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Introdução: A coinfecção pelo vírus da hepatite B (HBV) ou C (HCV) continua 
sendo umas das comorbidades mais freqüentes em portadores do HIV, devido 
a via comum de transmissão para estes vírus. Neste contexto, a debilitação 
imunológica causada pelo HIV conduz à evolução da infecção pelo HCV e HBV 
e rápido curso natural da infecção, levando ao comprometimento hepático com 
aparecimento de cirrose e hepatocarcinoma, que constituem principais causas 
de morte nestes pacientes. Objetivo: Analisar a presença de coinfecção pelo 
HBV e/ou HCV em portadores do HIV atendidos em Unidade de Referência em 
Belém, Pará, Brasil no período de novembro/2015 a março/2016. Métodos: 
Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido, foram 
coletadas 171 amostras de soro de portadores do HIV e testadas para os 
marcadores sorológicos HBsAg, anti-HBc total, anti-HCV, anti-HBs por 
enzimaimunoensaio. Nas amostras positivas na sorologia foi realizada 
pesquisa de HBV DNA por reação em cadeia pela polimerase em tempo real. O 
projeto foi submetido e aprovado no comitê de ética em pesquisa do Instituto 
Evandro Chagas. Resultados e Discussão: Dos 171 pacientes, 97 (56,7%) 
pertenciam ao sexo masculino, a média de idade foi de 43,6 anos. Quatro 
(2,33%) apresentaram positividade para HBsAg, sendo detectado HBV DNA 
em 3 amostras, um paciente apresentou HBsAg inconclusivo e positividade 
para HBV DNA, 29 (16,95%)  estavam positivos para marcadores anti-HBc total 
e anti-HBs, o que demonstra contato prévio com HBV, 64 (37,4%) estavam 
suscetíveis ao HBV por não apresentarem resposta vacinal. Três (1,75%) 
tiveram positividade para anti-HBc isolado, sendo HBV DNA positivo em uma 
amostra. Não houve positividade para anti-HCV. Conclusão: Foi detectada a 
presença de coinfecção pelo HBV em 2,3 %, e um número considerável de 
suscetíveis ao HBV (37,4%). Sendo uma população de risco, o diagnóstico 
laboratorial e a vacinação são de grande importância para o controle e 
acompanhamento destas coinfecções. 
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