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Introdução: A hepatite C é uma doença infecciosa causada pelo vírus da hepatite C (HCV), o 

qual é um vírus de RNA, membro da família Flaviviridae e do gênero Hepacivirus. [1]. O 

HCV é um dos agentes etiológicos da hepatite aguda ou crônica e juntamente com as doenças 

hepáticas alcoólicas, é a principal causa de doenças hepáticas tais como fibrose hepática, 

cirrose e carcinoma hepatocelular [2]. O HCV é transmitido principalmente por maio da 

exposição sanguínea de indivíduos infectados pelo HCV devido ao compartilhamento de 

dispositivos contaminados para uso de drogas, transmissão vertical, contato sexual e 

transfusão de sangue ou hemodiálise [3]. No Brasil, a transfusão sanguínea foi uma das 

principais fontes de infecção pelo HCV devido ao fato dos testes para anticorpos anti-HCV 

em hemocentros não serem realizados até meados dos anos 1990. Outro fator de risco para a 

transmissão via transfusão sanguínea é o período médio de incubação do vírus, que pode 

variar de 1 a 13 meses, o que favorece o aparecimento de casos de hepatite pós-transfusão [4]. 

A prevalência de HCV mostra uma variação considerável em todo o mundo e a distribuição 

de genótipos e subtipos de HCV depende da localização geográfica e deferência racial [5]. O 

HCV foi classificado em sete genótipos, no Brasil tem uma prevalência mais alta do genótipo 

1, principalmente na região norte do Brasil, especialmente nos estados do Acre e Pará. 

Objetivos: Este estudo teve como objetivo descrever a soroprevalência e genótipos do HCV 

entre doadores de sangue voluntários nos Centros de Hematologia e Hemoterapia do Acre, 

norte do Brasil. Métodos: O estudo foi transversal retrospectivo, conduzido no período de 

janeiro de 2002 e dezembro de 2008 e teve aprovação no comitê de ética e pesquisa sob o 

número 032/2005 da Fundação HEMOPA A população do estudo consistiu em doadores 

voluntários de sangue atendidos por 12 centros de hematologia e hemoterapia (HEMOACRE) 

localizados no estado do Acre. Foram analisadas 56.861 doações de sangue obtidas de 36.351 

doadores de sangue, como critério metodológico para validação ou inadequação da amostra 

durante a fase de triagem sorológico utilizou-se o fluxograma do setor de sorologia 

HEMOACRE a qual utiliza o ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA) anti-HCV. Os 

indivíduos positivos ou indeterminados para HCV apresentaram os critérios de inclusão 

adequados foram caracterizados epidemiologicamente de acordo com os dados coletados. 

Posteriormente, 10 ml de sangue periférico foram coletados em um sistema de coleta a vácuo 

em dois tubos contendo anticoagulante (EDTA). As amostras coletadas foram processadas por 

centrifugação a 4.000 rotações por minuto por 10 minutos para obter plasma e armazenadas a 

- 20oC, posteriormente um segundo ELISA de anticorpo anti-HCV foi realizado. O RNA foi 

extraído de todas as amostras HCV reativas e um fragmento do genoma viral foi amplificado 

usando RT-PCR, sendo que os genótipos do HCV foram identificados pela técnica de RFLP. 

A análise estatística foi realizada mediante correlação entre infecção pelo HCV e as 

características epidemiológicas por qui-quadrado com o programa BioEstat 5.0. Resultados e 

Discussão: Do total de 36.351 doadores de sangue 1,7% (632/36.351) foram inaptos na 

triagem sorológica por apresentarem resultados de leituras com densidade óptica acima do 
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valor de corte. Dos 632 candidatos a doação de sangue, bloqueados na primeira amostra, 

70,2% (444/632) compareceram para realizar o teste de segunda amostra, destes 52,2% 

(232/444) apresentaram reatividade ao teste de ELISA anti-HCV. Durante os anos 

pesquisados, o estudo revelou que dos candidatos à doação com duas amostras reativas para a 

pesquisa do anticorpo anti-HCV a prevalência foi de 0,6% (232/36.351). Dos 0,6% 

(232/36.351) de candidatos reagentes para o anti-HCV 32,7% (76/232) realizaram a pesquisa 

de RT-PCR onde, 25 amostras foram encaminhadas para o laboratório de biologia molecular 

da Fundação HEMOPA, das quais, 9 confirmaram a presença do vírus e 16 tiveram resultados 

indetectáveis na pesquisa da carga viral. Dos ex-doadores encaminhados, foram pesquisados 

87 prontuários onde 36 foram desconsiderados da pesquisa por não terem realizado o teste de 

RT-PCR. Dos 51 prontuários com resultado de RT-PCR, 62,7% (32/51) apresentaram 

resultados positivos e 37,2% (19/51) tiveram resultados indetectáveis para o teste de RT-PCR 

quantitativo. Em somente 0,11% (41/36.351) dos indivíduos foi confirmada a presença da 

infecção pelo HCV. Com relação aos genótipos encontrados, o estudo revelou que dos 0,11% 

(41/36.351) de candidatos que realizaram genotipagem 48,7% (20/41) foram para o genótipo 

do tipo 1 e em 26,8% (11/41) detectou-se genótipos do tipo 3. Conclusão/Considerações 

Finais: O estudo revelou que a soroprevalência do marcador anti-HCV, em candidatos à 

doação de sangue no HEMOACRE foi de 0,6%, dentre as taxas de doadores de sangue no 

país a região norte tem a menor taxa de doações sanguíneas, porém a prevalência do HCV é a 

maior no país. Quando realizada a pesquisa de RT-PCR observou-se uma prevalência 

infecção pelo HCV de 0,11%. Quanto à genotipagem o estudo revelou que os genótipos do 

tipo 1 foi o mais predominante, seguido do genótipo do tipo 3 e o perfil epidemiológico 

revelou que dos doadores de sangue com infecção confirmada à maioria era do sexo 

masculino, com idade acima dos 40 anos, casados, com baixa escolaridade e residiam em Rio 

Branco, capital do Estado do Acre. 
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