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Resumo 

 A infeção pelo vírus da hepatite B (VHB) é um problema de saúde mundial, estimando-se 

que, em 2015, existiam cerca de 257 milhões de pessoas cronicamente infetadas pelo VHB. Cerca 

de 37,9 milhões de pessoas no mundo estarão infetadas pelo vírus da imunodeficiência humana 

(VIH) e 2,7 milhões vivem coinfetados por estes dois vírus. 

 A relação entre o sistema imune de uma pessoa e a replicação do VHB é o que determina a 

doença provocada por este. Se a resposta imune do doente for insuficiente para controlar a 

replicação, a infeção pelo VHB passará a infeção crónica, normalmente definida pela positividade 

do antigénio de superfície do VHB (AgHBs) por um período superior ou igual a 6 meses. De uma 

forma geral, as principais complicações da infeção advêm do dano hepático que esta provoca, 

mediado pela interação entre o vírus e o sistema imune do doente, que pode levar ao aparecimento 

de complicações como cirrose hepática e carcinoma hepatocelular.  

O VIH é um fator de risco, entre outros, para a contração de infeção pelo VHB. A interação 

entre estes dois vírus acelera a doença provocada pelo VHB além de estar ainda associada ao 

aparecimento de mais complicações hepáticas e maior mortalidade devido a estas. Desta forma, 

torna-se importante que haja uma boa gestão destes doentes e um tratamento eficaz da hepatite 

B crónica (HBC). 

 Atualmente existem diferentes tratamentos que podem ser usados no tratamento da HBC 

entre eles o interferão-α peguilhado e os análogos dos núcleos(t)ideos, tratamentos estes que têm 

como objetivo atrasar a progressão da doença e aumentar a qualidade de vida daqueles que sofrem 

de HBC. O tratamento de doentes coinfetados VHB/VIH assenta em esquemas que têm por base o 

antivírico tenofovir, habitualmente em associação com lamivudina ou emtricitabina, mas existem 

poucas hipóteses fora desta. O entecavir é uma possibilidade no tratamento para o HBC, contudo, 

este agente não apresenta atividade contra o VIH. 

 Como os doentes infetados por VIH estão em maior risco de contrair o VHB, a prevenção é 

um ponto fulcral para a melhoria da qualidade de vida destes doentes. Para isso a vacinação para a 

hepatite B é uma hipótese segura, que pode ser administrada com esquemas adaptados à sua 

situação específica para aumentar a sua eficácia. 

 Como fonte de informação para esta revisão foi usada a plataforma de pesquisa PubMed 

tendo por base para a pesquisa as palavas-chave “hepatitis B” e “HIV”. Adicionalmente a pesquisa 
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foi restringida a artigos com data de publicação entre 2010 e 2020. Apenas artigos com informações 

relevantes acerca dos principais tópicos abordados nesta revisão foram selecionados. Foram 

também usadas normas de orientação clínica ou guidelines de três diferentes associações: 

European Association for the Study of the Liver, da American Association for the Study of Liver 

Diseases e da European AIDS Clinical Society, e foram também alvo de análise documentos e normas 

da Direção Geral de Saúde (DGS) e dados epidemiológicos disponíveis na página web da 

Organização Mundial de Saúde. 

Palavras-Chave: Vírus da Hepatite B; Vírus da Imunodeficiência Humana; Tratamento; Prevenção. 
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Abstract 

 The hepatitis B virus (HBV) infection is a global health problem, with an estimated number 

of chronically infected people of around 257 million, in 2015. About 37,9 million people in the world 

are infected by the human immunodeficiency virus (HIV), and 2,7 million live infected by both 

viruses. 

 What determines the disease caused by HBV is the relation between the viral replication 

and the infected person’s immune response. If this immune response is insufficient in controlling 

viral replication, HBV infection will become chronic, which is usually defined by a serological 

positivity of HBV surface antigen (HBsAg) for 6 or more months. The most common complications 

of HBV infection are due to hepatic damage mediated by the interaction between the virus and the 

infected person’s immune response, which could lead to hepatic cirrhosis and hepatocellular 

cancer. 

 HIV is, among others, a risk factor for infection by HBV. The interaction between both 

viruses accelerates the disease caused by HBV and is associated with the appearance of more liver 

complications and higher mortality due to these. As such, a good management and effective 

treatment of chronic hepatitis B (CHB) is of the utmost importance. 

 Presently, there are different treatments for CHB, amongst these are the pegylated 

interferon-α and nucleos(t)ide analogues. These are given with the objective of delaying the 

progress of the disease and increasing the quality of life of those suffering from HBC. In co-infected 

HBV/HIV patients, treatment is based on tenofovir, in addition with either lamivudine or 

emtricitabine. Entecavir can be used as treatment o CHB, but it has no activity on HIV. 

 As HIV infected patients have higher risk of being infected by HBV, prevention plays an 

important role in bettering the quality of life of such patients. For that, vaccination for hepatitis B 

is a safe option, with adapted administration schemes to improve the vaccines efficacy. 

 As source of information for this review, search platform PubMed was used, having as 

search basis, the keywords “hepatitis B” and “HIV”. Additionally, the search was restricted to 

articles with publication dates between 2010 and 2020. Only articles with relevant information 

about the review’s topics were used. Clinical practice guidelines of three different associations were 

used: “European Association for the Study of the Liver”, “American Association for the Study of 
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Liver Diseases” and “European AIDS Clinical Society”, as well as documents from the Direção Geral 

de Saúde and epidemiological data available on the World Health Organization website. 

Keywords: Hepatitis B Virus; Human Immunodeficiency Virus; Treatment; Prevention 
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Introdução 

A infeção pelo vírus da hepatite B (VHB) é um problema de saúde mundial. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que em 2015 existissem cerca de 257 milhões de 

pessoas com infeção crónica pelo VHB no mundo, com prevalências que variam entre os 0.7% e 

os 6.2% dependendo da região, registando na região europeia uma prevalência de 1.6%. Nesse 

mesmo ano registaram-se 887 mil mortes associadas à hepatite B, principalmente devidas a 

complicações relacionadas com cirrose hepática e carcinoma hepatocelular (CHC) provocados 

pela infeção.[1]  

Em Portugal, a prevalência do antigénio de superfície do vírus da hepatite B (AgHBs) na 

população em geral varia entre 0.02 e 1.45% em 2014, havendo uma tendência decrescente ao 

longo dos anos, desde 1980. Esta prevalência é superior em certos grupos, nomeadamente 

naqueles que consomem drogas injetáveis e homens que fazem sexo com homens (HSM).[2] Em 

2018, foram notificados 174 novos casos de hepatite B em Portugal, dos quais 84 constituíam 

casos crónicos. Verificou-se que a maioria dos casos ocorre em indivíduos do sexo masculino 

com idades superiores a 37 anos (grupos etários não abrangidos pela implementação da 

vacinação da hepatite B), sendo, provavelmente, a forma de transmissão mais prevalente a 

sexual. [3] 

A doença provocada pelo VHB é determinada pela relação entre o sistema imune do 

doente e a replicação do vírus. [4] O dano hepático ocorre através da destruição de hepatócitos 

infetados, mediada pelo sistema imune do doente. A passagem para infeção crónica dá-se 

quando a resposta imune não é suficiente para controlar a replicação viral.[5] A doença é 

definida por diferentes marcadores serológicos explanados nas tabela 1 e 2.[5-7] 

Quanto à infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), a OMS estima que 

existam atualmente 37.9 milhões de pessoas infetadas globalmente.[8] Em 2015, a OMS estima 

a existência de 2.7 milhões de coinfetados com VHB/VIH.[9] Neste grupo de doentes, observam-

se taxas de mortalidade devido a estas doenças,  muito mais elevadas do que nos grupos de 

doentes infetados apenas com uma delas. Isto deve-se a interações entre os dois vírus que fazem 

com que a progressão da doença hepática provocada por VHB acelere e mais rapidamente leve 

ao surgimento de cirrose hepática e de CHC.[10] 

Os tratamentos para o VHB têm como principais objetivos diminuir a morbimortalidade 

da patologia, aumentar a qualidade de vida e atrasar a progressão da doença para impedir o 
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desenvolvimento de CHC. Adicionalmente, os objetivos incluem: impedir a transmissão vertical 

do vírus, impedir a reativação do vírus, e tratar ou prevenir manifestações extra-hepáticas da 

infeção.[4] 

A vacinação universal da hepatite B é a forma mais eficaz de combater a infeção, através 

da sua prevenção. Foi iniciada em Portugal em 1994, começando por ser dirigida a adolescentes 

entre os 11 e os 13 anos. Em 2000, passou a ser administrada a todos os recém-nascidos com 

um esquema vacinal de 3 doses: logo após o nascimento, aos 2 meses e aos 6 meses de idade. 

Está também recomendada a vacinação a adultos de grupos de risco para infeção por VHB 

(nomeadamente contactos domiciliários de doentes infetados cronicamente por VHB, HSH, 

consumidores de drogas ilícitas, hemodialisados). Existem ainda em Portugal outros programas, 

como a distribuição de preservativos e a prevenção da troca de seringas, que não só auxiliam na 

prevenção do VHB, mas também do vírus da hepatite C (VHC) e do VIH. [3]  

Assim, a hepatite B é uma patologia com impacto na Saúde Pública portuguesa, que 

afeta uma percentagem significativa da população. De notar que o VIH tem uma interação 

importante e que altera o prognóstico e evolução natural da infeção por VHB. Assim, pretendo 

formular uma revisão bibliográfica relativa à infeção crónica pelo VHB em doentes coinfetados 

com VIH, tendo por base as atuais recomendações europeias e americanas, aliadas aos estudos 

mais recentes. 
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Material e Métodos: 

Esta revisão foi realizada com recurso à plataforma de pesquisa PubMed, utilizando os 

termos MeSH “Hepatitis B” e “HIV”, para encontrar artigos científicos no âmbito do tema da 

dissertação, restringindo a janela temporal entre 2010 e 2020 e às linguagens portuguesa, 

inglesa e espanhola. Foram considerados os seguintes critérios de inclusão: a artigos de revisão 

bibliográfica, revisão sistemática, meta-análises e estudos observacionais sobre a coinfeção 

VHB/VIH; foram excluídos artigos que incluíam VIH e VHB, mas que abordavam apenas no 

contexto da monoinfeção e outros artigos sobre temas não relacionados. Foram pontualmente 

incluídos artigos em que apenas se encontra disponível o resumo em inglês. No entanto foram 

selecionados quase exclusivamente artigos completos, nos idiomas inglês e português. 

Da pesquisa inicial surgiram 45 artigos na plataforma PubMed, com os critérios acima 

referidos resultaram um total de 20 artigos para a realização da referida revisão bibliográfica. 

Adicionalmente foram utilizadas as normas de orientação clínica da European Association for 

the Study of the Liver (EASL), da American Association for the Study of Liver Diseases (AASLD) e 

da European AIDS Clinical Society (EACS), e foram também alvo de análise documentos e normas 

da Direção Geral de Saúde (DGS) e dados epidemioilógicos disponíveis na página web da OMS. 
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Discussão 

A monoinfeção pelo Vírus da Hepatite B 

Para o diagnóstico de infeção pelo VHB é necessário identificar a presença de AgHBs. É 

considerada crónica a infeção na qual a presença de AgHBs num indivíduo se mantenha positiva 

num período igual ou superior a 6 meses.[11] No entanto, a doença provocada pelo VHB é um 

processo dinâmico, sendo por isso dividida em diferentes fases. Para a AASLD o diagnóstico de 

hepatite B crónica (HBC) assenta, para além da positividade ao AgHBs, na quantificação sérica 

de ácido desoxirribonucleico (ADN) de VHB (valores mais elevados nos doentes antigénio e do 

vírus da hepatite B [AgHBe] positivo), nos valores normais ou elevados de alanina 

aminotransferase (ALT) e/ou aspartato aminotransferase (AST) e na biópsia hepática ou técnicas 

laboratoriais não invasivas que indiquem a presença de inflamação/fibrose hepática (por 

exemplo, a elastografia hepática transitória).[11] Ainda, segundo a AASLD, a infeção 

compreende fases de hepatite B crónica imunotolerante, em que não se encontram sinais 

histológicos de necroinflamação hepática; e fase de hepatite B crónica imunoativa, e fase de 

portador inativo (consultar tabela III).[11] A EASL, propõe uma nova nomenclatura, dividindo a 

doença em fases, classificadas de 1 a 5. Atendendo à presença de AgHBe, valores de ADN VHB, 

e na existência de inflamação/necrose hepática. Como doença evolutiva, os doentes não são 

passíveis de serem classificados em uma das fases com apenas uma medição de marcadores de 

VHB, e necessitam antes de uma medição seriada de AgHBe, DNA VHB e níveis de ALT séricos. 

Esta nomenclatura está exposta na tabela IV. Para a determinação da presença de fibrose ou 

cirrose hepática pode-se utilizar, preferencialmente, métodos não invasivos como a elastografia 

hepática, em detrimento da biópsia hepática.[4] 

O tratamento atual da hepatite crónica provocada por VHB tem por base o interferão-α 

peguilhado (PegINF), e análogos núcleos(t)ideos, como lamivudina (3TC), adefovir (ADV), 

telbivudina, entecavir (ETV), e tenofovir disoproxil fumarato (TDF) e tenofovir alafenamida 

(TAF).[4] Dentro dos fármacos destacam-se TDF e TAF, bem como o ETV por apresentarem 

potência antivírica e maior barreira genética.[11] 

Os interferões são citocinas produzidas pelas células do sistema imunitário que têm 

efeitos antivirais e imunomodeladores. Não é ainda compreendido o mecanismo exato pelo qual 

os interferões têm efeitos antivirais, mas acredita-se que possuam mecanismos antivirais 

diretos, através da degradação de ADN circular e ARN mensageiro viral e inibição do ADN viral. 

Apresentam também efeitos imunomodeladores, potenciadores da resposta imune do portador 
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contra os hepatócitos infetados. O PegINF é uma formulação injetável destas moléculas, que 

deve ser administrada de forma subcutânea semanalmente durante 48 semanas.  O tratamento 

com PegINF apresenta vantagens pela possibilidade de induzir um controle imunológico a longo 

prazo e um tratamento com duração finita. No entanto, apresenta uma grande variação de 

resposta, com apenas aproximadamente um terço dos doentes a atingirem controlo da infeção, 

e um perfil de segurança desfavorável, com vários efeitos adversos como citopenia, 

exacerbações de sintomas neuropsiquiátricos como depressão e insónia e indução da produção 

de anticorpos anti-tiroideus, sendo que alguns destes sintomas podem aparecer em até 21% dos 

doentes[12]. 

Os análogos nucleos(t)ideos exercem o seu efeito terapêutico através da inibição da 

transcriptase reversa de ADN polimerase dependente do ácido ribonucleico (ARN). Estes 

fármacos, muito mais bem tolerados, têm, contudo, alguns efeitos adversos como fadiga, 

tontura, cefaleias ou náuseas. O uso destes fármacos tem-se revelado eficaz no tratamento da 

hepatite crónica por VHB, levando a melhoria histológica do fígado, e também à redução dos 

níveis de ADN VHB sérico até valores não quantificáveis, quer em doentes AgHBe positivos ou 

negativos.[12]  

Sobre a Infeção de Vírus de Hepatite B em Doentes Infetados pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana 

A evolução da doença provocada por VHB, como dito anteriormente, é um processo 

dinâmico e complexo, cuja progressão para fibrose pode acontecer de forma muito variável. 

Fatores como género masculino, história familiar de CHC, níveis de ADN VHB e a presença de 

AgHBe, estão relacionados com o desenvolvimento de cirrose e/ou CHC.[13]  

Anteriormente a 1996, quando foi introduzida a terapêutica antirretroviral altamente 

ativa (HAART) como tratamento para a infeção por VIH, diferentes estudos verificaram que a 

infeção por VIH, resultava em níveis séricos de ADN VHB em doentes coinfetados VHB/HIV muito 

superiores aos dos monoinfetados, mostrando, no entanto, níveis mais baixos de ALT. Isto será 

possivelmente explicado pela imunossupressão que advém da infeção por VIH. Contudo, 

doentes com coinfeção HBV/VIH apresentam taxas mais elevadas de progressão para cirrose. A 

mortalidade relacionada com problemas hepáticos era também mais elevada em doentes 

coinfetados VHB/VIH do que em doentes monoinfetados VIH ou doentes monoinfetados 

VHB.[14] 
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Um estudo coorte efetuado nos Estados Unidos da América, que seguiu um grupo de 

2375 indivíduos, composto por HSH, com VIH ou em risco de infeção por VIH, mas não infetados 

por VHB, totalizando 25 322 pessoas-ano, estudou os efeitos da HAART na incidência de VHB 

neste grupo. Verificou-se que a taxa de infeção por VHB era significativamente mais elevada na 

época pré-HAART, quer em doentes infetados por VIH quer em não infetados. No entanto, 

demonstrou-se também, que apesar da HAART, nos HSH, a incidência de VHB continua superior 

nos infetados por VIH. Este estudo demonstra que ter idade inferior a 40 anos e possuir mais de 

um parceiro sexual recente (6 meses segundo o estudo) eram fatores independentes de risco 

para infeção por VHB. Por fim, analisando as incidências de VHB em doentes infetados por VIH, 

verificou-se que a HAART constituía fator protetor contra a infeção VHB, mas apenas em doentes 

com níveis de ARN VIH inferiores a 400 cópias/mL.[15] Uma meta-análise sobre a incidência de 

VHB e VHC na África subsaariana, demonstra também que nos doentes infetados por VIH a 

prevalência de VHB é mais elevada do que na população não infetada, comprovando igualmente 

uma associação entre estas duas doenças.[16] 

Uma revisão por Li, Y. et al, sumariza os mecanismos hipotéticos pelos quais o VIH pode 

acelerar o processo de lesão hepática provocado pelo VHB (Imagem 1). Contagens baixas de 

células CD4+, que ocorrem na infeção por VIH, estão associados a níveis mais altos de ADN VHB 

e menor percentagem de clearence de AgHBe em doentes não tratados.[17] Estes fatores estão 

relacionados com a progressão da doença provocada pelo VHB.[13] Outra hipótese é a 

supressão da imunidade específica do VHB e da imunidade inata provocada pelo VIH. Estes 

autores relatam que em estudos elaborados em indivíduos coinfetados VHB/VIH, a resposta de 

células CD8 específicas para VHB está diminuída, mas estes mecanismos não estão bem 

compreendidos e necessitam de maior investigação. Outros mecanismos propostos incluem a 

translocação microbial e ativação imune, e a afetação de hepatócitos e células hepáticas 

estreladas por parte do VIH, sendo que estes mecanismos, à semelhança dos anteriores, não 

estão também bem estudados ou comprovados. Outro fator possível, é o aumento de mutações 

do VHB, que apesar de não existir ainda prova de que possam ser mais virulentos ou 

patogénicos, quando adquirem resistência aos fármacos antivirais, dificultam o tratamento da 

doença e aumentam propagação do vírus resistente dentro da população coinfetada.[17] 

Sobre o Tratamento da Hepatite B Crónica em doentes coinfetados pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana 

As recomendações da EASL indicam que estes doentes devem iniciar uma terapia 

antiviral que tenha por base o uso de TDF ou TAF, independentemente da contagem de células 
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CD4+ que apresentem. Dada a interação entre o VIH e o VHB, o tratamento destes doentes 

nunca deve ser interrompido, uma vez que existe um alto risco de flares hepáticos graves e 

descompensação hepática. O ETV pode ser uma alternativa para o tratamento de VHB, mas por 

apresentar baixa atividade contra o VIH deve ser acompanhado de um esquema de terapêutica 

antirretroviral sem fármacos inibidores da transcriptase reversa, dado induzir maior 

aparecimento de resistências nestes fármacos ao VIH.[4]  

Por outro lado, as Guidelines da AASLD, especificam que o tratamento do VHB deve 

idealmente ser feito através da utilização simultânea de pelo menos dois agentes antivirais, 

optando pela utilização de TAF ou TDF em combinação com 3TC ou emtricitabina (FTC).[11] 

Apesar de tanto a associação europeia como a americana sugerirem o TDF ou TAF como 

primeira linha, um estudo por Sarkar, J. et al, demonstrou que um esquema de terapêutica 

antiviral com TDF+3TC não mostrava melhorias significativas em fatores como níveis de AST e 

ALT, taxa de normalização de ALT, supressão de ADN VHB, perda de positividade AgHBe, taxa de 

seroconversão AgHBs, quando comparado a um esquema de terapêutica antiviral com 

ADV+3TC, ao fim de 120 semanas, em doentes naïve de tratamento.[18] 

Uma meta-analise por Naing, C. et al, analisou sete ensaios randomizados para testar a 

eficácia de diferentes combinações de antivirais com atividade dupla para VHB e VIH em doentes 

coinfetados. No entanto, não conseguiu encontrar nenhuma evidência que algum esquema de 

tratamento fosse superior aos outros. Entre os esquemas testados encontravam-se tratamentos 

com ADV, FTC, LMV ou TDF em monoterapia, e terapia combinada de TDF com LMV.[19] 

Uma análise do estudo coorte EuroSIDA realizado por Peters, L. et al, verificou que, em 

2004, dos 953 doentes coinfetados VHB/VIH presentes no estudo, apenas 252 (32.6%) estariam 

a fazer um esquema de terapêutica antiviral de TDF com ou sem 3TC ou FTC, e 383 (49.5%) 

estariam a fazer um esquema com apenas 3TC ou ETV sem TDF. Ao longo do tempo, a 

percentagem de utilizadores de esquemas com TDF foi subindo gradualmente, atingindo cerca 

de 72.9% em março de 2015. [20] 

Martín-Carbonero, L. et al, estudaram os efeitos do uso a longo termo dos antivirais com 

atividade para o VHB, em doentes coinfetados VHB/VIH. Neste estudo foram analisados dados 

de 92 doentes coinfetados com VHB/VIH, em que 82.3% deles foram tratados com tenofovir 

com 3TC ou ETV. Com o seguimento destes doentes, os autores puderam concluir que o uso de 

análogos de núcleos(t)ideos, tenofovir com 3TC ou ETV, estão associados a taxas de clearance 
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de AgHBs e AgHBe aumentadas e diminuição da taxa de progressão para fibrose. Contudo 

alertam para o facto de valores baixos de CD4+ e de doentes coinfetados VHB/VIH com infeção 

VHC, manterem o risco elevado de progressão para cirrose. Além disto também verificaram que 

eventos de descompensação hepática e morte continuaram a ocorrer, mas como resultado de 

superinfeção com vírus de hepatite delta ou de desenvolvimento de CHC.[21] 

Tendo em conta os estudos apresentados, o tratamento mais consensual, basear-se-á 

na combinação de antivirais, tendo por base um esquema que utilize tenofovir, complementado 

por 3TC ou FTC. Adicionalmente pode-se recorrer ao ETV com as limitações anteriormente 

referidas. 

Resistências aos Antivirais 

Um dos primeiros agentes antivirais a ser utilizados no tratamento do VHB foi o 3TC. 

Este fármaco tem uma baixa barreira ao aparecimento de resistências e, ao fim de um ano de 

tratamento, podem surgir resistência à 3TC em 60 a 70% dos doentes. Outros fármacos como o 

ETV ou o TDF, apresentam uma alta barreira genética que lhes conferem uma muito baixa 

percentagem de ocorrência de resistências.[22]  

O VHB apresenta ainda maior taxa de resistências em doentes previamente infetados 

pelo VIH. Na presença de VHB resistente à 3TC, a não descontinuação deste fármaco no 

tratamento pode ainda levar ao aparecimento de novas mutações que podem condicionar a 

eficácia de outros antivirais no tratamento do VHB.[23]  

Em doentes coinfetados VHB/VIH, foi estudado em diferentes grupos a persistência de 

positividade de ADN VHB no soro em doentes em tratamento com TDF, habitualmente 

relacionado com toma prévia de 3TC ou com níveis pré-tratamento de ADN VHB mais 

elevados.[10] 

Variantes resistentes aos antivirais podem não apresentar AgHBs,[23] por isso é 

recomendado que para o rastreio de resistências em doentes sob tratamento se faça 

monotorização de ADN VHB e de ALT para identificar o possível aparecimento de resistências.[4, 

23] 
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Sobre a Vacinação da Hepatite B em Doentes Infetados pelo Vírus da 

Imunodeficiência Humana 

Como explicado anteriormente, a vacinação contra a hepatite B em Portugal faz parte 

do Plano Nacional de Vacinação, com um esquema de administração de 3 doses. Esta é uma 

forma segura de prevenir a doença e tem uma eficácia de 95 a 99%.[3] Mesmo em doentes com 

VIH, esta continua a ser a forma mais eficaz de prevenir a doença, ainda que a resposta à vacina 

seja diminuída quando comparada a indivíduos imunocompetentes, dependendo do grau de 

compromisso da imunidade celular.[24] 

Doentes infetados pelo VIH têm um risco acrescido de terem uma infeção por VHB, quer 

seja crónica ou aguda, e como tal, as Guidelines da EACS recomendam a vacinação contra a 

hepatite B em todos os doentes infetados por VIH, desde que apresentem negatividade para 

anticorpos para o AgHBs (anti-HBs).[25] No entanto, em Portugal, não existe uma recomendação 

formal da DGS acerca da vacinação contra a hepatite B em doentes com VIH. Recomendando-se 

a vacina a vários grupos de risco, no quais se incluem qualquer grupo de risco desde que 

justificado pelo médico assistente ou autoridade de saúde.[3, 26] 

Uma revisão elaborada por Phung, B. et al, pela análise de diversos estudos, concluiu 

que a eficácia da vacinação está relacionada com a contagem de células CD4+, e por isso 

recomendam que a vacinação seja administrada preferencialmente em doentes com contagens 

de CD4+ superiores a 200/mm3. Recomendam também que o regime de vacinação seja 

constituído por quatro doses duplas da vacina, e se necessário repetir doses caso não se atinja 

a imunização.[27] 

A eficácia da vacinação em doentes VIH positivos é muito variável, e Whitaker, J. et al, 

relata que na era de HAART, estudos mostravam uma eficácia da vacinação que pode ir dos 18% 

aos 71%. Nesta revisão, Whitaker verificou também que, tal como no revisto por Phung, B. et al, 

existia uma associação entre a contagem de células CD4+ no momento da vacinação e a taxa de 

seroconversão de anti-HBs. Adicionalmente relatou que mesmo em doentes com contagens 

reduzidas de células CD4+, a resposta à vacinação pode ser aumentada se a replicação de VIH 

estiver suprimida. Assim, são apontados como principais fatores preditores de resposta à vacina, 

o controlo de replicação do HIV, utilização de HAART, e contagens mais elevadas de células 

CD4+, pelo que, controlando estes fatores, pode-se tentar aumentar a taxa de sucesso da 

vacinação de doentes VIH positivos.[24] 
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Uma meta-análise por Ni, J. et al, estudou o efeito de doses aumentadas da vacina para 

verificar se efetivamente haveria uma melhoria da resposta imune dos doentes infetados por 

VIH. Para isso, utilizaram cinco estudos em que se verificava a taxa de resposta após 

completarem o regime total de vacinação. Concluiu-se que aumentar a dose de vacinação, 

aumenta a taxa de resposta, mas que também seriam necessários mais estudos em que se 

agrupassem os doentes por grupos dependentes dos fatores preditores de resposta descritos 

anteriormente, para poder corroborar esta conclusão, uma vez que nos diferentes estudos no 

que toca a esses fatores, teriam critérios diferentes de divisão dos grupos. Não foram tiradas 

conclusões relativamente à segurança do aumento da dose de vacinação.[28] 

Com isto, é possível verificar, a vacinação da hepatite B é, nos doentes infetados por 

VIH, eficaz com a monotorização de fatores como altas contagens de células CD4+ e baixa 

replicação do VIH, e por tal esta deve ser usada como uma forma segura de prevenção da HBC. 
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Conclusão 

 O VHB é um vírus que apresenta um desafio na medicina pelo seu impacto possível a 

longo prazo na vida dos doentes. Quando este se encontra aliado ao VIH é possível verificar que 

os riscos habituais da monoinfeção por VHB se acentuam e a progressão da doença se acelera. 

Assim, torna-se ainda mais importante ter um controlo eficaz da hepatite B crónica em doentes 

coinfetados pelo VIH. 

 O tratamento da HBC no contexto do coinfeção surge então como ponto fulcral de 

estudo. Pela revisão foi possível verificar que quer a AASLD como a EALS entram em 

conformidade no que toca a tratamentos de primeira linha com tenofovir,[4, 11] e atualmente 

grande parte destes doentes estão sob esta terapêutica como indicado por Peter, L. et al[20], 

ainda que difiram nas recomendações, dado que a AASLD recomenda a utilização conjunta de 

tenofovir com 3TC e FTC.[11]  O tratamento desta doença está então algo cimentada num 

esquema apenas, sem grande alternativa nestes doentes, em casos de intolerância por exemplo, 

pelo que devem ser efetuados estudos neste sentido. Aguarda-se a curto prazo novos 

tratamentos da HBC, assentes na associação de fármacos com diferentes mecanismos de ação. 

  No que toca às resistências aos antivirais por parte do VHB é possível verificar que o VIH 

confere uma maior taxa de resistências, mas atualmente com a implementação de fármacos 

com alta barreira genética na terapêutica destas doenças, estas taxas são quase negligenciáveis, 

mas não devem ser ignoradas, devendo, portanto, ser monitorizadas e estudadas. 

 Para a população em geral a forma mais eficaz de controlar a doença provocada pelo 

VHB passa pela prevenção. No grupo de doentes infetados pelo VIH o mesmo se verifica, é 

importante uma prevenção eficaz da infeção por VHB para que se diminua a taxa de coinfeções.  

Na DGS atualmente, doentes com VIH, não são um grupo com recomendação especifica para o 

reforço da vacinação.[26] Mas como verificado, a vacinação, ainda que com resposta variável, 

tem eficácia, e por isso, seria uma medida importante de implementar de uma forma sistemática 

após estudo. 

 Em suma, a coinfeção VHB/VIH é uma condição com uma prevalência relevante, por tal, 

é necessária uma boa gestão destes doentes de maneira a prevenir os piores resultados que 

advêm da HBC, isto é, a cirrose hepática e o CHC, algo que será mais otimizado através da 

realização de novos estudos e de evidência cada vez mais atualizada. Devo mais uma vez reiterar 
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a prevenção como principal forma de combate à infeção pelo VHB e a utilização da vacinação 

para que o mesmo ocorra. 
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Anexos 
Tabela I Significado de marcadores serológicos para o vírus da hepatite B 

Adaptado de: Trepo, C., H.L. Chan, and A. Lok, Hepatitis B virus infection. Lancet, 2014. 384(9959): p. 

2053-63. 

Marcador Significado 

AgHBs Antigénio de superfície, marcador principal de infeção, positivo em fases inicias da 

infeção aguda e persistente na infeção crónica,  

Anti-HBs Marcador de recuperação pós infeção aguda ou imunização por vacina 

AgHBe Produto viral secretado para o sangue 

Geralmente associado a alta carga viral, indicador de infecciosidade e replicação 

viral 

Anti-HBe Anticorpo de AgHBe, denota diminuição da infecciosidade 

IgM anti-HBc Anticorpo presente em infeção aguda ou exacerbação 

Único marcador presente entre o desaparecimento do AgHBs e o aparecimento do 

Anti-HBs 

IgG anti-HBc Indicativo de exposição à infeção 

Presente em associação com AgHBs na infeção crónica 

Presente em associação com Anti-HBs após a recuperação da infeção crónica 

Presença isolada pode indicar infeção oculta 

ADN VHB Indicador quantitativo de atividade da infeção 
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Tabela II Interpretação de resultados serológicos do vírus da hepatite B 

AgHBs Total Anti-
HBc 

Anti-HBc 
IgM 

Anti-
HBs 

ADN 
VHB Interpretação 

- - - - - Nunca infetado / sem contacto 
prévio 

+ - - - + ou - Fase precoce de infeção aguda; até 
18d após vacinação 

+ + + - + Infeção aguda 
- + + + ou - + ou - Resolução de infeção agudo 
- + - + - Imune; recuperado de infeção 

passada 
+ + - - + Infeção crónica* 
- - - + - Imune, se anti-HBs > 10 mlU/mL após 

vacinação 
+ = resultado positivo; - = resultado negativo 
*Necessária positividade de AgHBs por pelo menos 6 meses 
Adaptado de: Schillie, S., et al., Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: 
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR Recomm Rep, 
2018. 67(1): p. 1-31. 
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Tabela III Definições de hepatite B crónica segundo a American Association for the Study of Liver Diseases 

Adaptado de: Terrault, N.A., et al., Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of Chronic Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance. Clin Liver Dis (Hoboken), 2018. 12(1): p. 33-34. 

 HBC HBC imunotolerante HBC Imunorreativa HBC inativa Outras definições 

 
AgHBe 

Positivo 
AgHBe 

negativo 
AgHBe Positivo 

AgHBe 
Positivo 

AgHBe 
negativo 

AgHBe 
negativo 
anti-HBe 
positivo 

-Reativação VHB: perda do controlo imunológico em AgHBs 
positivos, anti-HBc positivo ou AgHBs negativo; paciente anti-HBc 
positivo a receber terapia imunossupressora para patologias 
concomitantes; aumento do ADN VHB comparado com o baseline (ou 
valor absoluto caso o baseline esteja indisponível); seroconversão 
reversa de AgHBs negativo para positivo em doentes AgHBs negativo 
e anti-HBc positivos 
- Flare de hepatite: aumento do ALT≥3 vezes o baseline e >100U/l 
- Hepatite associada ao VHB: reativação do VHB e flare de hepatite 
- Clearence do VHB: perda dos AgHBe em doentes previamente 
AgHBe positivos 
- Seroconversão AgHBe: perda dos AgHBe e deteção de anti-HBe em 
doentes previamente AgHBe positivo e anti-HBe negativo 
- Seroreversão AgHBe: reaparecimento de AgHBe em doentes 
AgHBe previamente negativos 
- Resolução da HBC: perda sustentada de AgHBs em doentes 
previamente AgHBs positivos com níveis indetetáveis de ADN VHB e 
ausência de evidências clínicas ou histológicas de infeção viral ativa 
- Breakthrough virológico: aumento de ADN VHB no soro > 1 log10 
durante o tratamento de doente que inicialmente obteve resposta 
virológica 

AgHBs Positivo ≥6 meses Positivo ≥6 meses Positivo ≥6 meses 
Positivo ≥6 

meses 

ADN VHB 
>20 000 

IU/ml 
2 000-20 

000 IU/ml 
>1 000 000 IU/ml 

>20 000 
IU/ml 

>2 000 
IU/ml 

< 2 000 IU/ml 

ALT/AST Normal/elevada 
Normal/ligeiramente 

elevada 
Intermitente ou 

persistentemente elevada 
Normal 

Biópsia 
Hepática/ 
Teses não 
invasivos 

Hepatite crónica com 
grau variável de 

necroinflamação e/ou 
fibrose 

Inflamação mínima 
sem fibrose 

Hepatite crónica com 
necroinflamação 

moderada/severa com ou 
sem fibrose 

Níveis variáveis 
de fibrose, 

ausência de 
inflamação 
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Tabela IV Evolução natural e avaliação de doentes com infeção crónica pelo vírus da hepatite B baseada em marcadores serológicos e de doença hepática segundo a European Association for 
the Study of the Liver 

Adaptado de: European Association for the Study of the Liver. Electronic address, e.e.e. and L. European Association for the Study of the, EASL 2017 
Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection. J Hepatol, 2017. 67(2): p. 370-398. 

 HBeAg Positivo HBeAg Negativo 

 Infeção Crónica 
(fase 1) 

Hepatite Crónica 
(fase 2) 

Infeção Crónica 
(fase 3) ° 

Hepatite Crónica 
(fase 4) 

HBsAg Elevado Elevado/Intermédio Baixo Intermédio 

HBeAg Positivo Positivo Negativo Negativo 

ADN VHB >107 IU/ml 104-107 IU/ml <2,000 IU/ml * >2,000 IU/ml 

ALT Normal Elevado Normal Elevado** 

Doença Hepática 
(necroinflamação e fibrose) Inexistente/mínima Moderada/severa Inexistente Moderada/severa 

Terminologia antiga Imuno tolerante Imuno reativo HBeAg 
positivo Portador inativo Hepatite crónica HBeAg 

negativa 
* Os níveis de ADN do VHB podem encontrar-se entre 2000-20000IU/ml em alguns doentes sem sinais de hepatite crónica  
**Persistente ou intermitentemente 
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Figura 1 Mecanismos de Aceleração da Lesão Hepática na Coinfeção pelos Vírus da Hepatite B e Imunodeficiência 
Humana 

Retirado de: Li, Y.J., H.L. Wang, and T.S. Li, Hepatitis B virus/human immunodeficiency virus coinfection: interaction 
among human immunodeficiency virus infection, chronic hepatitis B virus infection, 

 

  



18 
 

Bibliografia 

1. World Health Organization. Hepatitis B. 2019  [cited 2020 20 abril]; Dísponivel em: 
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-b. 

2. Silva, M.J., et al., Epidemiology of hepatitis B in Portugal. Eur J Gastroenterol Hepatol, 
2017. 29(3): p. 249-258. 

3. Fernandes, A. et al, PROGRAMA NACIONAL PARA AS HEPATITES VIRAIS. 2019, Direção 
Geral da Saúde. 

4. European Association for the Study of the Liver. Electronic address, e.e.e. and L. 
European Association for the Study of the, EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the 
management of hepatitis B virus infection. J Hepatol, 2017. 67(2): p. 370-398. 

5. D'Souza, R. and G.R. Foster, Diagnosis and treatment of chronic hepatitis B. J R Soc Med, 
2004. 97(7): p. 318-21. 

6. Trepo, C., H.L. Chan, and A. Lok, Hepatitis B virus infection. Lancet, 2014. 384(9959): p. 
2053-63. 

7. Schillie, S., et al., Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: 
Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices. MMWR 
Recomm Rep, 2018. 67(1): p. 1-31. 

8. World Health Organization. HIV/AIDS. 2019  [cited 2020 2 Julho]; Dísponivel em: 
https://www.who.int/health-topics/hiv-aids/#tab=tab_1. 

9. World Health Organization, Global hepatitis report 2017. 2017. 

10. Singh, K.P., et al., HIV-hepatitis B virus coinfection: epidemiology, pathogenesis, and 
treatment. AIDS, 2017. 31(15): p. 2035-2052. 

11. Terrault, N.A., et al., Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of Chronic 
Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance. Clin Liver Dis (Hoboken), 2018. 12(1): p. 
33-34. 

12. Tang, L.S.Y., et al., Chronic Hepatitis B Infection: A Review. JAMA, 2018. 319(17): p. 1802-
1813. 

13. Martin-Carbonero, L. and E. Poveda, Hepatitis B virus and HIV infection. Semin Liver Dis, 
2012. 32(2): p. 114-9. 

14. Wyles, D.L., Antiretroviral Effects on HBV/HIV Co-infection and the Natural History of 
Liver Disease. Clin Liver Dis, 2019. 23(3): p. 473-486. 

15. Falade-Nwulia, O., et al., Incident Hepatitis B Virus Infection in HIV-Infected and HIV-
Uninfected Men Who Have Sex With Men From Pre-HAART to HAART Periods: A Cohort 
Study. Ann Intern Med, 2015. 163(9): p. 673-80. 

16. Barth, R.E., et al., Hepatitis B/C and HIV in sub-Saharan Africa: an association between 
highly prevalent infectious diseases. A systematic review and meta-analysis. Int J Infect 
Dis, 2010. 14(12): p. e1024-31. 

17. Li, Y.J., H.L. Wang, and T.S. Li, Hepatitis B virus/human immunodeficiency virus 
coinfection: interaction among human immunodeficiency virus infection, chronic 
hepatitis B virus infection, and host immunity. Chin Med J (Engl), 2012. 125(13): p. 2371-
7. 



19 
 

18. Sarkar, J., et al., Lamivudine plus tenofovir versus lamivudine plus adefovir for the 
treatment of hepatitis B virus in HIV-coinfected patients, starting antiretroviral therapy. 
Indian J Med Microbiol, 2018. 36(2): p. 217-223. 

19. Naing, C., Y. Poovorawan, and K.S. Tong, Comparative effectiveness of anti-viral drugs 
with dual activity for treating hepatitis B and HIV co-infected patients: a network meta-
analysis. BMC Infect Dis, 2018. 18(1): p. 564. 

20. Peters, L., et al., Uptake of tenofovir-based antiretroviral therapy among HIV-HBV-
coinfected patients in the EuroSIDA study. Antivir Ther, 2018. 23(5): p. 405-413. 

21. Martin-Carbonero, L., et al., Clinical and virological outcomes in HIV-infected patients 
with chronic hepatitis B on long-term nucleos(t)ide analogues. AIDS, 2011. 25(1): p. 73-
9. 

22. Mason, S., et al., Comparison of antiviral resistance across acute and chronic viral 
infections. Antiviral Res, 2018. 158: p. 103-112. 

23. Thio, C.L., Virology and clinical sequelae of drug-resistant HBV in HIV-HBV-coinfected 
patients on highly active antiretroviral therapy. Antivir Ther, 2010. 15(3 Pt B): p. 487-91. 

24. Whitaker, J.A., et al., Strategies to increase responsiveness to hepatitis B vaccination in 
adults with HIV-1. Lancet Infect Dis, 2012. 12(12): p. 966-76. 

25. Europena AIDS Clinical Association, Guidelines. 2019. 10. 

26. Direção Geral de Saúde, Vacinação contra hepatite B (VHB)- Circular normativa no 15/DT 
de 15/10/2001. 2001. 

27. Phung, B.C. and O. Launay, Vaccination against viral hepatitis of HIV-1 infected patients. 
Hum Vaccin Immunother, 2012. 8(5): p. 554-9. 

28. Ni, J.D., et al., Does increased hepatitis B vaccination dose lead to a better immune 
response in HIV-infected patients than standard dose vaccination: a meta-analysis? Int J 
STD AIDS, 2013. 24(2): p. 117-22. 

 


