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RESUMO: Neste trabalho estudou-se uma amostra de 248 utilizadores de

drogas injectáveis (UDI) que recorreram à consulta de Doenças Infecto-Conta-

giosas de um hospital de Lisboa de Janeiro de 2001 a Dezembro de 2004.

Caracterizou-se esta população quanto ao género e idade; determinou-se a

prevalência de infecção por VIH, VHC e co-infecção e testou-se a existência de

associação entre as variáveis em estudo.

A análise estatística foi efectuada com base no método descritivo

retrospectivo, onde foi usada a estatística descritiva e o teste do Qui-quadrado.

Foi efectuado o cálculo da prevalência de período para 4 anos.

Na amostra estudada 82,7% dos indivíduos eram homens e 69% possuíam

idade entre os 30 e 45 anos. A prevalência para infecção por VIH, VHC e co-

-infecção foi respectivamente 44,75%, 86,29% e 42,33%. Não existiu evidência

estatística que defenda associação para as variáveis Género/VIH (p > 0,05), o

mesmo já não ocorreu para as variáveis Género/VHC e VIH/VHC (p < 0,01) que

estão fortemente associadas.

Com base nos resultados obtidos concluiu-se que a prevalência dos dois vírus

é elevada com destaque para o VHC. Dada a facilidade com que se transmite

o VHC, os UDI têm grande probabilidade de se infectar. O facto de a via

parentérica ser comum aos dois vírus pode explicar a forte associação entre

VIH e VHC e a elevada prevalência da co-infecção. Apenas a infecção por VHC

aparenta estar ligada ao género. Este facto poderá ser justificado pela

importância que assumem as outras vias de transmissão para a infecção VIH.

Palavras-chave: Utilizadores de drogas injectáveis (UDI); SIDA; Hepatite C;

Infecção por VIH; Infecção por VHC; Prevalência.

RÉSUMÉ: Dans ce travaille, on a étudié un échantillon de 248 consommateurs

par voie intraveineuse (CVI), qui se sont adressé à la consultation de Maladies

Infectieuses et Contagieuses dans un hôpital de Lisbonne, de janvier 2001 à

décembre 2004. Cette population a été caractérisée selon le genre et l’âge; on

a déterminé la prévalence par HIV, HCV et co-infection et on a testé  l’existence

d’association entre les variables en étude.

L’analyse statistique a été réalisée par la méthode descriptive rétrospective en

utilisant la statistique et le teste du Qi-carré. On a fait le calcule de la

prévalence de période pour 4 ans. 

Dans l’échantillon étudié 82,7% des individus été des hommes et 69% avaient

entre 30 et 45 ans. La prévalence pour infection par HIV,  HCV et co-infection a

été de 44,75%, 86,29% et de 42,33%, respectivement. Il n’a pas eut évidence

statistique qui défend l’association pour les variables Genre/HIV (p<0,05), le

même n’est pas apparu pour les variables Genre/HCV et HIV/HCV (p>0,01),

qui sont fortement associées. 

Ayant pour base les résultats obtenus, on a conclu que la prévalence des deux

virus est élevée, principalement pour le HCV. Vu que le HCV se transmet avec

beaucoup de facilité, les CVI ont une grande probabilité de s’infecter. Le fait

que la voie parentale est commune aux deux virus peut expliquer la forte

association entre le HIV et le HCV et la grande prévalence de co-infection.

Seulement l’infection par HCV parait être liée au genre. Ce fait peut être justifié

par l’importance des autres voies de transmission pour l’infection HIV.

Mots-clé: Consommateurs par voie intraveineuse (CVI); SIDA; Hépatite C;

Infection par HIV; Infection par HCV; Prévalence.

ABSTRACT: In this study, 248 intravenous drug users (IDU) patients attending

for a medical examination in a Lisbon Hospital from Jan/2001 till Dec/2004

were characterized for sex and age. Prevalence for HIV infection, for HCV

infection and for co-infection was calculated. It was tested an association

between the variables.

For patients’ statistic treatment records it was used descriptive statistic and Q-

square test. Prevalence was calculated for a period of 4 years.

In this sample, 82,7% of individuals were men and 69% had between 30 and 45

years old. Prevalence of HIV and HCV infection and co-infection was respectively

44,75%, 86,29%, and 42,33%. There was no statistic evidence that defends

association with the variables sex/HIV (p > 0,05). Sex/HCV and HIV/ HCV (p <

0,01) were strongly associated.

In conclusion, prevalence of both virus was elevated. Due to the facility of HCV

transmition, IDU have a high probability of being infected with it. The fact that

parenteral way is common to both virus can explain the strong association

between HIV and HCV and the high prevalence of co-infection. Only HCV

infection seems to be related to the sex. The importance that other transmition

ways assume for HIV infection may justify this fact.

Key words: Intravenous Drug Users (IDU); AIDS; Hepatitis C; HIV infection; HCV

infection; Prevalence.
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1. INTRODUÇÃO

A toxicodependência é vista nos nossos dias como um grave
problema de saúde pública. Considerados um grupo de risco,
os utilizadores de drogas injectáveis (UDI) são um importante
reservatório de agentes patológicos e uma fonte de contágio
permanente para a comunidade, o que constitui um grave
problema de saúde pública (Frazão C. et al., 2001). A este
nível assumem grande importância os vírus VIH e VHC,
agentes transmissores da SIDA e da Hepatite C
respectivamente (IDT, 2004).
A toxicodependência é um estado de intoxicação periódico
ou crónico produzido pelo consumo repetido de uma
substância natural ou de síntese (OMS, 1993). 
Por se tratar de um fenómeno com enorme impacto na saúde
pública, a toxicodependência tem sido alvo de variadas
campanhas preventivas. Na Europa existem estados que
definiram projectos de prevenção selectiva para grupos mais
vulneráveis aos riscos de desenvolvimento de problemas
relacionados com a droga. A substituição da droga pela
metadona, a descriminalização do consumo, a criação de
salas de injecção assistida, e as campanhas de troca de
seringas são medidas que permitem travar a transmissão de
doenças infecciosas como a infecção por VIH e VHC (Burkhart
G. et al., 2003).
O interesse deste estudo reside no facto de que o
acompanhamento do evoluir das taxas de infecção é
essencial para o conhecimento da eficácia das intervenções
preventivas. A prevalência é um indicador importante na
medida em que permite calcular o trabalho necessário para o
planeamento dessas operações. Perante um fenómeno em
constante mudança como é o da droga, torna-se pertinente a
apresentação de uma visão exacta e actualizada dos factos
(OEDT, 2003).
As principais vias de transmissão do VIH são a via sexual e a
parentérica. Esta última assume, nos UDI, uma importância
relevante devido à utilização de seringas e agulhas
contaminadas para a administração endovenosa de drogas
(Abbott Científica, 1994). Do mesmo modo, a infecção por
VHC ocorre quando o sangue de um indivíduo infectado entra
em contacto com o de outro não infectado, podendo o
contágio ocorrer à mínima exposição. Ainda que possa ser
transmissível por via sexual ou de mãe para filho, estas

formas de transmissão são relativamente pouco frequentes
para a infecção por VHC (Wiessing L. et al., 2003). Deficientes
condições de higiene associadas à partilha de material
infectado fazem dos UDI um grupo com elevada
predisposição para o contágio destes vírus (Dores A., 2005).
O aumento das doenças infecto-contagiosas na população
UDI com a prática destes comportamentos de risco é
unanimemente aceite (Smyth J. et al., 2003). Estudos
efectuados em diversas zonas do Mundo revelam que entre
esta população a Hepatite C é a que apresenta maior
incidência e prevalência (Smyth J. et al., 2003; Van Beek I. et
al., 1998).
A infecção por VHC ocorre com relativa rapidez entre os novos
UDI, calculando-se que a sua ocorrência seja quatro vezes
superior à do VIH. É estimado que após cinco anos de
consumo por via endovenosa 50% a 80% dos indivíduos se
tornem infectados (CDC a, 2002).
Para a rápida disseminação do VHC entre os novos UDI,
contribuem a sua eficiente transmissão através do contacto
sanguíneo, factores relacionados com a existência de altas
percentagens de hospedeiros assintomáticos (CDC a, 2002) e
também o facto de a transmissão se encontrar associada não
só à partilha directa de equipamento injectável mas também à
partilha de equipamento acessório como algodão e recipientes
de preparação de drogas (Thorpe L. et al., 2002).
A co-infecção VIH-VHC é um problema comum entre os UDI,
estando relacionada com o facto de ambos os vírus terem em
comum as mesmas vias parenterais de transmissão. A
prevalência de Hepatite C em doentes com VIH é superior a
50% (Serfaty L. et al., 2001). Vários estudos foram conclusivos
quanto ao facto de a infecção por VIH em UDI já infectados
por VHC acelerar a degenerescência hepática. (CDC b, 2002;
Thimme R., 2005).
Em Portugal, em 2003, estiveram integrados na rede pública
de tratamento de toxicodependência 29.596 indivíduos
maioritariamente do género masculino e com idades
compreendidas entre os 25 e os 39 anos. A percentagem de
toxicodependentes infectados por VIH foi de 42% e por VHC
variou de 45% a 62%. Desde 1998 existe uma tendência para
a diminuição das percentagens de positividade para o VIH e
uma estabilização dessas percentagens para o VHC
(IDT,2004).
O presente estudo é composto por uma amostra de



toxicodependentes endovenosos a qual se pretende
caracterizar quanto ao género, a idade e determinar nessa
mesma amostra a prevalência de infecção por VIH, VHC e co-
infecção. Pretende-se ainda verificar a existência ou não de
associação entre as variáveis género e infecção por VIH;
género e infecção por VHC; idade e infecção por VIH; idade e
infecção por VHC e por último infecção por VIH e infecção por
VHC.

2. MÉTODO

2.1 Participantes no Estudo
Participaram neste estudo todos os toxicodependentes
endovenosos da consulta de Doenças Infecto-contagiosas de
um Hospital da zona da Grande Lisboa durante o período de
1 de Janeiro de 2001 a 31 de Dezembro de 2004 e aos quais
foram requisitadas a pesquisa de anti-VHC (anticorpos contra
o VHC) e de anti-VIH (anticorpos contra o VIH) para despiste
de infecção por VHC e por VIH, respectivamente. Todos os
participantes apresentaram resultados válidos para estes
parâmetros, tendo sido apenas considerado o 1º resultado
nos doentes com mais de uma avaliação. Foram excluídos os
participantes cujos género e idade não constavam dos
registos.

2.2 Processo de amostragem
O processo de recolha dos dados foi baseado numa
amostragem não probabilística por conveniência. A amostra
foi constituída por 248 participantes, 205 do género
masculino e 43 do género feminino. As faixas etárias entre os
30 e os 44 anos abrangem 69% dos participantes.

2.3 Tipo de estudo
O estudo baseou-se no método descritivo simples e
retrospectivo, onde os dados foram recolhidos por
observação indirecta através da análise documental dos
arquivos informáticos do Laboratório de Imunologia – Serviço
de Patologia Clínica do hospital onde se realizou o estudo. 
Depois de recolhidos, os dados foram submetidos a
tratamento estatístico, tendo sido aplicada a estatística
descritiva e a estatística de inferência. Na primeira,
calculámos a média como medida de tendência central e
respectivo intervalo de confiança. Como medidas de

dispersão foram calculados o desvio padrão e a amplitude
amostral. Quanto à estatística de inferência, aplicámos o
teste do Qui-quadrado que permitiu explorar hipóteses de
associação entre as variáveis. Sendo a prevalência a base da
resposta às questões do nosso estudo, calculámos a
prevalência de período referente aos quatro anos do estudo
para a infecção por VIH, infecção por VHC e co-infecção.

2.4 Recolha de dados
A amostra foi caracterizada com base em duas variáveis
socio-demográficas (idade e género) e duas variáveis de
estudo (infecção por VIH e infecção por VHC).
A ficha de registo de cada unidade amostral incluía as
seguintes variáveis em estudo: género, idade, resultados da
pesquisa de anti-VIH e resultados da pesquisa de anti-VHC. A
privacidade dos participantes foi preservada. 

2.5 Análise estatística
Todas as variáveis contínuas são apresentadas como médias,
limites e intervalos de confiança de 95%. Recorreu-se ao
teste do Qui-Quadrado para comparar a idade, género e
estado serológico dos participantes, utilizando um nível de
significância de 5%.
Toda a análise estatística foi processada com o software
SPSS 13.0 (Statistical Package for Social Science).

3. RESULTADOS

A amostra foi maioritariamente constituída por elementos do
género masculino (82,7 %).
Quanto à idade, para o género masculino, a média foi de
38,60 (IC 37,63 – 39,57), com um desvio padrão de 7,02,
sendo o máximo de 77 e o mínimo de 25. Quanto ao género
feminino, a média foi de 37,21 (IC 34,66 – 39,76), com um
desvio padrão de 8,29, sendo o máximo de 53 e o mínimo de
24. A variável idade foi analisada de forma estratificada o que
permitiu maior concentração de resultados (tabela 1).
Escolhemos os mesmos escalões etários que os utilizados no
relatório do IDT (Instituto da Droga e da Toxicodependência)
de 2004 para facilitar a comparação e discussão dos
resultados (IDT, 2004).

65INFECÇÃO POR VIH E VHC EM TOXICODEPENDENTES OBSERVADOS NA CONSULTA DOENÇAS INFECTO-CONTAGIOSAS DUM HOSPITAL GERAL DE LISBOA • pp. 63-68



Observou-se pouca representatividade dos escalões 60-64 e
65-100 e a inexistência de indivíduos do escalão 55-60.
Para a infecção por VIH obteve-se quase um equilíbrio entre
os resultados positivos (44,8%) e negativos (55,2%).
Para a infecção por VHC dos 248 indivíduos da amostra, 214
obtiveram resultado positivo o que corresponde a 86,3 %.

3.1 Género/VIH
Constatámos não haver evidência estatística que permita
concluir acerca da existência de associação entre as variáveis
Género e VIH (X2 = 0,574; p = 0,449) (tabela 2).
Foi ainda possível determinar a prevalência do VIH na
amostra. Para o período de tempo estudado (4 anos) a
prevalência da infecção por VIH foi de 44,75 %.

3.2 Género/VHC
No que se refere à análise Género versus VHC conclui-se
existir uma associação significativa entre as duas variáveis
(X2 = 8,863; p = 0,003) (tabela 3).
A prevalência da a infecção por VHC referente aos 4 anos em
estudo foi 86,29%.

3.3 Idade/VIH e Idade/VHC
A maioria dos infectados por estes vírus encontrava-se entre
os 30 e 44 anos, representando 75,7% da totalidade da
amostra para o VIH e 71% para o VHC.

3.4 VIH/VHC
Na tabela 4 relacionaram-se as duas variáveis e conclui-se que
a evidência estatística é no sentido de haver uma forte
associação entre estas duas variáveis (X2 = 11,713; p = 0,001).
Estimou-se para os 4 anos em estudo uma prevalência de
42,33% de indivíduos infectados simultaneamente com VIH e
VHC (co-infecção).
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Tabela 1 – Distribuição da amostra por escalões etários

Classes (idades) Frequência %

20-24 2 .8

25-29 24 9.8

30-34 56 22.6

35-39 56 22.6

40-44 59 23.8

45-49 37 14.9

50-54 12 4.8

60-64 1 .4

65-100 1 .4

Total 248 100.0

Tabela 2 – Relação entre as variáveis género e VIH

VIH 1

Positivo Negativo Total

Género  M Amostra 94 111 205

% no Género 45.9 54.1 100.0

% no Total 37.9 44.8 82.7

F Amostra 17 26 43

% no Género 39.5 60.5 100.0

% no Total 6.9 10.5 17.3

Total Amostra 111 137 248

% no Total 44.8 55.2 100.0

Tabela 3 – Relação entre as variáveis género e VHC

VHC
Positivo Negativo Total

Género   M Amostra 183 22 205
% no Género 89.3 10.7 100.0

% no Total 73.8 8.9 82.7
F Amostra 31 12 43

% no Género 72.1 27.9 100.0
% no Total 12.5 4.8 17.3

Total Amostra 214 34 248
% no Total 86.3 13.7 100.0

Tabela 4. Relação entre as variáveis VIH e VHC

VIH 1
Positivo Negativo Total

VHC   Positivo Amostra 105 109 214
% em VHC 49.1 50.9 100.0
% no Total 42.3 44.0 86.3

Negativo Amostra 6 28 34
% em VHC 17.6 82.4 100.0
% no Total 2.4 11.3 13.7

Total Amostra 111 137 248
% no Total 44.8 55.2 100.0



4. DISCUSSÃO/CONCLUSÃO

A caracterização da amostra estudada quanto ao género e
idade diferiu em alguns dados nacionais divulgados pelo IDT,
no que respeita ao número de toxicodependentes que em
2003 recorreram à rede pública de tratamento (IDT; 2004).
Segundo estes dados os toxicodependentes são maioritaria-
mente homens entre os 25 e os 29 anos, enquanto que na
amostra estudada é constituída maioritariamente por
homens entre os 30 e os 44 anos. Este desvio na idade pode
ser justificado pelo facto dos dados do IDT abrangerem
toxicodependentes que recorreram pela primeira vez a uma
consulta de rastreio, enquanto que os da amostra englobam
toxicodependentes que se encontram maioritariamente
diagnosticados e em fase de tratamento.
A prevalência dos dois vírus é bastante significativa, com
particular destaque para o VHC, conforme esperado.
Comparativamente com os dados do IDT (IDT, 2004), a
prevalência do VHC na amostra é mais elevada (86,29% vs ≤
62%). Poderá ter contribuído para tal o facto de que dos
toxicodependentes relatados pelo IDT apenas 67% tenham
apresentado resultado do rastreio para Hepatite C.
Quanto à possível associação entre o género e cada um dos
vírus, o teste do Qui-quadrado apenas evidencia associação
entre Género/VHC. Este facto poderá ser justificado pela
importância que assumem outras vias de transmissão para o
VIH que não a parentérica (ex. via sexual).
Relativamente à co-infecção VIH-VHC, constatou-se que a
maioria dos toxicodependentes infectados por VIH estão
também infectados por VHC e não necessariamente o
contrário. Dada a grande facilidade com que se transmite o
VHC e a forte associação entre VIH e VHC evidenciada pelo
teste estatístico (a via de transmissão parentérica é comum aos
2 vírus), existe uma grande probabilidade do toxicodependente
se infectar pelo VHC e se os factores de risco de mantiverem é
provável que se venha infectar também pelo VIH.
A principal limitação à concretização dos objectivos propostos
foi a impossibilidade de testar a eventual associação entre as
variáveis Idade vs VIH e VHC. 
Igualmente restritiva foi a escassez de números oficiais que a
nível nacional contabilizem e caracterizem a população
toxicodependente, o que constituiu uma dificuldade no
sentido de permitir concluir acerca da representatividade da

amostra e comparação das taxas de prevalência. Embora
tendo consciência que o conhecimento integral desta
população é puro idealismo, a notificação obrigatória dos
indivíduos infectados seria uma mais valia e um marco
importante no sentido de alterar a forma de contabilizar,
encarar e prevenir as doenças infecto-contagiosas ligadas à
toxicodependência.
Constituiria ainda um ponto de interesse um estudo mais
aprofundado que permitisse apurar a justificação da
evidência estatística que aponta no sentido de existir
associação entre o género e a infecção por VHC. Avaliar até
que ponto homens e mulheres poderão assumir comporta-
mentos sociais diferenciáveis e partir de uma amostra onde
não fosse tão notória a discrepância entre os dois géneros
poderia ser um bom ponto de partida para esta avaliação.
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