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m amplo estudo epidemi-
ológico da hepatite A
realizado pelo Instituto
Oswaldo Cruz (IOC), que
analisou a ocorrência da

doença no Brasil entre 1980 e 2002 e
constituiu um panorama geral da
infecção no país, foi uma etapa
importante para o Projeto de Inovação
Tecnológica de Vacinas na Fiocruz: a
produção nacional de vacinas priori-
tárias para a saúde pública brasileira –
uma parceria entre o IOC e Bio-
Manguinhos que prevê o desenvol-
vimento e a implementação de estudos
pré-clínicos e a preparação de estudos
clínicos da vacina contra hepatite A. O
estudo apontou a queda da morta-
lidade e o deslocamento da infecção
para faixas etárias mais elevadas.

O estudo, publicado sob a forma
de um artigo de revisão na revista
Memórias do Instituto Oswaldo Cruz,
foi realizado pelo Laboratório de
Desenvolvimento Tecnológico do IOC
em cooperação com o Núcleo de
Doenças Infecciosas e Tropicais da

Universidade Federal do Mato Grosso
(UFMT). A pesquisa indicou a queda
progressiva da mortalidade por hepatite
A desde 1980 em todo o Brasil –
mesmo na região Norte, onde a morbi-
dade da doença é cinco vezes maior
que no resto do país – e indicou o
deslocamento da infecção para faixas
etárias mais elevadas.

“Por sua forma de transmissão, atra-
vés de água e alimentos contaminados
por fezes de indivíduos infectados, o vírus
da hepatite A afeta sobretudo crianças,
que desenvolvem uma infecção normal-
mente subclínica, isto é, são infectados
mas não ficam doentes, sendo por este
motivo os principais reservatórios da
infecção. Em países em desenvolvi-
mento, observa-se que a maioria dos
adultos já é imune à doença. As melho-
rias de infra-estrutura em saneamento
básico, porém, aumentam as barreiras
para a contaminação infantil, verifi-
cando-se sob estas condições um
deslocamento da infecção pelo vírus
para grupos etários mais elevados,
quando a infecção normalmente é
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Segundo dados da Organização
Mundial de Saúde, aproximadamen-
te 30% da população mundial já foi
infectada com o vírus da hepatite B
(VHB) e cerca de 350 milhões de indi-
víduos são portadores crônicos da do-
ença. O VHB é divido em oito genó-
tipos (A, B, C, D, E, F, G e H), que
circulam em áreas geográficas distin-
tas no mundo. O Instituto Oswaldo
Cruz, pioneiro em estabelecer os
genótipos do vírus que circulam no
Brasil, identificou que cerca de 60%
dos vírus que circulam no país são do
genótipo A, subtipo africano. Atual-
mente, os pesquisadores investigam
os motivos para esta predominância.

“Refletindo a nossa diversidade
étnica, os genótipos A, D e F são os
que circulam preferencialmente no Bra-
sil. O genótipo A é espalhado pelo
mundo todo e o A que circula no país
não é o mesmo que circula nos Esta-

acompanhada de sintomas – uma
conseqüência indesejável do progres-
so”, explica a bióloga Cláudia Vitral,
principal autora do estudo.

A solução seria unir vacinação e
saneamento básico. No entanto, a vacina
é ainda muito cara e não disponível no
sistema público de saúde, daí a neces-
sidade de fabricação nacional de
imunobiológicos contra a hepatite A.

“A realização de estudos epide-
miológicos é uma das atividades
relacionadas ao projeto e para finalizá-
la estabeleceremos duas parcerias: uma
com a Universidade Federal do Mato
Grosso, que já está em andamento;
outra com o Centro de Pesquisa
Leônidas e Maria Deane, unidade da
Fiocruz em Manaus, que terá como
foco a investigação da prevalência da
hepatite A em escolares (0-15 anos).
Pretendemos também utilizar métodos
de coleta não invasivos para a verifi-
cação da imunidade para a doença,
como a coleta de amostras de saliva,
metodologia já validada por outro
estudo do laboratório”, conclui.

Predominância do vírus da hepatite B também será avaliada

dos Unidos, por exemplo. Descobrimos
que cerca de 60% dos vírus de hepa-
tite B que circulam aqui correspondem
ao genótipo A, subtipo africano”, ex-
plica Selma de Andrade Gomes, che-
fe do Laboratório de Virologia Mole-
cular, que conduz o estudo.

A hepatite é uma doença trans-
mitida através de contato sexual
desprotegido, transfusão sangüínea e
compartilhamento de agulhas. Os pa-
cientes podem passar décadas sem
saber que estão infectados e ao longo
dos anos desenvolver um quadro mais
grave - como cirrose e carcinoma.

O Laboratório de Virologia Mole-
cular do IOC investiga a variabilida-
de genômica do vírus da hepatite B
em comunidades de origem africa-
na no Brasil. O objetivo é comprovar
a possível ligação entre a predomi-
nância do genótipo A africano no país
e a introdução dos negros africanos

no Brasil pelo comércio escravo.
“O estudo inclui comunidades de

descendentes de escravos no Estado
de Mato Grosso do Sul, onde são
chamados de quilombolas, e no Esta-
do de Goiás, onde são chamados de
calungas. Como têm contato restrito
com o restante da população, desen-
volvemos um trabalho de descober-
ta da evolução molecular, ou filogenia
molecular, dos genótipos do vírus da
hepatite B que circulam entre estas
comunidades”, afirma Selma, ressal-
tando que as cepas encontradas nas
comunidades são muito parecidas
com as que circulam no resto do país.
“Mesmo em andamento, a pesqui-
sa já evidencia o que suspeitávamos.
O subtipo africano foi o que mais se
espalhou pelo Brasil”, conclui. Os pes-
quisadores viajarão para a África em
janeiro, onde coletarão amostras de
soro para posterior análise no Brasil.


