
	
	

 

Samira Chuffi 
 

 

 

 

 

 

Caracterização molecular das cepas do vírus da hepatite A 
envolvidas no surto identificado na cidade de São Paulo no 

período de 2017 a 2019 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Mestre em 

Ciências 

Programa de Ciências em 
Gastroenterologia 

Orientador: Dr. João Renato Rebello Pinho 

Coorientadora: Dra. Michele Soares 
Gomes Gouvêa 
 

 

 

São Paulo 
2021 



	

Samira Chuffi 
 

 

 

 

 

 

 

Caracterização molecular das cepas do vírus da hepatite A 
envolvidas no surto identificado na cidade de São Paulo no 

período de 2017 a 2019 

 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo 

para obtenção do título de Mestre em 

Ciências 

Programa de Ciências em 
Gastroenterologia 

Orientador: Dr. João Renato Rebello Pinho 

Coorientadora: Dra. Michele Soares 
Gomes Gouvêa 

 

 

São Paulo 
2021 



Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

Preparada pela Biblioteca da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

©reprodução autorizada pelo autor

Responsável: Erinalva da Conceição Batista, CRB-8 6755

Chuffi, Samira
   Caracterização molecular das cepas do vírus da
hepatite A envolvidas no surto identificado na
cidade de São Paulo no período de 2017 a 2019 /
Samira Chuffi. -- São Paulo, 2021.
   Dissertação(mestrado)--Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo.
   Programa de Ciências em Gastroenterologia. 
   Orientador: João Renato Rebello Pinho.
   Coorientadora: Michele Soares Gomes Gouvêa.

   Descritores: 1.Hepatite A 2.Vírus da hepatite A
3.Biologia molecular 4.Genótipo 5.Epidemiologia
6.Brasil 

USP/FM/DBD-250/21



	

	

Dedicatória 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a todos os cientistas, que assim como eu, são eternos 

estudantes. 

Que possamos nos lembrar do propósito da ciência e, assim contribuir uns com 

os outros para que juntos, quem sabe, possamos fazer deste mundo, um 

mundo melhor.  



	

	

Agradecimentos 

v Agradeço a Deus, por me permitir tantas oportunidades, por iluminar os 

meus pensamentos aflitos para que eu conseguisse determinar os meus 

caminhos com firmeza e nunca perdesse a fé em mim mesma e nos meus 

objetivos. 

 

v À minha mãe, Simone Covre de Morais, a quem me faltam palavras para 

descrever. Mãe, obrigada por me ajudar e me apoiar e, ter permitido as 

valiosas transformações da minha vida, principalmente as dedicadas à 

minha vida escolar e acadêmica. Tenho tanto a agradecer e espero poder 

retribuir tudo o que você já fez e faz por mim. Obrigada por todo o amor 

que você e meu pai dedicaram a minha criação, que sem dúvidas é o 

combustível da minha vida. 

 

v Ao meu pai, Amir Chuffi, que já não está mais entre nós, mas que foi e 

ainda é o grande responsável por toda a minha força e determinação. 

Obrigada pai, por me motivar e me mostrar como é importante e cativante 

toda e qualquer forma de conhecimento. Apesar do pouco tempo que 

tivemos juntos em vida, a intensidade dos momentos foram mais do que 

consigo dizer. O orgulho passou a ser todo meu, por ter sido presenteada 

com alguém tão maravilhoso, que nunca deixaria de me proteger e estar 

ao meu lado. 

 

v Ao meu companheiro e noivo, Jeferson Guedes dos Santos, por me 

apoiar, ser meu amigo, namorado e pai do meu filho. Obrigada meu amor, 

por estar sempre ao meu lado em momentos tão importantes. Obrigada 

por aguentar meus dias não tão bons e ser paciente, com seu jeitinho, me 

mostrando um outro lado de tudo. Obrigada principalmente, por todo o 

amor e toda a alegria nesse tempo juntos, que além de me enaltecer como 



	

	

pessoa e mulher, foram capazes de influenciar diretamente na realização 

deste trabalho, me mantendo forte, inspirada e firme.  

 

❖ Ao meu filho, Khalil Chuffi Guedes, que chegou em um momento tão 

turbulento em meio a uma pandemia, mas que tem sido meu fiel 

companheiro e minha maior motivação para terminar o que comecei. Sem 

dúvidas ser mãe me fortaleceu para dar e ser o meu melhor. Meu filho, 

tão pequenino e de poucos meses, não faz ideia da intensidade da sua 

chegada. Agradeço por ser sua mãe, e ter o privilégio de ter em meus dias 

um amor puro, ingênuo e de constante aprendizado e mudanças. Sem 

dúvidas deixarei o meu pequeno legado na pesquisa para que ele possa 

ler e usufruir no futuro e quem sabe, sentir orgulho de sua mãe. 

 

v Aos meus familiares, dos mais próximos aos mais distantes, pela torcida 

na busca pelos meus objetivos. 

 

v Agradeço aos meus amigos, que me ajudaram e continuam me ajudando 

de alguma maneira, me incentivando, sendo verdadeiros e, me apoiando 

nas minhas escolhas. 

 

v Ao meu orientador, Dr. João Renato Rebello Pinho, por abrir as portas 

do seu laboratório e permitir que eu fizesse parte dele. Obrigada Dr. João, 

por proporcionar cada nova oportunidade de aprendizado e contribuir para 

o meu desenvolvimento acadêmico e profissional. Você com tantas ideias, 

me faz querer estar cada vez mais nesse mundo mágico da pesquisa 

científica. Obrigada por confiar em mim para a realização dos vários 

projetos em andamento do laboratório. 

 

v À Dra. Michele Soares Gomes Gouvêa, por confiar em mim, me ensinar 

sobre os valores da vida acadêmica e profissional e, estar presente em 

muitos momentos importantes da minha vida pessoal. Obrigada Mi, por 

compartilhar das suas ideias e pensamentos, por todos os conselhos, por 

todas as broncas profissionais ou pessoais quando necessárias, pelo 



	

	

tempo e dedicação confiados a mim, pela enorme confiança no meu 

potencial e por todo o carinho que você tem comigo. Você foi a grande 

influenciadora da minha escolha científica e gostaria de deixar registrado 

o quanto aprendi com você e gostaria de continuar aprendendo, com a 

enorme vontade de poder repassar todos os ensinamentos e contribuir na 

ciência e na educação assim como você. 

 

v À querida Dra. Fernanda de Mello Malta, por estar sempre presente e 

ajudar direta e indiretamente no meu trabalho. Obrigada Fê, por ser essa 

pessoa maravilhosa e cheia de alegria conosco, muitas vezes acolhedora. 

Obrigada por ser um enorme incentivo, por sua postura e esforços que 

me estimulam a sempre dar o meu melhor. 

 

v À minha amiga Ana Paula Moreira Salles, que sempre esteve ao meu 

lado durante esses anos de graduação e pós-graduação e se faz 

imprescindível na minha vida pessoal. Palavras já não descrevem 

tamanha importância e amizade. Obrigada por tudo. 

 
v À Patrícia Gionda de Oliveira pela convivência durante este percurso. 

 

v À minha grande amiga, Gessica Baptista de Melo do Laboratório de 

Imunopatologia da Esquistossomose por ser essa amiga tão importante. 

Obrigada por ser você mesma, compartilhar da sua vida e emanar tanta 

luz e carinho na minha direção e a todos que estão ao seu redor. 

 

v Aos colegas do Laboratório de Imunopatologia da Esquistossomose. Em 

especial, a Ana Maria e Prof. Thales de Brito. São fontes de gentileza, 

conhecimento e inspiração para todos nós. 

 

v À secretária do LIM, Francisca de Fátima Valentim, pela generosidade 

em ajudar com questões do departamento e à alegria de todos os dias. 

 



	

	

v À bibliotecária da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) Valéria 
Vilhena, por todas as vezes que me auxiliou nas mais diversas dúvidas 

sobre a dissertação, sempre com seu jeito doce e atencioso para com os 

alunos. 

 

v À secretária da pós-graduação do programa Ciências em 

Gastroenterologia, Vilma Libério, por ter fornecido todos os 

esclarecimentos diante aos inúmeros documentos necessários no 

decorrer deste processo. 

 

v Ao professor e responsável por manter o programa da pós-graduação 

Ciências em Gastroenterologia, Prof. Dr. Flair José Carrilho. Obrigada 

professor, por enxergar além do que se pode ver. Agradeço a todos os 

professores que ministraram suas aulas e, com quem pude aprender um 

pouco mais nas reuniões semanais do departamento, em especial, Prof. 
Dr. José Jukemura. 

 

v A todos os médicos e pesquisadores envolvidos diretamente na 

casuística deste projeto com total disposição ao auxílio de informações 

sobre os pacientes quando requisitadas, bem como as instituições 

presentes e que foram de grande apoio e interesse para a sua realização, 

em especial, ao Dr. Mário Gonzaléz e André Cotia do Instituto de 

Infectologia Emílio Ribas, a Dra. Ana Catharina dos Santos S. Nastri e 

a Dra. Luciana Vilas Boas Casadio da Divisão de Moléstias Infecciosas 

e Parasitárias (HCFMUSP) e a Dra. Simone Tenório do Centro de 

Referência e Treinamento em DST/AIDS (CRT-AIDS). 

 

v A todos os pacientes, que fizeram parte deste estudo e, aos que pude ter 

o prazer de conhecer pessoalmente, mediante a apresentação de 

documentos burocráticos.  

 



	

	

v Agradeço ao apoio da Capes e do LIM 07 na realização deste projeto, do 

qual não seria possível minha manutenção e a continuidade da pesquisa 

sem este apoio financeiro fornecido. 

 
v E, por fim, agradeço a mim mesma. Apesar de todos os obstáculos que 

se apresentaram a minha frente, nunca ter desistido. Estar na pós-

graduação me fez enxergar características próprias que antes não eram 

tão aparentes. Me fez amadurecer como ser humano e profissional, 

descobrir que a minha determinação e a minha dedicação são as minhas 

melhores virtudes e, que tudo eu posso se com fé e amor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Foi o tempo que dedicastes à tua rosa que a fez tão importante.” 
Antoine de Saint-Exupéry 



	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta dissertação está de acordo com as seguintes normas, em vigor no momento 

desta publicação:  

Referências: adaptado de International Committee of Medical Journals Editors  

(Vancouver). 

Universidade de São Paulo. Faculdade de Medicina. Divisão de Biblioteca e 

Documentação. Guia de apresentação de dissertações, teses e monografias. 

Elaborado por Anneliese Carneiro da Cunha, Maria Julia de A. L. Freddi, Maria 

F. Crestana, Marinalva de Souza Aragão, Suely Campos Cardoso, Valéria 

Vilhena. 3a ed. São Paulo: Divisão de Biblioteca e Documentação; 2011. 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed 

in Index Medicus. 



	

	

Sumário 

Lista de Abreviaturas 

Lista de Siglas 

Lista de Símbolos 

Lista de Figuras 

Lista de Tabelas 

Lista de Gráficos 

Resumo 

Abstract 

1 - Introdução ..................................................................................................... 1 

1.1 - Histórico da doença & descoberta do vírus ............................................. 1 

1.2 - Classificação, características morfológicas & estruturais do vírus da 

hepatite A ......................................................................................................... 4 

1.3 - Mecanismo de replicação do HAV & resposta imunológica do hospedeiro

 ......................................................................................................................... 7 

1.4 - Diversidade genética & distribuição geográfica ....................................... 9 

1.5 - Transmissão .......................................................................................... 11 

1.6 - Patogênese da doença .......................................................................... 13 

1.7 - Diagnóstico ............................................................................................ 15 

1.7.1 - Diagnóstico sorológico ............................................................................... 15 

1.7.2 - Diagnóstico molecular ................................................................................ 15 

1.8 - Prevenção .............................................................................................. 16 

1.9 - Epidemiologia da infecção por HAV no mundo ..................................... 19 

1.10 - Surto europeu de hepatite A entre 2016 a 2018 .................................. 21 

1.11 - Surto no Brasil & justificativa do estudo ............................................... 24 

2 - Objetivos ..................................................................................................... 28 

2.1 - Objetivo geral ......................................................................................... 28 

2.2 - Objetivos específicos ............................................................................. 28 



	

	

3 - Casuística & Métodos ................................................................................ 30 

3.1 - Desenho do estudo ................................................................................ 30 

3.2 - População do estudo ............................................................................. 30 

3.3 - Período do estudo .................................................................................. 31 

3.4 - Aspectos éticos ...................................................................................... 31 

3.5 - Coleta de dados & da amostra .............................................................. 31 

3.6 - Diagnóstico sorológico ........................................................................... 32 

3.7 - Técnicas de biologia molecular .............................................................. 32 

3.7.1 - Extração de RNA ....................................................................................... 32 

3.7.2 - Detecção do HAV RNA por nested RT-PCR ............................................. 32 

3.7.3 - Amplificação da região VP1 completa do HAV RNA ................................. 34 

3.7.4 - Detecção do DNA amplificado ................................................................... 36 

3.7.5 - Sequenciamento das regiões VP1-2A & VP1 completa do HAV RNA ...... 36 

3.7.6 - Análise das sequências ............................................................................. 36 

4 - Resultados .................................................................................................. 39 

4.1 - Características demográficas ................................................................ 39 

4.2 - Características clínicas e laboratoriais dos pacientes incluídos no estudo

 ....................................................................................................................... 40 

4.2.1 - Sintomatologia ........................................................................................... 40 

4.2.2 - Níveis de enzimas hepáticas ..................................................................... 41 

4.2.3 - Perfil sorológico para outros agentes ........................................................ 42 

4.3 - Dados epidemiológicos para a investigação da exposição: 

comportamento e exposição sexual, histórico de viagens e suspeita alimentar

 ....................................................................................................................... 43 

4.4 - Detecção de HAV RNA .......................................................................... 45 

4.5 - Amplificação da região VP1 completa por nested RT-PCR ................... 46 

4.6 - Sequenciamento da região VP1-2A e VP1 completa ............................ 46 



	

	

4.7 - Genotipagem ......................................................................................... 46 

4.8 - Relações filogenéticas das sequências de HAV caracterizadas neste 

estudo ............................................................................................................ 47 

5 - Discussão ................................................................................................... 52 

6 - Conclusões ................................................................................................. 60 

7 - Referências ................................................................................................. 62 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Lista de Abreviaturas 
ITEM	 	

a.C.             
AIDS 
ALT                        

AST 
anti-HAV                     
d.C.   
DNA                       
eHAV                      
F                             

HAVCR1 
HAV                        
HBV                        
HCV                        

HIV                         

HSH                        
IDH                         

IgA                         

IG                           

IgG                         

IgM                         
IME 

IRES                       
ISTs 
N 
NK                          

ORF                        
pb                            

PCR                       

R                            

RNA                       

Antes de Cristo 

Acquired immunodeficiency syndrome / Síndrome da imunodeficiência adquirida 

Alanina aminotransferase 

Aspartato aminotransferase 

Anticorpo contra o vírus da hepatite A 

Depois de Cristo 

Deoxyribonucleic acid / Ácido desoxirribonucleico 

Vírus da hepatite A quase envelopado  
Foward / Anti-sense 

Receptor celular 1 do vírus da hepatite A 

Hepatitis A virus / Vírus da hepatite A 

Hepatitis B virus / Vírus da hepatite B 

Hepatitis C virus / Vírus da hepatite C 

Human immunodeficiency virus / Vírus da imunodeficiência humana 

Homens que fazem sexo com homens 

Índice de desenvolvimento humano  

Imunoglobulina A 

Imunoglobulina 

Imunoglobulina G 

Imunoglobulina M 

Imunomicroscopia eletrônica 

Internal ribosome entry site / Sítio interno de entrada ribossomal 

Infecções sexualmente transmissíveis 

Número 

Natural killer cell / Célula natural killer 

Open reading frame / Fase de leitura aberta 

Pares de base 

Polymerase chain reaction / Reação em cadeia da polimerase 

Reverse / Sense 

Ribonucleic acid / Ácido ribonucleico 

Transcrição reversa 



	

	

RT                 

TCLE 

UTR                   	

Termo de consentimento livre e esclarecido 

Untranslated region / Região não traduzida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Lista de Siglas 
 

CDC Centro de Controle de Doenças e Prevenção 

COVISA Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

CRIE Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais 

CRT-AIDS Centro de Referência e Treinamento em DST/AIDS 

ECDC Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças 

HCFMUSP Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP 

IIER Instituto de Infectologia Emílio Ribas 

OMS Organização Mundial da Saúde 

SINAN Sistema de Informação Nacional de Agravos de 

Notificação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	

	

Lista de Símbolos 
 

°C Grau Celsius 

kb 
Nm 

Kilobase 

Nanômetro 

> 
< 
mL 

Maior que 

Menor que 

Mililitro 

mM Milimolar 

pmol 
µl 

Picomol 

Microlitro 

% Porcentagem 

x Vezes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



	

	

Lista de Figuras 
 

Figura 1 - Organização do genoma do HAV e processamento das proteínas 
estruturais e não-estruturais a partir da poliproteína ........................................... 7 
	

Figura 2 - Representação esquemática do mecanismo de replicação do HAV . 9 
	

Figura 3 - Curso da infecção nas semanas iniciais pós exposição ao HAV ..... 14 
	

Figura 4 - Estimativa da endemicidade por HAV ao redor do mundo .............. 20 
	

Figura 5 - Representação das regiões VP1-2A e VP1 completa do genoma do 
HAV caracterizadas neste estudo ..................................................................... 35 
	

Figura 6 - Árvore filogenética da região VP1-2A do genoma do HAV a partir das 
sequências incluídas neste estudo ................................................................... 49 
	

Figura 7 - Árvore filogenética da região VP1 completa do genoma do HAV a 
partir das sequências incluídas neste estudo ................................................... 50	

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



	

	

Lista de Tabelas 
 

Tabela 1 - Descrição dos primers utilizados e suas posições de anelamento para 
a reação de nested RT-PCR das regiões VP1-2A e VP1 completa do genoma do 
HAV ................................................................................................................... 35 
	

Tabela 2 - Informações acerca da presença ou ausência de sintomas 
característicos da doença entre os casos desta casuística .............................. 41 
	

Tabela 3 - Níveis das enzimas hepáticas dos pacientes incluídos no presente 
estudo ................................................................................................................ 42 
	

Tabela 4 – Marcadores de infecção para outros agentes (HBV, HCV, HIV e Febre 
amarela) dos pacientes incluídos na casuística ................................................ 43 
	

Tabela 5 - Informações acerca do comportamento sexual e uso de drogas entre 
os pacientes incluídos no estudo ...................................................................... 44 
	

Tabela 6 - Informações acerca da possível fonte de contaminação por HAV 
relatadas pelos pacientes incluídos no estudo .................................................. 45	

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



	

	

Lista de Gráficos 
 

Gráfico 1 - Análise da faixa etária por sexo dos pacientes incluídos no estudo
........................................................................................................................... 40	

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



	

	

Resumo 

Chuffi S. Caracterização molecular das cepas do vírus da hepatite A envolvidas 
no surto identificado na cidade de São Paulo no período de 2017 a 2019 
[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2021. 

Casos de hepatite A são frequentes em áreas endêmicas, nas quais os baixos 
níveis socioeconômicos exercem influência direta no saneamento básico, 
medidas de higiene e hábitos particulares dos indivíduos, que acabam gerando 
um cenário perfeito para a proliferação do vírus e o acometimento da população 
durante os primeiros anos de vida. Em contrapartida, em regiões não endêmicas, 
onde há países de alto poder socioeconômico com medidas adequadas de 
higiene, saneamento básico e bons hábitos da população, a prevalência é baixa 
e a susceptibilidade da população de jovens e adultos é alta, resultando em 
surtos no momento em que ocorre a introdução do vírus entre essa população. 
Apesar da típica transmissão dessa infecção por via fecal-oral por meio de água 
e alimentos contaminados, nos últimos anos a disseminação tem sido associada 
às práticas sexuais, principalmente pela prática do sexo oro-anal, observada 
mais frequentemente entre homens que fazem sexo com homens (HSH). Na 
Europa, durante o último surto que teve início já no final de 2016, foram 
acometidos cerca de 22 países europeus com 4.475 casos notificados até 
setembro de 2018, com a predominância da população HSH. Esse surto, 
inicialmente relatado nos países europeus, foi observado nos países da América 
do Norte e do Sul, como no Brasil e, em particular, na cidade de São Paulo. 
Dados publicados forneceram importantes informações epidemiológicas acerca 
do município de São Paulo com 1547 casos notificados no período de 2016 até 
outubro de 2019, sendo destes 1266 (82,0%) indivíduos do sexo masculino e 
desses, 503 (41,0%) relatando provável contaminação pela via sexual. Sabe-se 
que os genótipos (I,II e III) e os subgenótipos (IA, IB, IIA, IIB, IIIA e IIIB) do vírus 
da hepatite A (HAV) apresentam uma distribuição geográfica característica, 
portanto a identificação molecular das cepas do HAV envolvidas na infecção é 
de grande relevância para o entendimento da origem da infecção e de suas rotas 
de transmissão. Este estudo teve como objetivo principal a caracterização da 
epidemiologia molecular e o estudo das relações filogenéticas das cepas de HAV 
isoladas dos casos de infecção aguda atendidos em instituições de referência da 
cidade de São Paulo no período de setembro/2017 a maio/2019. Foram incluídas 
amostras com sorologia confirmada para hepatite A (anti-HAV IgM positivo) de 
51 casos, destes a maioria (80,3%; 41/51) era do sexo masculino e na faixa 
etária entre 20 e 40 anos (68,6%). O HAV RNA foi detectado por nested RT-PCR 
utilizando primers que amplificam um fragmento de 267 pares de base (pb) da 
região genômica VP1-2A em 92% (47/51) das amostras, de 89,4% (42/47) 
dessas foi possível também amplificar a região VP1 completa (953 pb). As 
amostras amplificadas foram sequenciadas para posterior análise genotípica. 
Todas as sequências caracterizadas neste estudo foram classificadas dentro do 
subgenótipo IA; observou-se o agrupamento das mesmas em cinco clados, e a 
maioria das sequências isoladas dos casos de São Paulo agruparam juntamente 
com as sequências isoladas dos surtos que ocorreram em diferentes países da 
Europa em 2016.  
 



	

	

Descritores: Hepatite A; Vírus da hepatite A; Biologia molecular; Genótipo; 
Epidemiologia; Brasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

Abstract 

Chuffi S. Molecular characterization of hepatitis A virus strains involved in the 
outbreak identified in the city of São Paulo from 2017 to 2019 [dissertation]. São 
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2021. 
Hepatitis A cases are frequent in endemic areas with low socioeconomics levels, 
associated with poor sanitation and hygienic measures resulting in a perfect 
scenario for the proliferation of the virus and infection of the population 
involvement during the first years of life.	On the other hand, in non-endemic 
regions, where there are countries witht high socioeconomic power and adequate 
measures of hygiene, basic sanitation and good habits of the population, the 
prevalence is low and the susceptibility of the young and adult population is high, 
resulting in outbreaks. Despite the typical transmission of this infection via the 
fecal-oral route through contaminated water and food, in recent years the spread 
has been associated with sexual practices, mainly through the practice of oro-
anal sex, observed more frequently among men who have sex with men (MSM). 
In Europe, during the last outbreak that started at the end of 2016, around 22 
European countries were affected, with 4,475 cases reported up to September 
2018, with the predominance of the MSM population. This outbreak, initially 
reported in European countries, was observed in the countries of North and South 
America, such as Brazil and, in particular, in the city of São Paulo. Published data 
provided important epidemiological information about the municipality of São 
Paulo with 1547 cases from 2016 to October 2019, of which 1266 (82.0%) were 
male and 503 (41.0%) reported probable contamination via the sexual route. It is 
known that the genotypes (I, II and III) and subgenotypes (IA, IB, IIA, IIB, IIIA and 
IIIB) of the hepatitis A virus (HAV) have a characteristic geographical distribution, 
therefore the molecular identification of strains of the HAV involved in the infection 
is of great relevance for understanding the origin of the infection and its 
transmission routes.	This study had as its main objective the characterization of 
molecular epidemiology and the study of the phylogenetic relationships of HAV 
strains isolated from cases of acute infection treated at reference institutions in 
the city of São Paulo in the period from 2017 to 2019. Samples with confirmed 
serology were included for hepatitis A (anti-HAV IgM positive) of 51 cases, most 
of them (80.3%; 41/51) were male and aged between 20 and 40 years (68.6%). 
HAV RNA was detected by nested RT-PCR from the VP1-2A genomic region in 
92% (47/51) of the samples and amplified from the complete VP1 genomic region 
in 89.4% (42/47) of the samples, of which 95.2% (40/42) were sequenced for 
further genotypic analysis. The viral subgenotype could be classified as 
subgenotype IA in all sequences. The sequences characterized in this study 
grouped into five clades and the phylogeny showed the grouping of most of the 
isolated sequences of the São Paulo cases together with the isolated sequences 
of the outbreaks that occurred in different European countries in 2016. 

Descriptors: Hepatitis A; Hepatitis A virus; Molecular biology; Genotype; 
Epidemiology; Brazil. 
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1 - Introdução 
	

1.1 - Histórico da doença & descoberta do vírus  
 

Muitas são as doenças silenciosas que vêm nos afetando desde os 

tempos mais distantes, a esclarecer no percurso deste texto uma doença que 

deriva da palavra grega “hepa” de fígado e “ite” de inflamação, a hepatite. No 

século V antes de Cristo (a.C.) na Antiguidade, Hipócrates de Cós, médico e 

filósofo grego e, tão conhecido como “pai da medicina” por ter sido o primeiro 

responsável a observar e a descrever as características clínicas de doenças que 

já eram observadas na humanidade, descreveu os quadros de hepatite 

fulminante, e essas características descritas permanecem as mesmas até hoje. 

No entanto, as particularidades dessas doenças circulantes, começaram a ficar 

mais claras durante o período da Idade Média, entre os séculos V e XV depois 

de Cristo (d.C.), quando os infectados que apresentavam uma pigmentação 

peculiar em sua pele, de cor amarela ou verde, eram obrigados ao isolamento 1, 

2. 

 

Em 1492, na Idade Moderna (1453-1789), Cristóvão Colombo chegou ao 

Novo Mundo e trouxe com ele muitos agentes infecciosos, o que reforçou o 

pensamento de que as doenças poderiam ser transmitidas. Os casos ictéricos 

passaram a ser um grande problema de saúde pública, aparecendo em surtos, 

que foram mais tarde associados aos períodos posteriores das sucessivas 

guerras da época 2. 

 

Com o despertar da Idade Contemporânea, que se inicia em 1789 e se 

estende até os dias atuais, começaram a ser notificados alguns casos de 

infecções nos Estados Unidos, em particular, durante uma das principais guerras 

de marco histórico, a Guerra Civil Americana (1861 a 1865). Os sintomas mais 

frequentes eram os mesmos observados por Hipócrates na Antiguidade, e as 

notificações chegaram a cerca de 40.000 infectados entre ingleses e 

americanos. Esses conturbados episódios se estenderam para a Primeira e para 

a Segunda Guerra Mundial e, o alastramento das hepatites foi capaz de devastar 
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tropas enormes de civis e militares. Apesar do passado obscuro de grandes 

epidemias, foi o surto que acometeu especificamente as tropas da Segunda 

Guerra que disparou o gatilho para os estudos acerca das hepatites virais entre 

os anos de 1942 e 1950 3. 

 

Estudos epidemiológicos foram assumidos pelo exército dos Estados 

Unidos, que puderam concluir que a apresentação dos casos ocorreu após a 

administração da vacina contra a febre amarela, mas também outra 

apresentação com sintomas mais simples como diarreia foi observada, 

sugerindo que agentes infecciosos diferentes estariam envolvidos nos surtos de 

icterícia e que eram transmitidos por diferentes vias, sendo uma delas a via fecal-

oral 1, 3. 

 

Infecções experimentais em humanos acompanharam os estudos 

epidemiológicos do exército. Devido à dificuldade de interpretação, os 

experimentos não levaram a resultados satisfatórios, mas levantaram a hipótese 

que a hepatite transmitida por via fecal-oral poderia estar associada a um curto 

período de incubação da doença, dando início às diferentes sugestões para a 

classificação das formas virais encontradas. Até que Mac Callum em 1947, 

propôs o termo final de hepatite A para designar a “forma infecciosa” que mais 

tarde, passou a ser o termo reportado pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) 2, 4. 

 

 Saul Krugman, entre as décadas de 50 e 60, que confirmou por estudos 

experimentais a existência de duas formas virais diferentes de hepatites em 

estudos realizados em crianças com doenças mentais 5, 6.  

 

Krugman, realizou duas inoculações chamadas de MS-1 e MS-2 a partir 

da identificação de uma criança que apresentava as duas formas virais da 

doença. Com esses experimentos, ele identificou duas formas de infecção, uma 

crônica e uma aguda, que puderam ser confirmadas por outro grupo de 

voluntários ordenados pelo exército americano, já que os experimentos em 

crianças com retardo mental resultaram em controvérsias éticas e, na 
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descontinuidade das pesquisas. Com o intuito de continuar os estudos e 

aumentar a representatividade de indivíduos infectados, os internos da prisão 

federal Joliet, em Illinois foram recrutados. Estes estudos, embora 

esclarecedores, foram contra qualquer padrão ético atual 3, 5, 6. 

 

Paralelamente aos experimentos de Krugman, estavam sendo realizados 

os primeiros ensaios para o desenvolvimento do modelo de transmissão em 

animais. Em 1967, Friedrich Deinhardt publicou a primeira evidência de 

transmissão de hepatites virais em saguis, a partir da inoculação de uma amostra 

de soro procedente de um cirurgião, que acreditava ter adquirido hepatite A de 

um paciente. Contudo, quando cientistas tentaram reproduzir os seus achados, 

não obtiveram os mesmos resultados. Para resolver a controvérsia, Deinhardt 

inoculou em saguis as amostras provenientes dos estudos de Krugman 

envolvendo prisioneiros da prisão de Joliet, em Illinois gerando resultados 

satisfatórios que permitiram a descoberta posteriormente da transmissão do 

vírus a diferentes espécies de primatas 3, 6. 

 

Feinstone em 1973, foi o primeiro a visualizar a partícula do vírus da 

hepatite A (do inglês hepatitis A virus - HAV) com o uso da técnica de 

imunomicroscopia eletrônica (IME). A sua tentativa inicial era encontrar o vírus e 

seu antígeno em amostras de soro, mas não foi possível devido ao curto período 

de incubação do vírus e a provável baixa viremia presente nas amostras. Foram 

utilizadas como modelo secundário as amostras de fezes dos indivíduos 

infectados procedentes do experimento de Krugman. Após a sua publicação, 

vários grupos de pesquisadores foram em busca do isolamento do vírus em 

cultura celular, confirmando uma partícula se não igual, parecida com o vírus 

descrito por Feinstone 7. 

 

Foram todos esses trabalhos realizados e citados no decorrer deste texto, 

que em conjunto se tornaram fundamentais para a descoberta do agente 

etiológico da hepatite A. A sua identificação forneceu grandes avanços 

científicos para o entendimento sobre a doença e sobre o vírus. Foi a partir da 

identificação da partícula viral por Feinstone, que foi desenvolvido o teste 
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sorológico para detecção de antígenos e anticorpos contra o vírus, 

proporcionando em pouco tempo o desenvolvimento da vacina que conhecemos 

hoje. Após essa descoberta foi desenvolvida também a propagação do vírus em 

culturas celulares e a detecção e caracterização do genoma viral a partir de 

técnicas moleculares 2, 3, 8, 9. 

 

Apesar dos avanços e da chegada até a visualização da partícula 

infecciosa, a origem geográfica do vírus e a sua ancestralidade ainda não são 

bem esclarecidas. Estudos especulam a África como uma opção aceitável para 

sua origem, bem como de tantos outros agentes que surgiram ou podem ter 

surgido no Velho Mundo e se disseminado causando tantas infecções desde os 

tempos mais remotos da humanidade. Recentemente, tem sido observado 

possíveis ancestrais em comum com o HAV sugerindo sua evolução a partir de 

primatas não humanos, morcegos, roedores e até focas. Sugere-se a partir 

dessas descobertas, a possibilidade de emergência zoonótica para o vírus, 

devido a sua alta rotatividade em hospedeiros até a chegada em humanos, 

podendo tornar o seu histórico muito mais instigante e complexo 10, 11.   

 

1.2 - Classificação, características morfológicas & estruturais do vírus da 
hepatite A 
 

Grandes controvérsias acerca da classificação do vírus surgiram após sua 

visualização por IME. Foi primeiramente descrito como pertencente ao gênero 

Enterovírus e a família Picornaviridae. Mas, por apresentar algumas 

características especiais, como o tropismo por células hepáticas, sua lenta 

multiplicação em cultura celular, resultante da não interferência na célula 

hospedeira, a persistência da infecção e, sua baixa semelhança genética com 

os Enterovírus, foi considerada sua reclassificação em um novo gênero, sendo 

o único constituinte deste, o gênero Hepatovirus 12. 

 

O HAV é um vírus pequeno, com cerca de 27 nm de diâmetro, e de 

simetria icosaédrica. Possui como ácido nucleico uma molécula de ácido 

ribonucleico (do inglês Ribonucleic acid - RNA) fita simples de polaridade positiva 
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com aproximadamente 7,5 kilobases (kb). É classicamente considerado não-

envelopado, isso porque geralmente as partículas virais são liberadas das 

células após a lise celular. No entanto, como o vírus não causa efeito citopático 

aparente durante a sua replicação, possibilitando a persistência da infecção, foi 

recentemente observada a liberação das partículas virais em vesículas 

extracelulares, as quais são constituídas por membranas provenientes de 

células do hospedeiro. As partículas virais envoltas por essas membranas 

podem ser encontradas circulando na corrente sanguínea. Essa característica 

gerou um cenário conflituoso na determinação de vírus envelopados e não-

envelopados e, para o HAV, parece representar uma segunda forma de virion 

infeccioso que pode ser detectada no soro denominada quase envelopado 

(eHAV) 13-15. 

 

Diferente de outros vírus pertencentes à mesma família, as partículas do 

HAV são altamente estáveis e resistentes em temperatura ambiente e pH baixo, 

condições ambientais nas quais as partículas podem se manter viáveis por até 

um mês. Essa característica favorece a transmissão da infecção, principalmente 

por via fecal-oral através de água e alimentos contaminados, e explica a alta 

capacidade do vírus de permanecer em meio ácido, sendo assim capaz de 

circular pelo estômago até o trato biliar 8, 16.  

 

O genoma do HAV possui uma única fase de leitura aberta (do inglês 

Open reading frame - ORF) responsável por codificar uma poliproteína dividida 

em três regiões principais P1, P2 e P3 que dão origem a várias proteínas 

precursoras e maduras funcionais do vírus (Figura 1). A região P1 codifica as 

proteínas estruturais VP1, VP2 e VP3, que vão formar o capsídeo viral, além da 

VP4, que é essencial para a formação do virion, mas não é detectada nas 

partículas virais maduras. As regiões P2 e P3 codificam as proteínas não 

estruturais do vírus 2A, 2B, 2C e 3A, 3B, 3C e 3D respectivamente, que são 

associadas ao processo de replicação viral 8, 13, 16, 17.  

 

A proteína 2A parece atuar como iniciadora para a maturação completa 

da proteína VP1 do capsídeo do vírus e também participar da morfogênese das 
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partículas virais. Embora suas funções não sejam completamente conhecidas e 

ainda não tenha sido identificada diretamente em células infectadas, não 

descartam a sua associação com o processo de replicação do vírus. No geral, 

todas as proteínas estruturais do capsídeo viral são clivadas pela protease 3C, 

codificada na região P3. A protease 3C, além de atuar na clivagem das proteínas, 

atua no controle da síntese do genoma. Alguns fragmentos de nucleotídeos, 

foram descritos na literatura com a capacidade de ligação na protease 

promovendo interferência em sua função, podendo por exemplo inibir o processo 

de replicação viral 8, 13, 16-18. 

 

Em cada extremidade da ORF há duas regiões não codificadoras: as 

extremidades 5’ UTR (do inglês Untranslated region - UTR) e 3’ UTR (Figura 1). 

A extremidade 5’ UTR possui de 734 a 740 nucleotídeos sendo considerada a 

região mais conservada do genoma ligada a uma proteína específica do vírus, a 

VPg, que funciona como um primer iniciador responsável por iniciar a síntese de 

RNA por meio da transcrição. Além disso, possui um sítio interno de entrada 

ribossomal (do inglês Internal ribosome entry site - IRES) que atua na tradução 

do RNA viral. Substituições de nucleotídeos nessa região podem promover 

alterações funcionais, influenciando na replicação viral e como consequência 

promover alterações na virulência da cepa viral. Essas mutações têm sido 

descritas como fatores genéticos virais que podem estar associados com os 

níveis de gravidade da doença 19.  

 

A extremidade 3’ UTR é a porção terminadora da tradução de 40 a 80 

nucleotídeos e contém uma cauda poli (A). Essa região apresenta estruturas 

secundárias podendo ser responsável pela interação específica entre as 

proteínas virais e celulares 8. 
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Traduzido e adaptado de: Lin JY et al. 2009 17. 

Figura 1 - Organização do genoma do HAV e processamento das proteínas 
estruturais e não-estruturais a partir da poliproteína 
 
As extremidades não codificadoras 5’UTR e 3’UTR cercam a ORF, a única região 
codificadora do genoma do HAV, responsável pela formação de todas as 
proteínas estruturais e não estruturais do vírus a partir de suas três regiões 
principais P1, P2 e P3. A região P1, responsável pela formação de todas as 
proteínas estruturais irá diretamente formá-las: VP4, VP2, VP3 e VP1. Já as 
regiões P2 e P3, que formarão todas as proteínas não estruturais, irão dar origem 
as proteínas precursoras 2BC, 3AB e 3CD. Por fim, todas as proteínas maduras 
funcionais do vírus serão formadas: VP4, VP2, VP3, VP1, 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 
3B, 3C e 3D, respectivamente. 
 
1.3 - Mecanismo de replicação do HAV & resposta imunológica do 
hospedeiro 
 

Ao contrário dos outros vírus pertencentes à família Picornaviridae, o HAV 

se replica lentamente e de forma prolongada nas células infectadas do 

hospedeiro. Seu ciclo de replicação tem início com a circulação das partículas 

virais na corrente sanguínea, as quais infectam primeiramente os macrófagos 

residentes do fígado (células de Kupffer) até a chegada propriamente dita aos 

hepatócitos 16, 20. 

 

Para a entrada na célula, as partículas do HAV interagem com receptores 

celulares específicos, principalmente o receptor HAVCR1, o primeiro a ser 
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descoberto, pertencente à família dos genes TIM e expresso nos hepatócitos e 

nas células linfoides. No entanto, com a expressão do receptor em vários órgãos, 

é possível que outros receptores também participem no mecanismo de entrada 

do vírus, como os outros membros da família dos genes TIM já sugeridos 14, 18. 

 

A imunoglobulina A humana (IgA) foi identificada como um ligante natural 

ao receptor HAVCR1 e pode ter alta funcionalidade ao aumentar a interação do 

vírus ao receptor, quando este se apresenta em níveis baixos nos hepatócitos. 

Por outro lado, acredita-se que essa ligação possa inibir as células T 

especializadas evitando uma resposta imune hiperativa e permitindo que o vírus 

escape do sistema imunológico. Essas interações constituem um mecanismo 

fundamental para a persistência da infecção e para os casos de recidiva 18, 21. 

 

Além disso, algumas evidências apontam para a associação do receptor 

HAVCR1 com a gravidade da doença, o que parece estar relacionado à presença 

de polimorfismos no seu gene codificador (TIM1). Esse gene possui um papel 

importante na regulação da diferenciação das células T. A ocorrência de 

polimorfismos no mesmo pode ativar o reconhecimento do vírus pelas células 

Natural Killer (do inglês Natural killer cell - NK), o que pode induzir uma resposta 

imune mais intensa pela alta atividade citotóxica dessas células e levar a danos 

hepáticos por processos necroinflamatórios ainda não bem esclarecidos 14, 22. 

 

A entrada da partícula viral na célula após a ligação mediada pelo receptor 

ainda é um mistério, mas há indícios de que seja mediada pelo processo de 

endocitose 18. A replicação ocorre exclusivamente no citoplasma celular onde o 

RNA viral é liberado e traduzido na poliproteína, que passa por um processo de 

clivagem mediado pela protease 3C dando origem às proteínas virais estruturais 

e não estruturais. Esse RNA viral também é utilizado como molde para a síntese 

da fita de polaridade negativa de RNA complementar, que por sua vez servirá 

como molde para a síntese de novas fitas de polaridade positiva, que irão 

constituir o RNA genômico das novas partículas virais e também ser utilizados 

como RNAs mensageiros para a síntese das proteínas virais. Por fim as 
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partículas são empacotadas e liberadas pelos hepatócitos seguindo para a bile 

de onde são enviadas para o meio por intermédio das fezes (Figura 2) 16, 23. 

 

	

Fonte: Santos SN et al., 2015 23. 

Figura 2 - Representação esquemática do mecanismo de replicação do HAV 
 
Após a entrada da partícula viral, o RNA liberado é traduzido na poliproteína ao 
mesmo tempo que atua na síntese de novas fitas de RNA que irão constituir o 
RNA genômico das novas partículas virais e também ser utilizadas como RNAs 
mensageiros para a síntese das proteínas virais. A partir da tradução, a ORF irá 
formar todas as proteínas estruturais e não estruturais do HAV, originando novas 
partículas virais que serão empacotadas e liberadas pelas células. 
 

1.4 - Diversidade genética & distribuição geográfica 
 

Apenas um sorotipo do HAV foi identificado até momento, o que significa 

dizer que um indivíduo infectado com uma determinada cepa de HAV está 

protegido de ser infectado com qualquer outra cepa desse vírus. Apesar de 

apresentar um único sorotipo, o vírus possui uma ampla variabilidade genética 

que possibilitou sua classificação em diferentes genótipos. Utilizando a análise 

da sequência da junção VP1-2A do genoma, conhecida por ser altamente 

variável, o HAV foi classificado em sete genótipos, sendo quatro genótipos (I, II, 

III e VII) humanos e três (IV, V e VI) originalmente de símios 8, 13, 24. 
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Recentemente os genótipos foram reclassificados em seis, de acordo com 

a análise da região VP1 completa, conhecida por apresentar uma variabilidade 

genética intermediária quando comparada a junção VP1-2A e apresentar 

melhores informações a respeito das posições variáveis do genoma. O genótipo 

previamente definido como VII, passou a ser um subgenótipo do genótipo II 8, 13, 

25, 26. 

 

Um genótipo do HAV é definido como um grupo de vírus que apresentam 

similaridade entre as sequências de nucleotídeos do seu genoma igual ou maior 

que 85%. Os genótipos são classificados em subgrupos denominados 

subgenótipos, os quais apresentam uma diferença menor do que 7,5% entre as 

sequências de nucleotídeos do genoma completo 27. 

 

A classificação em subgenótipos foi sugerida para os genótipos humanos 

I, II e III, os quais apresentam os subgenótipos A e B. Atualmente, para a 

classificação das cepas de HAV em genótipos, são usadas para análise a 

sequência de regiões do genoma que compõem a junção do fragmento VP1-2A 

com 168 pares de bases e a região VP1 completa com um fragmento de 900 

pares de base. Quando utilizada a sequência de nucleotídeos da junção VP1-

2A, os diferentes genótipos apresentam diferenças superiores a 15% entre si, e 

os subgenótipos de aproximadamente 7% 8, 16.	

 

Os diferentes genótipos e subgenótipos do HAV apresentam uma 

distribuição geográfica característica. O genótipo I é prevalente em diferentes 

partes do mundo e a ocorrência do subgenótipo A maior do que do B, sendo 

ambos reportados em cocirculação em algumas regiões em particular como 

África do Sul, Brasil e Israel. A cocirculação dos subgenótipos IA e IIIA pode ser 

observada em alguns países como Índia e outros da Ásia Central, que 

pertenciam a antiga União Soviética 8, 13, 16, 28. 
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O subgenótipo IA é amplamente distribuído no mundo e foram 

encontradas cepas circulando na América do Norte e do Sul, Europa, Ásia e 

África 16, 24. 

 

O subgenótipo IB é prevalente nos países do Oriente Médio e apresenta 

cepas isoladas em países da Europa, da África do Norte e da América do Sul, 

bem como na Austrália, no Japão e na Jordânia. No Brasil, esse subgenótipo foi 

encontrado em surtos, sendo sua prevalência maior do que o subgenótipo IA, o 

que pode sugerir sua disseminação maior do que a já esperada 16, 24, 29, 30. 

 

O genótipo II foi identificado na França e em Serra Leoa, mas é raramente 

encontrado. Alguns estudos sugerem sua origem em regiões endêmicas como a 

África Ocidental e admitem ser desconhecidas as razões pela sua limitação no 

mundo 26, 31. Já o genótipo III é o único que possui cepas isoladas de humanos 

e primatas não humanos. Assim como o genótipo I, possui uma grande 

distribuição mundial e é frequentemente encontrado em países da Europa como 

França e Itália e, em países da Ásia onde especialmente o subgenótipo IIIA 

parece ser endêmico, como Nepal, Índia, Malásia e Siri Lanka. Na América do 

Norte este genótipo circula principalmente nos Estados Unidos. Por sua ampla e 

crescente distribuição geográfica observada entre os humanos, sugere-se uma 

origem humana para este genótipo 13, 16, 24, 27. 
	
1.5 - Transmissão  

 

A transmissão do HAV acontece pela via fecal-oral, por ingestão de água 

e alimentos contaminados com fezes de indivíduos infectados ou, pelo contato 

direto de pessoa para pessoa. Essas fontes de infecção são frequentemente 

reportadas durante a ocorrência de surtos de icterícia em um grande número de 

pessoas em um curto período de tempo. A contaminação por água se faz por 

ingestão de água que seria própria para consumo e está infectada, ou por 

pessoas que nadam em locais que representam potencial fonte de infecção, 

como esgotos. Já na contaminação por alimentos, estão incluídos principalmente 

os frutos do mar, como mexilhões e ostras, saladas, frutas e legumes crus que 

podem estar contaminados por fezes. A maioria dos surtos de origem alimentar, 
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apontam que a contaminação ocorre pelo manuseio dos alimentos por 

manipuladores infectados, que ao combinar hábitos de má higiene, como a não 

lavagem das mãos, favorecem a disseminação da infecção 16, 32-34.  

 

O risco de contaminação direta de pessoa para pessoa, aumenta com as 

práticas inadequadas de higiene e o compartilhamento de objetos pessoais, 

principalmente quando há indivíduos infectados e suscetíveis no mesmo meio, 

como em ambientes domésticos por meio do contato íntimo recorrente entre os 

familiares e, em creches e escolas com a atuação constante das crianças como 

reservatórios e fonte de transmissão para a população 35, 36. 

 

Adicionalmente, a transmissão pode ocorrer pela prática sexual a partir do 

contato direto com locais anatômicos contaminados por fezes, especificamente 

pelas práticas de sexo oral e anal. Embora essa via de contaminação seja 

diretamente influenciada por hábitos individuais do estilo de vida, tem sido 

intimamente maior entre homens que fazem sexo com homens, que 

teoricamente são mais expostos a múltiplos parceiros sexuais e à maior 

frequência do sexo oro-anal 37, 38. 

 

Ainda que, a transmissão do HAV pela via parenteral seja rara, pode 

acontecer por transfusão de sangue ou derivados de produtos sanguíneos 

procedentes de doadores infectados que doam durante o período de viremia. A 

depender do quadro clínico dos pacientes nesses casos, o risco de contrair a 

infecção por tal via inusitada pode ser aumentado, assim como a gravidade da 

doença, considerando por exemplo os indivíduos imunocomprometidos 39-42. 

 

Em particular, tem sido reportada a transmissão entre usuários de drogas 

injetáveis, que apesar de não existirem muitos esclarecimentos sobre a forma de 

contaminação, pode-se atribuir ao conjunto de hábitos do estilo de vida e de 

higiene como já citados anteriormente e, também a possível transmissão pela 

via percutânea pelo compartilhamento de seringas infectadas. No entanto, não 

há concordância até o momento de quais seriam os principais fatores de risco 

para este grupo 8, 38, 43, 44. 
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1.6 - Patogênese da doença 
 

As manifestações clínicas da doença começam a aparecer após o período 

de incubação do vírus que dura aproximadamente 28 dias, podendo variar de 15 

a 50 dias. Os portadores podem apresentar a infecção assintomática ou 

sintomática, mas nunca avançam para a hepatite crônica e, alguns ainda podem 

vir a apresentar a forma mais grave da doença, a hepatite fulminante. Assim 

como na infecção por outros vírus causadores de hepatites, os sintomas mais 

comuns incluem icterícia, anorexia, fadiga, perda de peso e apetite, náusea, dor 

abdominal, febre, diarreia, vômito, urina escura e dor de cabeça. Já os que 

incluem quadros extra-hepáticos como lesão renal, o desenvolvimento de 

hepatite autoimune, anemia hemolítica, artrite, Síndrome de Guillain - Barré e 

entre outros, estão entre os relatos de manifestações atípicas da doença e, 

portanto, graves 45, 46.	

 

Mais de 70% das crianças menores de seis anos quando infectadas 

evoluem de forma assintomáticas e anictéricas, podendo ser uma fonte de 

infecção para outras pessoas. Já em adultos, os sintomas podem perdurar por 

meses, com cerca de 15% dos infectados apresentando a forma rara da doença 

prolongada com a persistência dos sintomas ou a recidiva deles de seis a nove 

meses depois do início da infecção. Nesses casos é possível detectar viremia e 

excreção de vírus nas fezes. Os casos de hepatite fulminante, embora raros, são 

mais frequentemente observados em pessoas com mais de 50 anos e com 

histórico de doenças hepáticas crônicas. Esses dados indicam que a severidade 

da doença pode estar diretamente ligada à idade do portador, além de 

agravantes como a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (do inglês 

Human immunodeficiency virus - HIV) e, a presença de doenças crônicas como 

a hepatite B ou C 45, 46. 

 

A viremia que começa a aparecer entre 1 a 2 semanas após a infecção, 

pode persistir até a elevação das enzimas hepáticas, embora a circulação das 

partículas virais na corrente sanguínea possa ser detectada até 12 meses após 

a infecção. As partículas virais livres podem ser excretadas pelas fezes, pela 
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urina e pela saliva, mas é a excreção nas fezes a primeira fonte de eliminação 

do vírus antes do aparecimento dos primeiros sintomas e da elevação dos níveis 

das enzimas hepáticas. Esse período de excreção nas fezes é definido como 

pico de infectividade por causa da presença de uma alta carga viral. A presença 

dos anticorpos anti-HAV IgM pode ser observada até o terceiro mês após a 

infecção quando o IgM começa a ter um declínio e, é substituído pelos anticorpos 

anti-HAV IgG, que podem aparecer desde o início da infecção e conferem 

imunidade por um longo período da vida do indivíduo (Figura 3) 8, 47, 48. 

 

 

Traduzido e adaptado de: Martin A, Lemon SM, 2006 48. 

Figura 3 - Curso da infecção nas semanas iniciais pós exposição ao HAV 
 
O início da excreção das partículas virais de HAV pelas fezes e o aumento da 
viremia antecedem a elevação das enzimas hepáticas como representado pela 
alanina aminotransferase (ALT). Esta por sua vez, antecede a elevação dos 
anticorpos anti-HAV IgM e IgG e se eleva à medida que há uma queda da 
excreção das partículas virais e da viremia. Os anticorpos anti-HAV IgM e anti-
HAV IgG começam a aparecer e permanecem em elevação constante até a 
sexta semana pós infecção, quando se inicia o declínio dos anticorpos anti-HAV 
IgM, sendo substituídos pela elevação contínua dos anticorpos anti-HAV IgG, 
finalizando o curso da infecção e conferindo imunidade ao indivíduo. 
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1.7 - Diagnóstico 
 

Como as manifestações clínicas da hepatite A são comuns para os outros 

tipos de hepatites, o quadro clínico a torna indistinguível, sendo necessários 

exames laboratoriais para definir o diagnóstico do paciente 49. 

1.7.1 - Diagnóstico sorológico 
  

  O diagnóstico sorológico é o principal método atual para diagnosticar a 

hepatite A. Consiste na pesquisa dos anticorpos específicos anti-HAV da classe 

IgM que indicam a presença da infecção aguda e, na pesquisa dos anticorpos 

anti-HAV total, que permite detectar não só os anticorpos anti-HAV IgM, como 

os anticorpos da classe IgG, importante para indicar a presença da imunidade 

adquirida, seja por infecção natural ou como resultado da imunização. Embora 

esses anticorpos não possam diferenciar uma infecção aguda de uma infecção 

passada recente, são importantes veículos para o estudo epidemiológico da 

prevalência da infecção, bem como para avaliar a resposta à vacina. 

Geralmente, os anticorpos são detectados por imunoensaios enzimáticos 

(ELISA) usando kits comerciais disponíveis no mercado com sensibilidade e 

especificidade acima de 95% 49, 50. 

1.7.2 - Diagnóstico molecular 
 
 Os métodos de diagnóstico molecular fornecem maior sensibilidade para 

detecção do HAV em amostras clínicas do que os imunoensaios enzimáticos 

usados para a pesquisa de antígenos virais. Atualmente, a amplificação pela 

técnica de nested PCR (do inglês Nested polymerase chain reaction - nested 

PCR) é a mais utilizada entre as técnicas de biologia molecular e, pode ser 

aplicada a diferentes tipos de amostras, como soro, plasma, saliva, amostras 

fecais e até amostras ambientais ou alimentos. Apesar da elevada carga viral 

nas fezes dos indivíduos infectados por HAV na fase de excreção viral, a 

presença de muitos inibidores no material fecal pode interferir e dificultar na 

detecção do material genético do vírus e, por isso, amostras de soro são 
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comumente utilizadas para a investigação direta da infecção nos portadores 8, 50, 

51. 

 

 A técnica de PCR quantitativo ou qualitativo em tempo real, têm sido 

amplamente recomendada pela sua alta sensibilidade, diminuição das chances 

de contaminação e rapidez, o que pode ser útil para análise de um grande 

número de amostras em surtos, por exemplo. Além do mais, pode ser mais 

sensível que a técnica de PCR convencional e apresenta dados quantitativos 

sobre a carga viral, contribuindo para estudos acerca da duração da viremia e o 

aumento das possibilidades na investigação dos diferentes materiais para 

diagnóstico 8, 50. 
	

1.8 - Prevenção  
 

A melhoria da higiene pessoal e da comunidade mediante ao saneamento 

básico adequado e o acesso a água potável são algumas medidas preventivas 

que podem ser tomadas para evitar a exposição e a disseminação da infecção 

pelo HAV. Essas medidas acabam gerando um efeito contraditório ao aumentar 

o número de adolescentes e adultos suscetíveis, uma vez que em países não 

desenvolvidos a maioria da população contrai a infecção durante a infância e se 

tornam imunes e, aquelas pessoas que vivem em países em desenvolvimento e 

desenvolvidos, devido às melhorias nas condições sanitárias e de higiene são 

teoricamente mais expostas à infecção e podem apresentar um risco ainda mais 

acentuado por meio de práticas comportamentais, como a prática sexual 

desprotegida, a utilização de drogas ilícitas e viagens para regiões endêmicas. 

Com essa crescente diminuição da imunidade contra o HAV da população, as 

estratégias de prevenção por tais medidas inespecíficas muitas vezes são 

impraticáveis e ineficientes, sendo a imunização universal pela vacina 

fundamental na tentativa concomitante de combater os altos índices de infecção 

pelo vírus 52.	

 

A comercialização da vacina está disponível desde 1992 e, apresenta 

duas formas, a vacina com vírus vivo atenuado e a vacina com vírus inativado. 
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Apesar da vacina inativada contra o HAV ser a mais utilizada e encontrada nos 

diversos polos do mundo, a vacina atenuada não difere muito em eficácia quando 

comparadas, sendo ambas produzidas com a propagação do HAV em cultura 

celular para níveis de atenuação 52, 53.  

 

No entanto, a vacina atenuada acaba não sendo muito utilizada pela 

possibilidade de reversão do vírus atenuado para formas virulentas, o que 

poderia ocasionar a infecção em pessoas vacinadas. Mas, ainda pode ser 

encontrada em uso em alguns países específicos, como na China, onde são 

utilizadas as duas apresentações comerciais da vacina. Na Índia, Guatemala, 

Filipinas e na Tailândia também é permitido uso desse modelo vacinal 52, 53. 

 

O controle pelos programas de imunização teve início entre 1995-1996 

originalmente com a aplicação da vacina em crianças que viviam em regiões 

endêmicas. A partir de 2006, o Centro de Controle de Doenças e Prevenção 

(CDC) recomendou a imunização para todas as crianças entre 12-23 meses de 

idade e para os indivíduos pertencentes a grupos de risco a partir de indicação 

médica, como os profissionais da saúde, indivíduos imunocomprometidos, 

coinfectados por vírus da hepatite B e/ou C, homens que fazem sexo com 

homens, parceiros de pessoas infectadas e que não fazem o uso de 

preservativos durante as relações sexuais, turistas para regiões endêmicas e 

usuários de drogas 49. 
	

Atualmente, o calendário vacinal da Sociedade Brasileira de Imunização 

(SBIm) sofreu alteração com a ampliação da imunização para crianças até os 

cinco anos de idade que tenham perdido a oportunidade de se vacinar 

anteriormente com a administração da vacina em dose única a partir dos 15 

meses 54. 

 

Para indivíduos pertencentes ao grupo de risco, a vacina é fortemente 

recomendada pelo SUS, sendo os pacientes encaminhados para o Centro de 

Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), onde também pode ser 

fornecida em casos de coagulopatia, fibrose cística, candidatos a transplante de 
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órgãos sólidos, transplantados de órgãos, trissomia, hemoglobinopatias, 

crianças menores de 13 anos com HIV/AIDS, doenças de depósito e indivíduos 

com hepatopatia crônica de qualquer etiologia 55.	

 

Em 2005, a Argentina foi o primeiro país a adotar a estratégia de 

vacinação com a administração em dose única a partir da coleta de dados 

relevantes acerca da soroconversão, do conceito de memória imunológica e a 

imunidade de rebanho, uma vez que se a aplicação de apenas uma dose é 

eficiente nas crianças que são suscetíveis, causaria um declínio na transmissão 

da infecção em outras faixas etárias, como em adultos jovens, podendo 

beneficiar a comunidade indiretamente e consequentemente, diminuindo os 

custos do país com a vacinação contra hepatite A56. 

 

Com a implementação do novo esquema vacinal adotado pela Argentina, 

o Ministério da Saúde ampliou os estudos de soroprevalência para anti-HAV nas 

diferentes regiões do Brasil, adotando em 2014 um programa vacinal 

semelhante. A eficácia do programa foi confirmada ao longo desses anos, mas 

novas informações serão importantes para analisar a necessidade ou não de 

uma dose de reforço em algum momento da vida 57-59. 

 

Embora ainda não se tenha certeza dos níveis exatos de anticorpos 

necessários para estabelecer uma imunidade vitalícia, sabe-se que a vacina 

pode induzir uma imunidade por longos períodos ou por toda a vida, bem como 

a infecção natural. Com essa perspectiva, têm sido avaliado o nível de  

anticorpos produzidos após a aplicação da vacina perante o esquema 

comumente utilizado com mais de uma dose e, perante a nova estratégia vacinal, 

tem-se observado com ambas as estratégias a persistência de níveis elevados 

por anos, independente se realizada a administração da vacina de vírus vivo 

atenuado ou da vacina inativada, o que reforça a eficiência da imunização contra 

o HAV das duas estratégias 52, 53, 60-62.	

 

Há ainda, a prescrição da profilaxia pós-exposição ao vírus com a 

administração da imunoglobulina (IG), que está indicada para as pessoas 
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pertencentes ao grupo de risco sem histórico de imunização, para pessoas com 

contato íntimo com pessoas infectadas e, principalmente para os turistas que 

viajam para áreas endêmicas. Além disso, pode ser prescrita como medida de 

pré-exposição para alguns casos específicos, como a presença de alergia a 

componentes da vacina ou a não vontade do indivíduo de se vacinar 49, 53.  

 

A profilaxia pós-exposição deve ser administrada em até duas semanas 

depois da exposição ao vírus de acordo com o período de incubação e, levando-

se em consideração que os seus efeitos após esse período ainda são 

desconhecidos. Sugere-se que a IG pode prevenir ou amenizar os sintomas da 

hepatite A, mas não pode impedir a forma assintomática da infecção. Entre as 

suas principais desvantagens estão o curto período de proteção 

(aproximadamente de três a cinco meses) e, a proteção incompleta ou incerta 

devido a quantidade variável de anticorpos presentes contra o vírus 49, 53. 

 
1.9 - Epidemiologia da infecção por HAV no mundo 
 

De acordo com a OMS, são reportados anualmente aproximadamente 1,5 

milhões de casos de infecção pelo HAV ao redor do mundo. Em contrapartida, 

como a infecção em países considerados endêmicos acontece principalmente 

durante a infância, muitos casos acabam sendo de portadores assintomáticos, o 

que leva a uma não notificação da doença e consequentemente a uma 

subnotificação de casos 63, 64. 

 

As regiões do mundo são classificadas em áreas de alta, intermediária, 

baixa ou muito baixa endemicidade da infecção de acordo com a prevalência dos 

anticorpos anti-HAV em determinada área. É importante associar essa definição 

ao levantamento de dados do poder socioeconômico do país, como as condições 

sanitárias e de higiene, com o acesso a água potável, além do levantamento da 

renda per capita e do índice de desenvolvimento humano (IDH) capaz de medir 

características como o grau de escolaridade e a expectativa de vida, que podem 

explicar a variabilidade da incidência e, promover o entendimento das constantes 

transições acerca da distribuição da doença 65-67. 
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A endemicidade pode variar de intermediária para alta nos países em 

desenvolvimento. Os países que possuem uma renda média podem ser 

considerados em desenvolvimento e apresentam uma endemicidade 

intermediária com a distribuição da prevalência da infecção peculiar, já que em 

algumas regiões podem existir mais casos do que em outras, como pode ser 

observado em países da América Central e do Sul, em particular no Brasil, na 

Mongólia situada no Leste Asiático, em alguns países da Ásia Central e do 

Sudeste Asiático, na África do Sul, em partes do Norte da África e do Oriente 

Médio e, na Europa Oriental. São de alta endemicidade, em sua maioria, aqueles 

países pertencentes a África e ao Oriente Médio (Figura 4) 65, 68. 

 

Os países desenvolvidos apresentam uma renda alta e são considerados 

de baixa ou muito baixa endemicidade para a infecção, como os países da 

Europa Ocidental e da América do Norte, e algumas regiões específicas do 

Oriente Médio e do Leste Asiático, como o Japão e a Coreia do Sul (Figura 4) 65, 

68. 

 

Traduzido e adaptado de: Jacobsen KH, Wiersma ST, 2010 69. 
Figura 4 - Estimativa da endemicidade por HAV ao redor do mundo 

Distribuição da endemicidade para a infecção por HAV nos diferentes países do 
mundo. Em branco estão identificadas as regiões de muito baixa endemicidade, 
seguida pelas áreas de baixa endemicidade identificadas em cor cinza claro. Em 
cinza escuro estão identificadas as áreas de endemicidade intermediária e, em 
preto as regiões de alta endemicidade para a infecção. 



21 
	

	

A chance de surtos diminui nas regiões endêmicas, uma vez que a maior 

parte da população já foi exposta em algum momento da vida. Já nas regiões de 

alto poder socioeconômico os surtos ocorrem com maior frequência e com uma 

mudança de suscetibilidade para a faixa etária de adultos jovens. Essa mudança 

epidemiológica tem sido relacionada diretamente com os fatores resultantes da 

globalização 64, 67. 

 

A globalização é caracterizada como um processo de desenvolvimento 

econômico que permite de forma geral a interação entre as nações e, de forma 

mais específica, a interação entre pessoas. Como consequência, pode 

influenciar nas exportações e importações de produtos alimentícios que são a 

principal fonte de transmissão para várias doenças infecciosas. Permite também 

a migração de pessoas de áreas rurais para áreas urbanas e o fácil acesso a 

viagens internacionais, incluindo destinos endêmicos e a entrada constante de 

refugiados de áreas endêmicas para áreas não-endêmicas 70. Além disso, facilita 

grandes interações entre pessoas com orientação sexual distintas e contribui 

para a desigualdade social, com uma grande parcela da população morando nas 

ruas e sendo exposta a agentes causadores de doenças 67, 71, 72. 

 

Não pode se descartar que com as facilidades impostas pela globalização 

nas últimas décadas, tem se observado como consequência um aumento na 

frequência de casos envolvendo homens que fazem sexo com homens (HSH). 

Geralmente, esses indivíduos fazem parte de grupos que são interligados, 

sugerindo que as cepas virais do HAV podem circular por anos e resultar em 

uma situação endêmica para essa população 38, 73. 

 

1.10 - Surto europeu de hepatite A entre 2016 a 2018 
 

Um aumento significativo do número de casos de hepatite A entre a 

população HSH foi sinalizado na Europa entre outubro de 2016 a janeiro de 

2017. A princípio, os casos foram reportados pelo Reino Unido, Holanda e 

Alemanha por meio do Sistema de Alerta Prévio e Resposta da União Europeia 

e do Sistema de Inteligência Epidêmica para Alimentos e Doenças transmitidas 
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pela Água e Zoonoses do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças 

(ECDC) 74-77. 

 

A partir deste alerta inicial, o ECDC começou a receber notificações dos 

casos da doença entre a população HSH de outros países pertencentes a 

comunidade europeia, o que promoveu o início das investigações 

epidemiológicas e moleculares convocadas pelo ECDC dos surtos de vários 

países europeus e seus estados em dezembro de 2016 77.  

 

As investigações epidemiológicas permitiram o rastreamento do surto, 

que começou a ser observado durante a EuroPride, um grande evento em 

Amsterdã, na capital da Holanda, constituído por muitos participantes de 

diferentes partes do mundo e diferentes orientações sexuais, incluindo 

heterossexuais, homossexuais, bissexuais e HSH 75, 77.  

 

No rastreio da distribuição epidemiológica, foi também observada a 

chegada na América do Norte, especificamente nos Estados Unidos e em países 

da América do Sul, como no Chile 78-80.  

 

Os estudos epidemiológicos desses casos e de caracterização genéticas 

das cepas virais envolvidas reforçam a possibilidade da epidemia ter se iniciado 

pelos turistas que viajam para regiões endêmicas, como Taiwan, que parece ter 

dado início a um surto sem precedentes em junho de 2015 81.  

 

Uma explicação viável para essa proporção de casos nessas regiões é 

que com a ausência da ocorrência em massa de hepatite A em países não 

endêmicos como os do continente europeu, acabam não sendo administradas 

medidas preventivas suficientes, como a imunização para a população altamente 

suscetível 66, 77. 

 

De acordo com os últimos dados publicados, este surto de notificação 

internacional foi responsável por atingir 22 países europeus com casos 

notificados da infecção desde 1 de junho de 2016, entre eles estão países como 
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a Áustria, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Espanha e Inglaterra conhecidos por 

alto poder socioeconômico. Na atualização epidemiológica publicada pelo 

ECDC, foram 4.475 casos confirmados pertencentes ao surto até setembro de 

2018, com predominância na população HSH, embora não tenha sido divulgado 

os dados mais precisos acerca da distribuição da epidemia de acordo com os 

sexos 75-77, 82-86. 

 

A hepatite A é uma doença de notificação compulsória na Europa, mas o 

número de casos confirmados no surto pode não estimar a sua verdadeira 

extensão, já que as informações de rastreamento molecular não estavam 

disponíveis para todos os casos notificados e os casos notificados foram de 

indivíduos que buscaram atendimento médico, os quais eram portadores 

sintomáticos, podendo ser maior o número de casos de indivíduos infectados, os 

quais não foram notificados, pois por não apresentarem sintomas não buscaram 

atendimento médico 77, 86. 

 

Simultaneamente, foram reportados surtos a partir da contaminação de 

alimentos frescos, principalmente morangos, em alguns países da Europa no 

decorrer de 2018. Os surtos de origem alimentar são comuns em regiões 

endêmicas, no entanto, com o aumento da suscetibilidade da população à 

infecção em regiões não endêmicas e, sendo a principal rota de transmissão do 

HAV por ingestão de água e alimentos contaminados, não pode ser descartada 

a possibilidade da contaminação dos alimentos por consequência ao surto inicial 

em 2016, mencionado anteriormente 87-89.  

 

Durante a investigação molecular do surto, foram encontradas três cepas 

do HAV circulantes, a VRD_521_2016 reportada inicialmente no Reino Unido, a 

RIVM-HAV16-090 isolada na Holanda e associada a EuroPride e a cepa V16-

25801 isolada na Alemanha. Todas as cepas encontradas são do subgenótipo 

IA do HAV, sendo essa informação genética utilizada para a confirmação de um 

caso acometido durante o surto, além da sua similaridade a uma das três cepas 

reportadas inicialmente 74-77. 
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A análise molecular permitiu o rastreamento das cepas quanto às suas 

origens geográficas, que concluiu que a cepa inicialmente isolada no Reino 

Unido (VRD_521_2016) era similar a cepas identificadas previamente nas 

América Central e do Sul, de onde possivelmente foi adquirida a cepa 

disseminada nesse surto; a cepa associada ao início do surto na Holanda (RIVM-

HAV16-090) era originária da Ásia, sendo esta idêntica a cepa do surto em 

Taiwan em meados de 2015 e, a cepa identificada no surto da Alemanha (V16-

25801) foi similar a cepa de HAV circulante no Equador 74-77. 

 
1.11 - Surto no Brasil & justificativa do estudo 
 

 O Brasil, há não muito tempo atrás, era considerado um país de alta 

endemicidade para a infecção por HAV. Mas, com as diversas mudanças de 

caráter socioeconômico que vêm sofrendo, esse cenário epidemiológico se 

modificou, assim como em outros países da América Latina, que atualmente são 

classificados como áreas de endemicidade intermediária para hepatite A 90-92. 

 

Como a infecção está diretamente relacionada às medidas 

socioeconômicas e de higiene de determinada região, podemos aferir a partir da 

literatura, que as regiões brasileiras são bem delimitadas quando nos referimos 

a doenças entéricas de transmissão fecal-oral e, no caso, para hepatite A, as 

regiões Centro-Oeste, Sul e Sudeste, são de baixa ou intermediária prevalência 

e, as regiões Norte e Nordeste, são consideradas de alta prevalência para a 

infecção devido a precariedade dos índices de desenvolvimento social e 

econômico nessas áreas 91, 93-95. 

 

Por apresentar uma característica peculiar no padrão de distribuição da 

infecção, sendo, portanto, um país heterogêneo, o Brasil possui diferenças 

marcantes na soroprevalência do anti-HAV entre as diferentes classes, com 

níveis baixos em classes sociais alta e média e, níveis elevados em classes 

sociais baixas. Essas diferenças na soroprevalência podem aumentar as 

chances de surtos em regiões específicas, assumindo um efeito contraditório 90, 

91, 96. 
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O padrão característico de infecção em áreas de endemicidade 

intermediária apresenta um alto nível de incidência com a crescente aquisição 

da infecção em idade tardia na infância e adolescência, ou ainda em adultos 

jovens, especificamente na região Sudeste, em particular, no município de São 

Paulo 92, 96-98. 

 

Foi observado um aumento de aproximadamente 11 vezes no número de 

casos confirmados de infecção por HAV no Brasil de 2017 até 2019 quando 

comparado ao ano de 2016, a partir da confirmação dos casos por vigilância 

laboratorial de laboratórios privados e do Sistema de Informação Nacional de 

Agravos de Notificação (SINAN), ressaltando a forte atividade turística 

acompanhada dos inúmeros eventos sociais que constituem um dos destaques 

do país 86, 99.  

 

Na cidade de São Paulo, de acordo com o último boletim epidemiológico 

publicado pela Coordenaria de Vigilância em Saúde (COVISA), foram 

confirmados 1.547 casos de hepatite A de 2016 até outubro de 2019, apenas no 

munícipio de São Paulo. Entre esses, 1.266 casos eram de portadores do sexo 

masculino, 1.123 destes com idade entre 18 e 39 anos, e 503 referiram a 

provável contaminação por contato sexual, de acordo com as informações 

publicadas 99. 

 

Em conjunto, esses dados mostram que apesar do maior fluxo de 

ocorrências em 2017 e, do declínio a partir de medidas adequadas nessas 

situações, ainda há uma grande prevalência da infecção por HAV no Brasil e no 

mundo. É importante ressaltar também, que tais dados foram retirados das 

notificações, mas por ser uma doença negligenciada geralmente o número de 

casos pode ser mais elevado, o que indica a necessidade de um controle maior 

na investigação e no rastreamento dos mesmos, ainda mais quando o cenário 

das formas de transmissão se alteram com tamanha dimensão. No Brasil, ainda 

são limitados os estudos sobre a caracterização molecular das cepas do HAV, 

em espacial aquelas que circulam na cidade de São Paulo, que são 

indispensáveis na tentativa de entender a origem da infecção, aprofundar nossos 



26 
	

	

conhecimentos sobre a evolução do vírus e mapear sua epidemiologia ao 

fornecer valiosas informações dos padrões de transmissão e disseminação da 

infecção 16, 77, 86, 96, 99. 
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2 - Objetivos  
	
2.1 - Objetivo geral 
 

Caracterização genética e estudo da epidemiologia molecular das cepas 

de HAV envolvidas no surto de Hepatite A ocorrido na cidade de São Paulo no 

período entre 2017 a 2019.	
	

2.2 - Objetivos específicos 
 

v Caracterizar o perfil epidemiológico dos casos de HAV incluídos no estudo a 

partir de dados coletados; 

 

v Identificar os genótipos e os subgenótipos das cepas do HAV envolvidas nos 

casos de hepatite aguda identificados durante o surto ocorrido na cidade de 

São Paulo durante o período definido; 

 
v Comparar duas diferentes regiões genômicas para a classificação dos 

genótipos e os subgenótipos do HAV; 

 
v Analisar as relações filogenéticas das cepas de HAV envolvidas nos casos 

de hepatite aguda identificados durante o surto de hepatite A ocorrido na 

cidade de São Paulo durante o período definido com as cepas descritas no 

recente surto ocorrido na Europa entre 2016 a 2018. 
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3 - Casuística & Métodos 
 
3.1 - Desenho do estudo 
 

Desenvolveu-se um estudo observacional, prospectivo, multicêntrico, que 

avaliou pacientes consecutivamente atendidos em diferentes serviços de 

referência para o atendimento de pacientes com quadros clínicos sugestivos de 

hepatites agudas. 

 
3.2 - População do estudo 
 

Foram considerados elegíveis para o estudo todos os pacientes 

caracterizados como casos confirmados de hepatite A aguda (anti-HAV IgM 

positivo) e atendidos nos seguintes serviços: 1 - Unidade de Emergência e 

Ambulatório do Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER); 2 - Divisão de 

Moléstias Infecciosas e Parasitárias e Divisão de Gastroenterologia do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP); 3 - Centro de 

Referência e Treinamento em DST/AIDS (CRT - AIDS). 

 

Critérios de inclusão 
 
v Pacientes que apresentaram quadro clínico sugestivo de hepatite aguda e 

sorologia positiva para anti-HAV IgM; 

 

v Indivíduos que assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

 

Critérios de exclusão 
 
v Ausência de informações clínicas e laboratoriais relevantes ao estudo; 

 

v Não assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido pelo 

paciente e/ou familiares. 
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3.3 - Período do estudo 
 

Foram incluídos no estudo pacientes de casos confirmados de Hepatite A 

atendidos nas instituições de referência pré-estabelecidas entre o período de 

setembro de 2017 a maio de 2019. 

 
3.4 - Aspectos éticos 
 

Todos os indivíduos candidatos ao estudo foram informados previamente 

sobre o conteúdo do mesmo. A inclusão no estudo foi feita após a assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) pelos pacientes e/ou 

familiares (Anexo A).  

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

CAPpesq do HCFMUSP (CAAE:74535417.3.1001.0068) (Anexo B). 

 

3.5 - Coleta de dados & da amostra 
 

Durante o primeiro atendimento foram coletados, em questionário 

específico, dados demográficos e epidemiológicos. 

 

Após a explicação do estudo ao paciente ou familiares e, concordância 

mediante assinatura do TCLE, foi coletada a amostra de sangue para análise 

laboratorial. Após a coleta, as amostras foram adequadamente processadas, 

armazenadas e posteriormente encaminhadas para o Laboratório de 

Gastroenterologia e Hepatologia Tropical para análise. 

 

Os prontuários dos pacientes foram consultados para a obtenção dos 

resultados referentes à investigação da etiologia do quadro de hepatite aguda, 

resultados bioquímicos e dados clínicos relacionados a evolução do quadro. Os 

dados demográficos, epidemiológicos, clínicos e laboratoriais foram analisados 

estatisticamente ao decorrer do estudo. 
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3.6 - Diagnóstico sorológico 
 

O diagnóstico sorológico para identificação da infecção pelo vírus da 

Hepatite A foi realizado pela metodologia de ELISA utilizando kits disponíveis 

comercialmente. Em cada uma das instituições onde os pacientes foram 

atendidos, o diagnóstico seguiu o fluxograma estabelecido pela Secretaria da 

Saúde do estado de São Paulo capaz de detectar casos de hepatite A em sua 

fase aguda e prevê que resultado reagente para anti-HAV IgM indica uma 

infecção aguda recente pelo HAV. 

 
3.7 - Técnicas de biologia molecular 
	

As amostras que apresentaram sorologia reagente para anti-HAV IgM 

foram submetidas posteriormente à pesquisa de HAV RNA por nested PCR e ao 

sequenciamento das regiões genômicas para a genotipagem utilizando 

metodologias desenvolvidas no Laboratório de Gastroenterologia e Hepatologia 

Tropical. 

 

As boas práticas para evitar resultados falsos positivos utilizando técnicas 

de biologia molecular foram adotadas para a realização das reações, assim 

como a introdução de controles negativos entre as amostras para o 

monitoramento da qualidade e confiabilidade dos resultados. 

 
3.7.1 - Extração de RNA 

 

Para extração do RNA viral foi utilizado o kit de extração QIAamp Viral 

RNA Mini Kit (Qiagen), conforme as orientações do fabricante a partir de 

amostras de soro ou plasma. A extração foi realizada a partir de 140 μl de soro 

ou plasma e o RNA extraído eluído em 50 μl de tampão de eluição. 

 
3.7.2 - Detecção do HAV RNA por nested RT-PCR 
	

Após o procedimento de extração, o material extraído foi, então, 

submetido à reação de amplificação utilizando-se a técnica de nested RT-PCR, 

com a qual realizou-se em um único tubo a transcrição reversa (RT) e a primeira 



33 
	

	

etapa do processo de amplificação, seguido, posteriormente, por uma segunda 

etapa de amplificação, conferindo à reação maior eficiência e sensibilidade.  

 

Para a detecção do HAV RNA foi amplificada a região VP1-2A do genoma, 

a qual é comumente utilizada para o diagnóstico de HAV e genotipagem, 

gerando um fragmento de 267 pares de base (pb) como representado na figura 

5. Para esta reação foram utilizados primers internos e externos já descritos na 

literatura 8.  

 
Para a primeira etapa da PCR foram utilizados os primers 2950F e 3308R 

(Tabela 1). Em um tubo de 0,2 mL foram adicionados os reagentes necessários 

para a reação, os quais consistiram de 3 µL de H2O, 12,5 µL de 2x Reaction Mix 

(MgSO4 + dNTP), 2 µL de cada primer à concentração em 10pmol/ µL, 0,5 µL 

da enzima SuperScript™ III Reverse Transcriptase (Life Technologies) e, 5 µL 

de RNA extraído. Posteriormente, o tubo contendo essa mistura foi submetido a 

variações de temperatura necessárias para cada etapa das reações: transcrição 

reversa e amplificação, etapa realizada em termociclador MasterCycler® 

EPGradiente S (Eppendorf). Inicialmente os tubos com os reagentes foram 

submetidos a uma etapa de incubação inicial a 50°C por 30 minutos para 

realização da transcrição reversa, seguido por 35 ciclos de variação de 

temperatura após uma nova incubação a 94°C por 2 minutos para denaturação 

inicial das moléculas de DNA (do inglês deoxyribonucleic acid - DNA): 94°C por 

15 segundos (denaturação), 55°C por 30 segundos (anelamento dos primers) e 

68°C por 30 segundos (extensão).  
	
	 Para a segunda etapa de amplificação (reação nested PCR) foram 

utilizados os primers 2950F e 3217R (Tabela 1). O tubo de 0,2 mL com o mix 

composto de 33 µL de H2O, 5 µL de 10X PCR Buffer, 1 µL de DNTP (10mM), 1,5 

µL de MgCl2 (50mM), 2 µL de cada primer à concentração em 10pmol/ µL, 0,5 

µL da enzima Platinum® Taq DNA Polymerase (Life Technologies) e, 5 µL do 

produto amplificado na primeira etapa de reação foi colocado em termociclador 

MasterCycler® EPGradiente S (Eppendorf), no qual foram também realizados 35 

ciclos de variação de temperatura, após uma etapa de incubação inicial de 94°C 
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por 2 minutos, os quais consistiram em: 94°C por 30 segundos, 55°C por 30 

segundos e 72°C por 30 segundos.  

 

Aquelas amostras que apresentaram HAV RNA não detectado utilizando 

a metodologia de nested PCR foram submetidas a outro teste laboratorial para 

confirmação dos resultados: Kit comercial RealStar® HAV RT-PCR Kit 1.0 

(Altona Diagnostics GmbH), o qual realiza a detecção do HAV RNA pela técnica 

de PCR em tempo real apresentando sensibilidade de 0,46 UI/ µL (IC de 95%: 

0,31 – 0,98 UI/µL). 

 

3.7.3 - Amplificação da região VP1 completa do HAV RNA 
 

As amostras com viremia detectável na PCR para amplificação do 

fragmento de 267pb (região VP1-2A) foram submetidas à amplificação da região 

VP1 completa do genoma viral, que corresponde a um fragmento de 943pb 

(Figura 5) utilizando primers também já descritos na literatura 8.  

 

Para a primeira etapa da reação foram utilizados os primers 2167F e 

3308R (Tabela 1) e os demais reagentes necessários, sendo estes: 3 µL de H2O, 

12,5 µL de 2x Reaction Mix (MgSO4 + dNTP), 2 µL de cada primer à 

concentração em 10pmol/ µL, 0,5 µL da enzima SuperScript™ III Reverse 

Transcriptase (Life Technologies) e, 5 µL de RNA extraído. O mix foi levado ao 

termociclador MasterCycler® EPGradiente S (Eppendorf) e submetido a uma 

etapa de incubação inicial de 50°C por 30 minutos para realização da transcrição 

reversa, e posteriormente a 35 ciclos de variação de temperatura após incubação 

a 94°C por 2 minutos: 94°C por 15 segundos, 45,9°C por 30 segundos e 68°C 

por 30 segundos.  

 

Para a segunda etapa da reação (nested PCR) foram utilizados os primers 

2172F e 3125R descritos na Tabela 1 (2 µL de cada primer à concentração em 

10pmol/ µL), que foram adicionados a uma mistura contendo 33 µL de H2O, 5 µL 

de 10X PCR Buffer, 1 µL de dNTP (10mM), 1,5 µL de MgCl2 (50mM), 0,5 µL da 

enzima Platinum® Taq DNA Polymerase (Life Technologies) e, 5 µL do material 

amplificado na primeira etapa da reação. A reação ocorreu submetendo-se as 
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amostras a 35 ciclos de variação de temperatura em termociclador 

MasterCycler® EPGradiente S (Eppendorf), após um período de incubação 

inicial de 94°C por 2 minutos: 94°C por 30 segundos, 53,6°C por 30 segundos e 

72°C por 30 segundos. 

 

 

Adaptado de: Costa-Mattioli M, 2003 13. 
Figura 5 - Representação das regiões VP1-2A e VP1 completa do genoma do 
HAV caracterizadas neste estudo 

 

Tabela 1 - Descrição dos primers utilizados e suas posições de anelamento para 
a reação de nested RT-PCR das regiões VP1-2A e VP1 completa do genoma do 
HAV 
 

Primer Região Sequência Posição  

 

2950F 

3308R 

3217R 

2167F 

2172F 

3125R 

 

VP1-2A 

VP1-2A/VP1 completa 

VP1-2A 

VP1 completa 

VP1 completa 

VP1 completa 

 

TTGTCTGTCACAGAACAATCAG 

AGTCACACCTCTCCAGGAAAACTT 

AGGGGGTGGAAGTACTTCATTTGA 

GTTTTGCTCCTCTTTATCATGCTATG 

GCTCCTCTTTATCATGCTATGGAT 

CCTGCATTCTATATGACTCT 

 

2950 - 2972 

3308 - 3285 

3217 - 3193 

2167 - 2192 

2172 - 2195 

3125 - 3106 

F: primer sense (do inglês foward); R: primer antisense (do inglês reverse). 
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3.7.4 - Detecção do DNA amplificado 
	

A detecção do DNA amplificado a partir do produto gerado pela segunda 

etapa de amplificação de ambas as regiões genômicas foi realizada em gel de 

agarose corado com SYBR® Safe DNA Gel Stain (Invitrogen, Life Technologies), 

no qual foi realizada a eletroforese das amostras juntamente com um marcador 

de tamanho e massa molecular (Low DNA Mass Ladder, Life Technologies) para 

identificação do tamanho do fragmento gerado e quantificação da concentração 

de DNA. 

 

3.7.5 - Sequenciamento das regiões VP1-2A & VP1 completa do HAV RNA 
 

Os amplicons gerados no segundo ciclo de PCR de ambas as regiões 

foram inicialmente quantificados, purificados usando a enzima ExoSAP 

(ExoSAP-IT PCR Clean-up Kit, GE Healthcare) e então sequenciados. Foi 

empregada a técnica de sequenciamento utilizando-se didesoxinucleotídeos 

(ddNTPs) contendo marcadores fluorescentes, conforme o “kit” ABI PrismR 

BigDyeTM Terminator (Applied Biosystems) seguida pela eletroforese capilar 

dos fragmentos de DNA marcados, a qual foi realizada em Sequenciador 

Automático ABI PrismR 3500 (Applied Biosystems). Foram geradas sequências 

a partir das duas fitas de DNA (sense e antisense) para garantir maior 

confiabilidade dos resultados obtidos.  

 

Para sequenciar a região VP1-2A foram utilizados os primers 2950F e 

3217R (Tabela 1) na concentração de 2,5 pmol/µL. A região VP1 completa foi 

sequenciada utilizando os primers sense 2950F e 2172F e, o primer antisense 

3125R (Tabela 1), na concentração de 2,5 pmol/µL. 
	

3.7.6 - Análise das sequências 
 

As sequências obtidas foram analisadas quanto a sua qualidade 

utilizando o programa Phred Phrap disponível no site 

http://asparagin.cenargen.embrapa.br/phph/. As sequências sense e antisense 

de cada região genômica sequenciada (duas sequências da região VP1-2A e 
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três sequências da região VP1 completa) foram agrupadas em uma sequência 

consenso de cada região e, para isso foi utilizado o programa CAP3 também 

disponível online no site citado anteriormente.  

 

As sequências consenso obtidas de cada amostra foram alinhadas, 

utilizando-se o programa Clustal_W integrado ao programa BioEdit juntamente 

com as sequências dos diferentes genótipos e subgenótipos do HAV disponíveis 

no GenBank para posterior genotipagem por análise filogenética. A análise 

filogenética foi realizada utilizando-se o software MEGA versão 10 que também 

foi empregado para a visualização e edição das árvores. Essa análise evolutiva 

foi gerada automaticamente utilizando-se a metodologia de máxima 

verossimilhança (do inglês Maximum Likelihood). Os valores de bootstraps foram 

gerados a partir de 1000 replicatas. 
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4 - Resultados 
 

Foram incluídas amostras com sorologia confirmada para hepatite A (anti-

HAV IgM positivo) de 51 casos regularmente atendidos nas instituições 

previamente definidas para este estudo, conforme a descrição no tópico 3.2. 

 

Das amostras incluídas no estudo, 28 (54,9%) foram procedentes da 

Divisão de Moléstias Infecciosas e Parasitárias e Divisão de Gastroenterologia 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HC-FMUSP), 20 

(39,2%) foram provenientes da Unidade de Emergência e Ambulatório do 

Instituto de Infectologia Emílio Ribas (IIER) e 3 (5,8%) do Centro de Referência 

e Treinamento em DST/AIDS (CRT - AIDS). A maioria dos casos foram incluídos 

durante o ano de 2018 (78,4%; 40/51), em 2017 foram incluídos 5 (9,8%) casos 

e em 2019, 6 (11,7%) casos. 

 
4.1 - Características demográficas  
	

Dos 51 casos incluídos na casuística deste projeto, a maioria (80,3%; 

41/51) era de indivíduos do sexo masculino, sendo apenas 19,6% (10/51) dos 

casos de indivíduos pertencentes ao sexo feminino.  

 

A média de idade entre os pacientes foi de 31,4 anos e, a mediana de 29 

anos com a idade mínima de 19 anos e a máxima de 64.  

 

Na análise estratificada por idade foi possível observar que a maioria 

(50,9%; 26/51) dos casos era de indivíduos na faixa etária entre 20 e 30 anos, 

seguido pela faixa etária dos 31 aos 40 anos (35,2%; 18/51). E a estratificação 

da idade por sexo mostrou que a maioria dos pacientes incluídos (68,6%; 35/51) 

era de indivíduos pertencentes ao sexo masculino na faixa etária de 20 a 40 anos 

como mostrados abaixo no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Análise da faixa etária por sexo dos pacientes incluídos no estudo 

	

4.2 - Características clínicas e laboratoriais dos pacientes incluídos no 
estudo 
	
 Foi possível obter a partir de questões específicas coletadas do 

questionário de entrevista e consulta de prontuários, informações clínicas e 

laboratoriais dos indivíduos como: sintomatologia, níveis das enzimas hepáticas 

e o perfil sorológico ou molecular (PCR) para outros agentes infecciosos. 

 

4.2.1 - Sintomatologia 
 

A presença ou ausência de sintomas pertinentes a doença entre os casos 

deste estudo foi analisada e os dados apresentados na Tabela 2. De acordo com 

a data do início dos sintomas relatada pelos pacientes, foi possível calcular a 

média da duração de 14,7 dias, sendo o mínimo de 4 e o máximo de 90 dias. 

 

O questionário foi aplicado a apenas 24 casos, entre esses os principais 

sintomas relatados foram urina escura (100%; 24/24), náuseas e icterícia 

(95,8%; 23/24). Também foram relatados por uma parcela importante dos casos 

a ocorrência de anorexia (87,5%; 21/24), febre (79,1%; 19/24) e vômito (70,8%; 
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17/24). A ocorrência de fezes esbranquiçadas foi observada em 62,5% (15/24) 

dos casos.   

 

Tabela 2 -	 Informações acerca da presença ou ausência de sintomas 
característicos da doença entre os casos desta casuística  

Variável N = 24 (%)                                    

Náuseas 

Sim 

Não 

 

23 (95,8%)                                         

 1  (4,1%)                                          

Febre 

Sim 

Não 

 

19 (79,1%)                                         

 5  (20,8%)                                          

Icterícia 

Sim 

Não 

 

23 (95,8%)                                          

 1  (4,1%)                                          

Vômito 

Sim 

Não 

 

17 (70,8%)                                          

 7  (29,1%)                                          

Urina escura                                                               

Sim 

Não 

 

24 (100%)                                         

 0  (0%)                                             

Anorexia 

Sim 

Não 

 

21 (87,5%)                                          

 3  (12,5%)                                         

Fezes esbranquiçadas 

Sim 

Não 

 

15 (62,5%)                                         

 9  (37,5%)                                          

         N: número total dos pacientes com informações disponíveis. 
 
4.2.2 - Níveis de enzimas hepáticas 
	

Resultados laboratoriais acerca dos níveis de enzimas hepáticas foram 

obtidos de 50 (98%; 50/51) pacientes. Foi calculada a média e a mediana para 

aspartato aminotransferase (AST) e para alanina aminotransferase (ALT) 

conforme os dados apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Níveis das enzimas hepáticas dos pacientes incluídos no presente 
estudo 

                                                AST / (U/L)                           ALT / (U/L) 

                                                (N = 50)                                (N = 50) 

Média                                      2061,4                                  2771 

Mediana (mín.; máx.)            1298 (134;15915)                 2364 (216;9544) 

ALT: alanina aminotransferase; AST: aspartato aminotransferase; mín: mínimo; máx: máximo; 
U/L: unidade por litro. 

 
4.2.3 - Perfil sorológico para outros agentes  
 

O status sorológico para HBV, HCV e HIV da maioria dos pacientes 

incluídos no estudo foi avaliado, assim como a presença de infecção pelo vírus 

da febre amarela (FA) uma vez que os surtos de Hepatite A e FA ocorreram 

concomitantemente.  

 

Quatro pacientes (9%; 4/44) apresentaram sorologia positiva para HIV. 

Positividade para anti-HBc total e anti-HBs foi observada em cinco casos (11,1%; 

5/45), desses 2 eram do grupo com sorologia positiva para HIV. Positividade 

para anti-HCV foi observada em um caso (2,1%; 1/46), sendo a carga viral 

indetectável. Quatro casos (8%; 4/50) apresentaram infecção pelo vírus da febre 

amarela diagnosticada pela detecção do RNA viral (Tabela 4).  
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Tabela 4 – Marcadores de infecção para outros agentes (HBV, HCV, HIV e Febre 
amarela) dos pacientes incluídos na casuística 

Variável Valores N (%) 

HBsAg (N = 46) 
Positivo 

Negativo                             

 
 0  (100%) 

46 (100%) 
anti-HBs (N = 46) 
Positivo 

Negativo 

 
20 (43,4%) 

25 (54,3%) 
anti-HBc Total (N = 45) 
Positivo 

Negativo 

 
 5  (11,1%) 

40 (88,8%) 
anti-HCV (N = 46) 
Positivo 

Negativo 

 
 1  (2,1%) 

45 (97,8%) 
anti-HIV (N = 44) 
Positivo 

Negativo  

 
 4  (9%) 

40 (90,9%) 
Febre amarela (N = 50) 
Positivo 

Negativo 

 
 4  (8%) 

46 (92%) 

           N: número total dos pacientes com informações disponíveis. 

	

4.3 - Dados epidemiológicos para a investigação da exposição: 
comportamento e exposição sexual, histórico de viagens e suspeita 
alimentar 

 

Informações epidemiológicas pertinentes para avaliar a possível fonte de 

contaminação por diferentes vias de exposição foram analisadas de 24 (47%) 

dos 51 pacientes incluídos na casuística a partir das informações coletadas no 

questionário de entrevista. 

 

Na tabela 5 são apresentados os dados acerca do comportamento sexual 

e histórico de uso de drogas. Na parcela de casos analisados a maioria (56,5%; 

13/23) se declarou heterossexual e 43,3% (8/23) como homossexual ou (2/23) 
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bissexual. Histórico recente (< 6 meses) de múltiplos parceiros sexuais (3 ou 

mais) foi declarado por 33,3% (8/24) dos pacientes, sendo a maioria deles (75%; 

6/8) pertencente ao grupo que se declarou como homossexual. Uso recente de 

drogas injetáveis foi negado entre essa parcela de pacientes cujo dado foi 

avaliado, já o uso recente de drogas inaláveis foi relatado por um único paciente. 

Tabela 5 - Informações acerca do comportamento sexual e uso de drogas 
entre os pacientes incluídos no estudo  

Variável Valores N (%)                                        

Orientação sexual (N=23) 

Heterossexual 

Homossexual 

Bissexual 

 

13 (56,5%)                                         

 8  (34,7%)                                        

2  (8,6%)                                        

Três ou mais parceiros sexuais (N=24) 

Sim, < de 6 meses                                                                      

Sim, > de 6 meses 

Não 

 

 8  (33,3%)                                         

 4  (16,6%)                                          

12 (50%)                                           

Uso de drogas injetáveis (N=24) 

Sim, < de 6 meses 

Sim, > de 6 meses 

Não 

 

 0  (0%)                                         

 0  (0%)                                           

24 (100%)                                          

Uso de drogas inaláveis ou crack (N=24) 

Sim, < de 6 meses 

Sim, > de 6 meses 

Não 

 

 1  (4,1%)                                           

 2  (8,3%)                                            

21 (87,5%)                                         

     >: maior que; <: menor que; N: número total dos pacientes com informações disponíveis. 

 

Na tabela 6 são apresentados os dados para avaliação de possível fonte 

de contaminação por diferentes vias de exposição, considerando o período de 2 

semanas a 3 meses antes do início dos primeiros sintomas. 

 

A maioria (73,9%; 17/23) dos pacientes entrevistados relatou histórico de 

viagens recentes, sendo grande parte para outras localidades dentro do Brasil, 

apenas dois casos referiram viagens internacionais: um para os EUA e outro 
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para o Peru. Ingestão de frutos do mar crus ou mal cozidos foi reportada por 

58,3% (14/24) dos pacientes entrevistados e ingestão de água de fonte suspeita 

por 37,5% (9/24). O contato direto com caso suspeito ou confirmado foi reportado 

por 3 (12,5%; 3/24) pacientes e o contato direto com alguém procedente da 

Europa por 2 (8,3%; 2/24). 

 

Nenhum dos pacientes entrevistados relatou a realização de tatuagem, 

acupuntura, transplante, hemodiálise, cirurgia ou acidente com material biológico 

nos 6 meses anteriores à entrevista.  Apenas um paciente relatou a realização 

de tratamento dentário nesse mesmo período. 

Tabela 6 - Informações acerca da possível fonte de contaminação por HAV 
relatadas pelos pacientes incluídos no estudo 

Variável Valores N (%)                                        

Contato direto com caso suspeito ou confirmado para 
hepatite viral (N=24) 

Sim 

Não 

 

 3  (12,5%)                                           

21 (87,5%)                                         

Viagem nacional ou internacional (N=23) 

Sim 

Não 

 

17 (73,9%)                                          

 6  (26%)                                            

Água de fonte não segura (N=24) 

Sim 

Não 

 

 9  (37,5%)                                          

15 (62,5%)                                         

Frutos do mar crus ou mal cozidos (N=24) 

Sim 

Não 

 

14 (58,3%)                                          

10 (41,6%)                                           

Contato com alguém procedente da Europa (N=24) 

Sim 

Não 

 

 2  (8,3%)                                            

22 (91,6%)                                          

     >: maior que; <: menor que; N: número total dos pacientes com informações disponíveis. 
 
4.4 - Detecção de HAV RNA  
 
 O RNA do HAV foi detectado por PCR em 92% (47/51) das amostras 

analisadas, sendo que essa detecção foi realizada utilizando-se a metodologia 
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de nested RT-PCR a partir da amplificação da região VP1-2A do genoma viral 

em 45 amostras, e utilizando-se o kit comercial RealStar® HAV RT-PCR Kit 1.0 

(Altona) em 2 amostras das 6 anteriormente negativas na análise por nested 

PCR.  
	

4.5 - Amplificação da região VP1 completa por nested RT-PCR 
 
 As 47 amostras com HAV RNA detectável foram submetidas à 

amplificação da região VP1 completa, a qual foi amplificada em 42 (89,4%; 

42/47) amostras, sendo que entre essas estão apenas aquelas das quais 

também foi possível amplificar o fragmento de 267 pb da região VP1-2A. 

 
4.6 - Sequenciamento da região VP1-2A e VP1 completa 
 
 Foi possível obter sequências de boa qualidade para a posterior análise 

dos genótipos e subgenótipos de todas as 47 amostras cujo fragmento de 267pb 

da região VP1-2A foi amplificado, assim como daquelas das quais se realizou a 

amplificação da região VP1 completa (n=42). 

  

4.7 - Genotipagem 
	
	 Para a classificação dos genótipos e subgenótipos do HAV das amostras 

incluídas durante o período do estudo, foram analisadas duas regiões genômicas 

do HAV, como descrito nos itens 3.8.2 e 3.8.3, respectivamente. 

 

 A análise filogenética das sequências de HAV caracterizadas neste 

estudo agruparam com as sequências referência depositadas no GenBank 

pertencentes ao subgenótipo IA como mostrados abaixo nas figuras 6 e 7. A 

análise das duas regiões genômicas separadamente permitiu confirmar o 

resultado encontrado e avaliar a confiabilidade da classificação dos genótipos e 

subgenótipos com base na informação genética contida em cada região 

sequenciada.  
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 Com base na sequência de nucleotídeos gerada da região VP1-2A foi 

possível definir o genótipo viral, no entanto, foi com a região VP1 completa que 

esta informação foi confirmada com maior confiabilidade, pois a informação 

genética existente nessa região permitiu melhores resultados no teste estatístico 

aplicado (teste de bootstrap) para avaliar a consistência dos agrupamentos.  
	

4.8 - Relações filogenéticas das sequências de HAV caracterizadas neste 
estudo 
	

A análise filogenética baseada nas duas regiões genômicas 

caracterizadas mostrou que as cepas caracterizadas neste estudo se 

apresentaram distribuídas em cinco diferentes clados dentro do subgenótipo IA 

evidenciando cinco cepas virais circulantes durante o período do estudo (Figuras 

6 e 7). 

 

As cepas circulantes em São Paulo no período estudado agruparam 

juntamente com as cepas isoladas nos surtos que ocorreram em diferentes 

países da Europa em 2016. Das 45 sequências obtidas com sucesso e incluídas 

na análise filogenética da região VP1-2A, 43 (95,5%; 43/45) agruparam 

juntamente com cepas identificadas em diferentes países da Europa durante o 

surto de 2016: 37 agruparam com a cepa circulante no Reino Unido 

(VRD_521_2016), cinco com a cepa circulante na Holanda (RIVM-HAV16-090) 

e, uma com a cepa circulante na Alemanha (V16-25801) (Figura 6).  

 

A região VP1 completa também foi caracterizada de 40 dessas 43 

amostras e os resultados foram concordantes com aqueles obtidos com base na 

região VP1-2A (Figura 7). O grupo das sequências identificadas em São Paulo 

que agrupou com o cluster constituído de sequências isoladas no surto do Reino 

Unido (VRD_521_2016), incluiu casos identificados a partir de setembro de 2017 

(quando foi iniciado o estudo), durante todo ano de 2018 e no primeiro mês de 

2019. O grupo que agrupou com o cluster constituído de sequências isoladas no 

surto da Holanda (RIVM-HAV16-090) incluindo casos identificados a partir de 

setembro de 2018 até maio de 2019 (final de período de inclusão de casos). E a 
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única sequência que agrupou com o cluster constituído de sequências isoladas 

no surto da Alemanha (V16-25801) foi de um caso incluído no final de 2018. 

 

Sequências isoladas de 2 casos (HAV48 e HAV54) em particular não 

agruparam nesses clusters relacionados com o surto Europeu evidenciando 

diferentes origens dessas cepas (Figuras 6 e 7).  

 

As sequências do caso HAV48_SP apresentaram maior similaridade com 

sequências referência isoladas de amostra de água e de um caso humano na 

Argentina e as sequências do caso HAV54_SP agruparam junto com sequencias 

isoladas de amostra de água de rio na Venezuela. 
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Figura 6 - Árvore filogenética da região VP1-2A do genoma do HAV a partir das 
sequências incluídas neste estudo 
A análise foi realizada pelo método de máxima verossimilhança a partir de 105 
sequências (60 do GenBank e 45 deste estudo) com 267pb da região VP1-2A 
do genoma do HAV. Os principais valores de bootstrap estão apresentados na 
separação dos clados. As sequências caracterizadas neste estudo estão 
destacadas em azul e identificadas com o número da amostra seguido pela 
região, mês e ano de coleta. Os clusters referência do surto observado 
inicialmente nos países europeus estão destacados em rosa: VRD_521_2016 
identificado no Reino Unido, RIMV-HAV16-090 em Amsterdã na Holanda e o 
cluster V16-25801 realizado na Alemanha. As demais sequências retiradas do 
GenBank estão identificadas com o número de acesso, seguido por região de 
origem geográfica e subgenótipo. 
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Figura 7 - Árvore filogenética da região VP1 completa do genoma do HAV a 
partir das sequências incluídas neste estudo 

A análise foi realizada pelo método de máxima verossimilhança a partir de 84 
sequências (42 do GenBank e 42 deste estudo) com 943pb da região VP1 
completa do genoma do HAV. Os principais valores de bootstrap estão 
apresentados na separação dos clados. As sequências caracterizadas neste 
estudo estão destacadas em azul e identificadas com o número da amostra 
seguido pela região, mês e ano de coleta. Os clusters referência do surto 
observado inicialmente nos países europeus são: VRD_521_2016 identificado 
no Reino Unido, RIMV-HAV16-090 em Amsterdã na Holanda e o cluster V16-
25801 realizado na Alemanha. As demais sequências retiradas do GenBank 
estão identificadas com o número de acesso, seguido por região de origem 
geográfica e subgenótipo. 
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5 - Discussão 
  

Dos 51 casos deste trabalho, os cinco (9,8%) primeiros foram incluídos a 

partir de setembro de 2017. A maioria dos casos (78,4%; 40/51) foram 

acometidos no decorrer do ano de 2018, já 2019, contou com a ocorrência de 

seis (11,7%) pacientes infectados por HAV até maio, o que conduz a uma 

duração prolongada dos casos de infecção por hepatite A proveniente do surto 

ao longo dos anos deste estudo. 

 

O período inicial da inclusão destes casos nesta casuística, revela a 

proximidade com o surto europeu de hepatite A, que se iniciou a partir de outubro 

de 2016 e, atingiu cerca de 22 países da União Europeia 77. Sabe-se que este 

surto se disseminou rapidamente, chegando aos países da América do Norte e 

do Sul, especificamente no Brasil, atingindo São Paulo ainda no final de 2016, 

com seu pico no decorrer do ano de 2017, quando foram notificados metade da 

totalidade dos casos somente do município de São Paulo (50,8%; 786/1547) 79, 

99-101.  

Apesar do número de casos incluídos neste estudo representar apenas 

uma pequena parcela da extensão dos casos do surto no município de São Paulo 

(3,2%; 51/1547), estes casos ressaltam a interligação com os dados 

epidemiológicos publicados pela COVISA, já que em todos os anos de 

notificações desde o início do surto foram confirmados que em sua maioria eram 

de casos pertencentes ao sexo masculino, sendo que para 2016 representou 

45% (29/64), 2017 com 88% (692/786), seguido por 78% (434/552) em 2018 e 

2019 com 77% (111/145) 99.  

 

As idades para todos estes casos confirmados pela COVISA foram 

pertencentes ao grupo de adultos jovens entre 18 e 39 anos de acordo com tais 

dados publicados em 2016 (12,5%; 8/64), 2017 (80%; 621/786), 2018 (70%; 

390/552) e, 2019 (72%; 104/145). E quando verificada a provável fonte de 

contaminação, a aquisição por práticas sexuais entre os anos que puderam ser 

documentados, representou 41%, 36% e 29,6% da totalidade dos casos 

confirmados durante os anos de 2017, 2018 e 2019, respectivamente 99. 
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Nesta casuística, para todos os 51 pacientes incluídos, os dados 

epidemiológicos indicam o aumento da suscetibilidade da infecção entre adultos 

jovens que antes não era tão observada nesta população, sugerindo a falha dos 

programas vacinais para adultos no país 96.  

 

Sintomas característicos da doença que foram analisados sinalizam a 

gravidade da doença nestes pacientes e, enaltecem a importância do 

diagnóstico diferencial feito pela detecção de RNA viral a partir das técnicas de 

biologia molecular aplicadas, uma vez que tais sintomas relatados constituem 

um quadro clínico comum e frequentemente encontrado em pacientes para todas 

as formas de hepatites virais 49. 

 

Apesar do diagnóstico padrão de hepatite A por detecção de anticorpos 

anti-HAV IgM, tais testes podem apresentar resultados falsos negativos e falsos 

positivos. Resultados falsos negativos podem ser vistos no início da infecção 

enquanto o paciente ainda é virêmico e infeccioso. Já resultados falsos positivos 

podem ser apresentados quando há uma doença autoimune e até mesmo na 

recente imunização contra HAV ou reforço vacinal. Um diferencial do diagnóstico 

por técnicas de biologia molecular é a possibilidade de detecção do RNA viral 

quando os títulos de anticorpos ainda estão abaixo do limite de detecção por 

sorologia 102, 103. 

 

Os resultados acerca da coinfecção por HBV, HCV e HIV mostram a 

exposição da população estudada a estes outros agentes de transmissão por 

comportamentos sexuais de risco. Portanto, esta população está exposta a co-

infecções que podem levar à evolução mais grave da infecção pelo HAV.  A 

busca por essas infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) é sempre 

importante nestas populações de risco, como essa que foi estudada neste 

trabalho. Este trabalho reforça que além das ISTs mais conhecidas, se faça a 

pesquisa de anticorpos anti-HAV nestes pacientes, e se o resultado for negativo, 

que seja recomendada a aplicação da vacina específica contra este agente. E 

ressalta que o aumento da frequência do diagnóstico de hepatite A possa ser um 

sinalizador de comportamentos de risco populacionais, não apenas em questões 
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sanitárias relacionadas com alimentação e saneamento básico das fontes de 

água a serem consumidas, como também aos comportamentos sexuais dos 

indivíduos infectados 84. 

 

A contaminação direta de pessoa para pessoa tem sido intimamente 

maior nos últimos anos e representa uma potencial fonte de contaminação para 

a infecção por HAV. Este contato reforça ainda o risco de infecção domiciliar 

quando há indivíduos infectados e suscetíveis no mesmo meio, sendo que o 

contato com indivíduo confirmado ou suspeito para hepatites virais foi declarado 

por três (12,5%; 3/24) pacientes, sendo que um declarou ser sua esposa 16, 35, 36. 

 

Entre os casos analisados, a maioria (54,1%; 13/24) se declarou 

heterossexual e 41,6% (8/24) como homossexual ou (2/24) bissexual com o 

contato recente com três ou mais parceiros sexuais, declarado por 33,3% dos 

pacientes, o que reforça mais uma vez a semelhança com o surto no munícipio 

de São Paulo entre a população HSH, que de acordo com os dados notificados 

pela COVISA 81,8% (1266/1547) dos casos acometidos eram de portadores do 

sexo masculino com 32,5% (503/1547) contaminados pela provável aquisição 

sexual 99.  

 

Já quando analisada a semelhança epidemiológica dos casos desta 

casuística com o surto inicial ocorrido nos países europeus e responsável pela 

distribuição deste surto no município de São Paulo, os dados publicados por 

estudos durante o surto em diversos países da Europa confirmam esta 

proximidade, como já relatado que de 1.400 casos confirmados, 1.283 eram de 

portadores do sexo masculino, com 676 dos quais foram obtidas respostas de 

caráter sexual, 84% se declararam HSH. No entanto, não podemos descartar 

que uma possível relutância em admitir a orientação sexual em todos os estudos, 

incluindo este trabalho apresentado, afeta a estimativa da infecção por contato 

sexual neste grupo, o que pode suprimir a sua verdadeira extensão 77. 

 

Os casos acometidos neste estudo podem ser resultantes direto do 

processo gerado pela globalização ao permitir o fácil acesso a diferentes lugares 
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do mundo e a interligação entre pessoas ao analisar os resultados acerca do 

histórico de consumo de água e alimentos contaminados, além do histórico de 

viagens recentes. Além disso, a globalização pode ter influência direta nos surtos 

provocados pela ingestão alimentar contaminada, por facilitar a importação e 

exportação de produtos alimentícios que podem estar infectados, não 

descartando a possibilidade da contaminação por tais vias nos casos desta 

casuística. Estes resultados condizem com a realidade da transmissão da 

infecção por HAV no mundo, uma vez que a principal fonte de contaminação por 

via fecal-oral dos indivíduos acometidos é a que mais se destaca 67. 

 

Já a caracterização molecular de HAV, permite identificar as rotas de 

transmissão de casos que acontecem em diferentes lugares e podem estar 

conectados, mapear a origem da infecção, principalmente em investigações de 

surto e, permite analisar a evolução a nível molecular do vírus 16, 104.  

 

A inferência filogenética deste trabalho foi obtida a partir de duas regiões 

genômicas (VP1-2A e VP1 completa), sendo que ambas se dispuseram dos 

mesmos resultados para a caracterização molecular das cepas incluídas. No 

entanto, de acordo com a análise da região VP1-2A, esta não apresentou um 

bom nível de confiança na separação de seus subgenótipos, especialmente 

entre os subgenótipos IA e IB, avaliada pelos valores de bootstrap. Resultados 

satisfatórios e confiáveis foram obtidos pela análise da região genômica VP1 

completa, já descrita por estudos anteriores que apresentaram os mesmos 

resultados na análise de ambas as regiões. A escolha por uma caracterização 

de uma região mais abrangente como a VP1 completa com cerca de 943pb, foi 

importante para validar os resultados desta casuística, podendo estes resultados 

ser atribuídos ao tamanho da sua região genômica dispõe de maior quantidade 

e melhor informação genética do que a região VP1-2A. 

 

A análise filogenética das sequências de HAV caracterizadas neste 

estudo demonstrou o envolvimento do subgenótipo 1A do vírus no surto de 

hepatite A ocorrido na cidade de São Paulo no período entre 2017 a 2019. Foi 

possível observar a circulação de cinco cepas virais, sendo três estreitamente 
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relacionadas com as cepas identificadas nos surtos de diferentes países da 

Europa durante o período de 2016 a 2018 (VRD_521_2016, RIMV-HAV16-090 

e V16-25801) e duas com diferentes origens (HAV48_SP_11_2018 e 

HAV54_SP_03_2019). 

 

A respeito das diferenças dos casos HAV48_SP_11_2018 e 

HAV54_SP_03_2019, os dados demográficos e epidemiológicos coletados 

destes pacientes explicam as relações filogenéticas observadas neste estudo. 

Uma viagem recente ao Peru foi relatada pelo paciente HAV48_SP_11_2018 

que agrupou com sequências referência da Argentina (HM769724) e do Uruguai 

(EU526089) e a nacionalidade venezuelana do paciente HAV54_SP_03_2019 

que agrupou com uma sequência referência proveniente de água contaminada 

da Venezuela (GU189570).  

 
O subgenótipo IA foi o único subgenótipo observado entre todas as 

sequências analisadas neste trabalho, confirmando a distribuição característica 

deste subgenótipo encontrado no mundo 8, 13, 16. Entre os surtos recentes de HAV 

entre HSH na Europa e em outros países, o subgenótipo IA foi o único 

apresentado, assim como no surto no município de São Paulo, de acordo com 

os dados publicados pela COVISA 99 e, de acordo com um caso de São Paulo 

depositado no GenBank, mas não publicado (MG049743), cuja sequência foi 

utilizada como referência para esta análise. Além destes, achados durante o 

surto no Rio de Janeiro revelaram os mesmos resultados entre HSH 101. Oito 

sequências de HAV de origem ambiental dos anos de 2018 e 2019 foram 

depositadas com a mesma caracterização molecular, sendo que todas 

agruparam no cluster europeu VRD_521_2016_UK_ES e, embora este trabalho 

também não tenha sido publicado, as sequências podem ser acessadas no 

GenBank com seus respectivos números de acesso (MT242373, MT242374, 

MT242375, MT242376, MT242377, MT242378, MT242379 e MT242380). 

 

No grupo do cluster europeu da sequência RIMV-HAV16-090, foram 

agrupadas cinco sequências desta casuística (HAV55_SP_02_2019, 

HAV30_SP_09_2018, HAV33_SP_09_2018, HAV52_SP_01_2019 e 
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HAV58_SP_05_2019) para ambas as regiões genômicas analisadas. A cepa 

isolada do surto entre HSH em Taiwan (KX151425), idêntica a cepa do cluster 

europeu RIMV-HAV16-090 se manteve agrupada ao cluster e às sequências 

citadas anteriormente deste estudo, confirmando sua origem e enfatizando a 

circulação de cepas de HAV pertencentes a outros continentes 81. 

 

Essas informações, em conjunto, mostram a complexidade da 

disseminação da infecção por HAV por todo o mundo e, em particular, para os 

países de alto poder socioeconômico, cujo cenário do poder da globalização 

responsável por surtos esporádicos nestes países, ressaltando ainda a 

frequência de surtos por contaminação alimentar nessas regiões não endêmicas, 

principalmente por frutos do mar e frutas congeladas como têm muito se 

observado na Itália 67, 89, 105.  

 

Importante notar as possíveis mudanças no padrão e distribuição da 

doença, já que surtos envolvendo a prática sexual, em particular entre HSH, não 

eram tão observados e causadores de grandes notificações internacionais e 

nacional, como visto pelo território brasileiro neste último episódio 99. 

 

Apesar de estudos anteriores não indicarem uma diferença significativa 

na presença de anti-HAV entre HSH e não HSH, fatores de risco podem explicar 

a infecção elevada por HAV neste grupo, como viagens e principalmente a 

participação a eventos nacionais e internacionais de caráter LGBTQ+, a 

presença prévia de doenças sexualmente transmissíveis, o contato sexual de 

risco com parceiros anônimos, bem como o número de parceiros sexuais, a 

maior prática do sexo oro-anal e o consumo de drogas 38, 84, 85, 106. 

 

A epidemiologia molecular deste trabalho sugere a fácil disseminação da 

infecção por interligação entre pessoas, como por viagens internacionais e, 

mostra que apesar da aquisição sexual ter sido o foco do surto recente de HAV 

e, ser o foco deste estudo, as infecções ocasionadas por outras cepas de HAV 

que não as disseminadas no surto entre a população HSH estão constantemente 

em circulação. Neste cenário, a implementação da vacinação entre adultos 
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suscetíveis se faz necessária, para a possibilidade de evitar a ocorrência de 

casos graves de hepatite A. 
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6 - Conclusões 
	
v A análise das sequências de HAV dos casos identificados durante o surto de 

hepatite A ocorrido na cidade de São Paulo no período entre 2017 a 2019 

demonstrou o envolvimento do subgenótipo 1A do vírus;  
 

v As duas regiões genômicas analisadas (VP1-2A e VP1 completa) tiveram 

resultados iguais quanto á classificação dos genótipos e subgenótipos de 

HAV, porém a análise com a região VP1 completa por apresentar mais 

informação genética, gerou agrupamentos com melhor suporte e, portanto, 

mais confiáveis; 

 

v A maioria das sequências de HAV caracterizadas neste estudo 

apresentaram estreita relação filogenética com as cepas identificadas nos 

surtos de diferentes países da Europa durante o período de 2016 a 2018 

(VRD_521_2016, RIMV-HAV16-090 e V16-25801); 

 

v Os dados demográficos e epidemiológicos da casuística incluída neste 

estudo mostram um perfil epidemiológico similar ao observado durante o 

surto inicial de Hepatite A ocorrido na Europa, sendo a maioria dos casos do 

sexo masculino (80,3%) e na faixa etária entre 20 e 40 anos (86,1%); 
 

v Os casos de Hepatite A identificados durante o período estudado foram 

causados principalmente devido a disseminação em SP das cepas do HAV 

envolvidas nos surtos europeus, porém casos envolvendo cepas de outras 

origens foram identificados evidenciando a circulação continua do vírus em 

nosso meio e reforçando a necessidade de ampliação da vacinação na 

população jovem e adulta. 
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