente eliminado pelos testes sorológicos nos
doadores, mas, em países pobres, ainda constitui importante fonte de infecção. O uso de equiR. Ci. méd. biol., Salvador, v. 2, n. 2, p. 230-239, jul./dez. 2003

pamentos descartáveis e métodos eficazes de
desinfecção e esterilização reduziu a transmissão do VHC.
Em países como o Japão e a Itália, onde o
maior risco de infecção ocorreu no passado distante (há 30-50 anos), procedimentos médicos
realizados por profissionais constituíram uma
fonte importante de transmissão, destacandose o uso de seringas reaproveitadas por familiares e vizinhos e a acupuntura desempenhada por
profissionais não-qualificados com a utilização
de instrumentos não-estéreis. A menor prevalência atual sugere que estas exposições não mais
exercem importante papel nestes países.35 No
Egito, país com maior prevalência mundial de
hepatite C, a transmissão do VHC tem sido atribuída ao uso de seringas reutilizáveis em campanhas de tratamento de esquistossomose no
período de 1960-1987.36 Apesar de estas campanhas não mais existirem, história de procedimentos médicos envolvendo injeções e hospitalização continua a ser associada à infecção pelo
vírus da hepatite C, sugerindo que práticas inadequadas de procedimentos com instrumentos
perfurocortantes continuam a exercer papel importante na transmissão da doença.37
A exposição ocupacional, segundo estudos
que demonstram a mesma prevalência da população geral em relação aos profissionais de saúde, não parece constituir um fator por demais
preocupante, desde que medidas preventivas
sejam tomadas de rotina.
A exposição perinatal representa uma pequena proporção das infecções pelo VHC, ocorrendo exclusivamente através de mães VHC
RNA-positivas no momento do parto, existindo um risco médio de 6% de transmissão. Entretanto não foi constatado maior risco de transmissão tanto por parto natural quanto por amamentação.38
A importância da transmissão por via sexual permanece controversa. Fatores associados
com infecção pelo VHC incluem início prematuro de vida sexualmente ativa, grande número
de parceiros, história de doença sexualmente
transmissível, falha em adotar preservativos e,
entre prostitutas, trauma envolvendo atividade
sexual. Evidências de um estudo indicam que a
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transmissão homem-mulher é mais eficiente do
que o inverso.39,40
Outra fonte de infecção, as tatuagens realizadas sem a devida assepsia, que é muitas vezes negligenciada, pode ser mais importante do
que a transmissão através do uso de drogas injetáveis.41
As formas mais comuns de transmissão do
HTLV- I são: a perinatal (em especial por amamentação prolongada), a exposição parenteral
(através de hemotransfusão e seringas contaminadas) e a sexual.
A transmissão intrauterina é rara, porém a
infecção pós-natal tem um papel preponderante na contaminação de mãe para filho.19,20 Entre crianças nascidas de mães infectadas, mas
não amamentadas, apenas 5,7% adquiriram a
infecção, enquanto a chance de transmissão vertical é de 18-30%.42,43
A transfusão sanguínea é, provavelmente,
a forma mais eficiente de transmissão viral, sendo de 40-60% a chance de soroconversão após
o uso de sangue contaminado.44,45 A transmissão entre usuários de droga é controversa; foi
considerada comum por Robert-Guroff e colaboradores, mas apontada como de muito baixa
eficácia por Lee e colaboradores.46,47,48,49
O HTLV-I é transmitido quatro vezes mais
efetivamente de homens para mulheres.50 Kajiyama e colaboradores51 demonstraram que a
transmissão de marido para esposa foi de 60,8%,
enquanto de esposa para marido foi de 0,4%,
num período de 10 anos.
O risco de transmissão do HTLV-I para
profissionais de saúde por exposição ocupacional é menor do que para hepatite B e igual ou
menor do que o risco para HIV.52,53
Alguns estudos japoneses mostraram correlação entre a prevalência de VHC e HTLV-I,
o mesmo não ocorrendo com o vírus da hepatite B (VHB) e o HTLV-I, sugerindo que a infecção por um dos vírus predispõe o portador a
adquirir a infecção pelo outro vírus.54,55 Pode
haver alguma relação entre a alta freqüência dos
vírus na população e meios de transmissão eficiente em comum, como uso de drogas intravenosas e hemotransfusões. Entretanto algum fa-

tor a mais deve favorecer a associação, uma vez
que o VHB também é facilmente transmitido
por essas vias e não se associa comumente ao
HTLV-I.
Ainda não existem dados de prevalência
sobre a co-infecção pelos VHC e HTLV-I. Sugere-se, entretanto, que ela seja elevada em localidades em que as altas prevalências dos vírus
se superpõem, a exemplo do Brasil, especificamente de Salvador-BA.

PATOGENIA E CARCINOGÊNESE
O VHC infecta o hepatócito e outras células susceptíveis através de uma ou mais moléculas específicas de membrana que agem como
receptor viral. Ocorre, posteriormente, a exposição do genoma do vírus que servirá de referência para a síntese de proteínas não-estruturais,
cujo papel será a formação da fita complementar. Este complexo de replicação provavelmente
reside em compartimento membranoso do citoplasma, presumidamente derivado do retículo endoplasmático. Apesar de a maioria dos processos replicativos não terem sido ainda definidos, algumas proteínas estruturais exercem papel crítico na replicação viral e na infecção produtiva, tornando-as foco do desenvolvimento da
terapia antiviral. Tais mecanismos resultam no
desenvolvimento de hepatite crônica, com evolução para cirrose e carcinoma hepatocelular.72
O vírus HTLV-I, sendo um vírus linfotrópico, é o agente da leucemia de células T do
adulto, caracterizada por proliferação agressiva
de células T malignas. O HTLV-I também é o
agente da paraparesia espástica tropical, caracterizada por paraparesia espástica progressiva ou
paraplegia.73 Apenas cerca de 5% dos pacientes
portadores de HTLV-I desenvolvem doença clinicamente significativa, entretanto, quando o
fazem, esta geralmente causa grande morbidade e mortalidade.
Enquanto a associação entre VHC e carcinoma hepatocelular está amplamente avaliada
na literatura em sua relação causa-efeito, o mesmo não acontece quanto à interação do HTLV-I
sobre esse efeito. Alguns estudos sugerem que a
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co-infecção pelo HTLV-I aumente a chance de
desenvolvimento do carcinoma pela produção
acelerada da doença hepática pelo VHC produzida pelo HTLV-I.74 Entretanto, outros estudos relatam exatamente o contrário, não confirmando o aumento da incidência de carcinoma
hepatocelular em indivíduos co-infectados pelo
HTLV-I quando comparados com indivíduos
infectados pelo VHC.14 Parece lógico que, ao
aumentar a chance de progressão da doença hepática pelo VHC, o HTLV-I também aumentaria a possibilidade de desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, porém essa hipótese ainda carece de mais estudos para comprovação.
A co-infecção pelo VHC e pelo HTLV-I
mostrou efeito sinérgico na incidência de doença hepática por câncer hepático.75 O paciente
co-infectado apresenta 2,4 vezes mais chance de
desenvolver doença relacionada com o VHC do
que indivíduos infectados apenas pelo VHC. Segundo os autores, a explicação para tal interação é que o HTLV-I pode interferir na capacidade dos linfócitos T citotóxicos em responder
ao VHC nos hepatócitos infectados. Assim, os
achados de Boschi-Pinto e colaboradores sugerem que a infecção pelo HTLV-I afeta o curso
da doença hepática causada pelo VHC.
Casseb76 propõe uma outra hipótese, indicando a capacidade única e inata (ou adquirida)
do HTLV-I de preservar a imunidade celular
pela indução de interleucina-2 (IL-2) e seu receptor. Além disso, portadores do vírus têm capacidade aumentada de induzir a proliferação
de células T e de produzir Interferon (IFN), que
são importantes agentes retrovirais. Assim, enquanto o HIV reduz a resposta imunocelular, a
infecção pelo HTLV-I leva a uma resposta mais
forte, com elevada produção de citocinas em
pacientes co-infectados com o VHC. Dessa forma, é possível que o risco aumentado de desenvolver doença hepática em indivíduos coinfectados com VHC e HTLV-I não se deva a
mecanismos auto-imunes, como sugeriram
Boschi-Pinto e colaboradores, 75 mas à
estimulação das vias autócrinas e parácrinas para
a produção de algumas citocinas pró-inflamatórias, como IL-2, IFN e IL-5. Ficou demonstrado que a infecção pelo HTLV-I causa aumento
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da produção de IL-6, que é idêntico ao fator
inibitório de crescimento dos hepatócitos
(HGI).77 Esses achados indicam que níveis de
IL-6 e HGI são maiores nos soros de pacientes
infectados pelo HTLV-I. Assim, esses fatores
podem impedir a regeneração hepática em portadores de HTLV-I.
Poucos estudos abordam o impacto da coinfecção pelo VHC sobre a doença produzida
pelo HTLV-I. Dentre estes, um estudo bem
conduzido realizado com 629 pacientes confirmou o maior risco de desenvolvimento de carcinoma hepatocelular na co-infecção, entretanto
não mostrou maior risco de desenvolvimento de
leucemias de células T do adulto nem de paraparesia espástica tropical em indivíduos co-infectados quando comparados com indivíduos
portadores apenas de HTLV-I.53
TRATAMENTO
As indicações para tratamento de indivíduos infectados com VHC são positividade do
PCR VHC RNA, elevação persistente de transaminases e padrão histológico à biópsia compatível com fibrose e atividade inflamatória
moderada a intensa.78
Os tratamentos iniciais se baseavam na
monoterapia com Interferon alfa (IFN-a) com
taxas de resposta sustentada abaixo de 20%.
Posteriormente, surgiram recomendações
para o tratamento combinado com Interferon
(IFN) e Ribavirina com taxas de resposta
sustentada de 41% durante 48 semanas de tratamento.79 O IFN-Peguilado associado à Ribavirina tem efetividade significativamente superior
ao associado IFN-a e Ribavirina no tratamento
da hepatite C crônica, conferindo significativo
aumento na resposta virológica sustentada (clearance viral).80 Os índices de resposta sustentada
variam de 41%, quando utilizados Interferon e
Ribavirina, a 63%, com o uso do Peginterferon
associado à Ribavirina durante 48 semanas.81
Muito pouco se conhece sobre o impacto
da co-infecção sobre o tratamento da hepatite
C. Apenas um estudo em que 83 pacientes receberam Interferon em monoterapia (tratamento
em desuso na atualidade) mostrou que o cle-
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arance viral para o VHC foi menor em co-infectados do que em monoinfectados, tanto com o
tratamento quanto sem o mesmo (clearence viral natural).82 Na literatura disponível, não há
trabalhos que comparem o efeito do tratamento
com IFN-Peguilado e Ribavirina sobre o clearance viral e sobre a doença hepática.
O tratamento do HTLV-I avançou muito
pouco nos últimos anos em comparação com o

da hepatite C e o da AIDS, sendo mais sintomático do que curativo. Atualmente, o uso de
corticóides sistêmicos, plasmaférese, IFN-a, vitamina C e imunoglobulinas tem sido tentado,
ainda sem um protocolo definido.73 Não se dispõe, na literatura, de dados sobre o seu tratamento em co-infectados.

VHC and HTLV- I: clinical and epidemiologic aspects of co-infection
Abstract
The hepatitis C virus (HCV), which infects 3% of the world population, about 170 million people, and
the HTLV-I virus (human T-cell lymphotropic virus I), responsible for endemic infections in various regions
of the world, are highly prevalent in the Northeast of Brazil. The co-infection by both viruses, HLTV and
HCV, has not been well understood as far as clinical and epidemiologic aspects are concerned. Physicians
from this region urge to understand it better because of the wide epidemiological impact of those viruses in
Bahia State. There is great knowledge about each virus individually, however the infection consequences
have been poorly examined up to the moment. Because of their characteristics, which infect the immune
system cells, and the fact that they result in different modulations of the host immune response, a natural
alteration of the evolution process is expected when both viruses are present. Through a systematic review of
scientific papers, meaningful data concerning the co-infection HCV/HTLV-I as well as the information
about its effects on the host were collected for this analysis. Due to the few numbers of published papers or
books related to that subject, this researcher has come to the conclusion that there is still a great gap to be
fulfilled in this area. Thus, this paper aims at providing the physicians with some useful bibliographic
review about the recent progress concerning this co-infection in order to contribute towards the understanding
of its impact on patients’ lives.
Keywords: Hepatitis C (HCV). HTLV. Co-infection.
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