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RESUMO 

 
 O vírus da hepatite A (HAV) é transmitido principalmente pela via fecal oral. A 

prevalência da infecção pelo HAV está associada às condições socioeconômicas e 

de higiene. No Brasil, a hepatite A é considerada uma infecção endêmica e alguns 

estudos têm revelado uma mudança no perfil de endemicidade de alto para 

intermediário devido as melhorias das condições sanitárias. Entretanto, a 

prevalência da infecção pelo HAV não é conhecida em todo o País. Este estudo teve 

como objetivo determinar a prevalência de anticorpos anti-HAV em comunidades 

quilombolas do Brasil Central. A população estudada foi constituída de 878 afro-

descendentes da comunidade Kalunga, Goiás, e de 947 indivíduos das 12 

comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul. As amostras de sangue foram 

colhidas após consentimento e entrevista para obtenção de informações sobre 

características demográficas. Todas as amostras foram testadas para o marcador 

anti-HAV total através de ensaio imunoenzimático (ELISA) e as amostras positivas 

para este marcador foram testadas para o marcador anti-HAV IgM também por 

ELISA. A prevalência global para a infecção pelo HAV foi de 80,9% (IC 95%:78,1-

83,4%) na população Kalunga e de 75,6% (IC 95%:72,7-78,3%) na população 

quilombola de Mato Grosso do Sul. Os índices da infecção por comunidade variaram 

de 73-82,8% em Goiás e de 55,4-97,3% em Mato Grosso do Sul. Na população 

Kalunga, a prevalência da infecção na primeira década de vida foi de 44,8%, 

aumentando para 84% na faixa etária de 11-20 anos, alcançando 100% em 

indivíduos maiores que 61 anos. Já na população de Mato Grosso do Sul, a taxa de 

infecção na primeira década de vida foi de 26,7%, aumentando para 71% na faixa 

etária de 11-20 anos e alcançando 97% em indivíduos acima de 61 anos. Os 

resultados deste estudo mostram taxas elevadas de prevalência para a infecção 

pelo HAV em comunidades quilombolas do Brasil Central, enfatizando a importância 

de medidas de prevenção e controle, como melhoria das condições de saneamento 

básico e educação nessas comunidades. 
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SUMMARY 

 
 

Hepatitis A virus (HAV) is mainly transmitted by the faecal-oral route. HAV 

infection prevalence is associated with socioeconomic and hygienic conditions. In 

Brazil, hepatitis A is considered an endemic infection and some studies have shown 

a shift from high to intermediate endemicity pattern, which has been explained by 

improvements in sanitary conditions. However, the prevalence of HAV infection is 

unknown allover the country. This study aimed to assess the prevalence of anti-HAV 

antibodies in “quilombolas” communities in Central Brazil. The studied population 

was constituted by 878 Afro-decendants of the “Kalunga” community, Goiás, and 947 

individuals from 12 “quilombolas” communities of Mato Grosso do Sul. Blood 

samples were collected after informed consent was obtained and interview about 

demographic characteristics. All the samples were tested for anti-HAV total marker 

by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). Total anti-HAV positive samples 

were submitted to IgM anti-HAV detection by ELISA. The overall prevalence of HAV 

infection was 80.9% (CI 95%: 78.1-83.4) in the “Kalunga” population and 75.6% (CI 

95%: 72.7-78.3) in the “quilombola” population in Mato Grosso do Sul. Infection rates 

by community varied from 73-82.8% in Goiás and from 55.4%-97.3% in Mato Grosso 

do Sul. In the “Kalunga” population, the prevalence was 44.8% by the age of 10 

years, rising to 84% in the 11-20 years age group and 100% in those older than 61 

years. In the population of Mato Grosso do Sul, the rate of infection was 26.7% by 

the age of 10 years, rising to 71% in the 11-20 years age group and 97% in 

individuals older than 61 years. The results of this study showed high infection rates 

in “quilombolas” communities in Central Brazil, which emphasize the importance of 

prevention and control measures, such as improvements in sanitary and education 

conditions, in these communities. 



 
 

 

 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

1.1- Breve histórico  

 Apesar das epidemias ictéricas serem descritas desde o século V a.C. 

(Melnick 1995), o primeiro relato escrito de uma  epidemia associada à hepatite foi 

na ilha de Minorca  no século XVIII (Cockayne 1912). 

 Em 1908, McDonald propôs a etiologia viral à doença que hoje é conhecida 

como hepatite A ( McDonald 1908 apud Cuthbert 2001). O termo hepatite infecciosa 

foi usado por Cockayne em 1912, quando realizou um estudo da epidemia ictérica, e 

acreditava ser a doença de origem infecciosa e transmitida por aerossóis (Cockayne 

1912). 

 Blumer, em 1923, analisou as características da doença em 63 surtos 

ocorridos nos Estados Unidos entre 1812 e 1922, chegando a conclusão que a 

infecção ocorria principalmente em crianças e adultos jovens, o tempo de incubação 

era relativamente curto, em torno de 28 dias, e que a doença podia ser transmitida 

através do contato de pessoa a pessoa (Blumer 1923). 

 Estudos realizados com voluntários humanos, durante e logo após a segunda 

Guerra Mundial, estabeleceram a existência de duas formas de hepatite, uma 

infecciosa e outra sérica, que possuíam períodos de incubação e modo de 

transmissão distintos. Os termos hepatites A e B foram sugeridos por Mac Callum, 

em 1947, para distinguir as duas formas de hepatite, infecciosa e sérica, sendo 

denominadas de hepatite de A e B, respectivamente (Mac Callum 1947 apud 

Hidalgo 1999, Voegt 1942, Cameron 1943, Havens et al. 1944 apud Pereira & 

Gonçalves 2003). 
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 Krugman et al. (1967), ao realizarem infecção experimental em crianças na 

escola estadual de Willowbrook, Nova York, onde praticamente quase todas 

infectavam-se após os primeiros 6 a 12 meses do ingresso na referida  escola, 

demonstraram que amostras de soro e fezes de crianças infectadas obtidas na fase 

que precedia os sintomas eram capazes de provocar infecção por via oral e 

percutânea, e observaram a existência de dois isolados, MS-1, que apresentava 

menor período de incubação e via de infecção fecal-oral, e MS-2, que possuía um 

longo período de incubação e causava doença semelhante a hepatite sérica. Essas, 

posteriormente, foram denominadas de hepatites A e B, respectivamente (Krugman 

et al. 1967). 

 Somente em 1973, o vírus da hepatite A (HAV) foi identificado por Feinstone 

et al., quando encontraram partículas virais em fezes de voluntários humanos 

infectados experimentalmente com amostra MS-1. A partícula viral foi detectada pelo 

método de imunomicroscopia eletrônica, medindo aproximadamente 27 nm de 

diâmetro (Feinstone et al. 1973).  

 Após a identificação da partícula viral, foram desenvolvidos sistemas para 

detecção de antígeno e anticorpo específicos, tornando possível o diagnóstico e 

permitindo, assim, distinguir infecção recente de passada, através de pesquisa de 

anticorpos IgM, além de propiciar a realização de estudos epidemiológicos da 

hepatite A (Yokosuka 2000). 

 Em 1975, Dienstag et al. demonstraram a transmissão do HAV em 

chimpanzés a partir de um filtrado de fezes contendo partículas virais. Provost & 

Hilleman (1979)  conseguiram com sucesso a propagação do vírus da hepatite A em 

culturas de células renais de feto de macaco Rhesus (FRhK6) e em células 

hepáticas de sagüis, porém na linhagem FRhK6 obteve-se uma melhor propagação 

viral. A propagação do HAV em cultura de células foi importante para o 

desenvolvimento de vacinas e testes sorológicos (Provost & Hilleman 1979 ). 

 Em 1991 e 1992, foram testadas vacinas com vírus atenuado (Midthun et al. 

1991, Sjogren et al. 1991) e inativado (Werzberger et al. 1992). Para o 

desenvolvimento de uma vacina atenuada segura e eficaz, é importante que o vírus 

mantenha sua característica imunogênica, permaneça estável e sem reversão da 

virulência, porém os estudos com vacinas atenuadas demonstraram que estas não 

foram imunogênicas quando administradas por via oral, embora em concentrações 
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elevadas por via intramuscular ou subcutânea tenham induzido soroconversão. Já as 

vacinas inativadas apresentam boa imunogenicidade e pequena reatogenicidade. 

Essas vacinas foram licenciadas em 1991(Fiore et al. 2006).  

  

 

1.2 - O vírus da hepatite A 

 O vírus da hepatite A pertence à família Picornaviridae, gênero Hepatovirus 

(ICTV 2004). A partícula viral possui capsídeo icosaédrico com 27 a 32 nm de 

diâmetro. Seu genoma é constituído por uma molécula linear de RNA fita simples de 

polaridade positiva com aproximadamente 7,5 Kb (Cohen et al. 1987, Melnick 1992, 

Hollinger &Ticehurt 1996,Totsuka & Moritsugu 1999). 

 O genoma do HAV consiste de três regiões: uma região não codificante na 

extremidade 5’, que se liga covalentemente a proteína VPg e apresenta um sítio 

interno de entrada ribossomal, essencial para tradução; uma região de leitura aberta  

(ORF), que codifica as proteínas estruturais e não estruturais, e uma terceira região 

não codificante na extremidade 3’, que parece auxiliar na regulação da síntese de 

RNA  (Melnick 1992, Totsuka & Moritsugu 1999, Kemmer & Miskovsky 2000, Kusov 

et al. 2005).  A região de leitura aberta codifica uma poliproteína que posteriormente 

é clivada em três partes: P1, que origina as quatro proteínas estruturais do capsídeo, 

VP1, VP2,VP3 e VP4, e os segmentos  P2 e P3, que originam as proteínas não 

estruturais (2A, 2B, 2C; 3A, 3B, 3C e 3D), necessárias para a  replicação viral 

(Figura 1). Dentre as funções das proteínas não estruturais, destacam-se 2C com 

atividade de helicase, 3A (pré-VPg) que ancora a proteína 3B (VPg) na extremidade 

5’, 3B como iniciadora da transcrição, 3C com atividade de protease e 3D como RNA 

polimerase RNA dependente. As funções das proteínas 2A e 2B ainda não estão 

totalmente esclarecidas, porém acredita-se que 2B tenha a propriedade de se 

associar à membrana intracelular e induzir um rearranjo estrutural dessa membrana, 

e 2A parece participar da montagem do capsídeo, ajudando na formação dos 

pentâmeros e do capsídeo (Melnick 1992, Beneduce et al. 1997, Totsuka & 

Moritsugu 1999, Yokosuka 2000, Rachow et al. 2003).  

 Em 1992, Robertson et al., ao analisarem  152 amostras do HAV provenientes 

de várias regiões do mundo, identificaram sete genótipos, denominados de I a VII, 
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com homologia maior que 85% em uma seqüência de 168 nucleotídeos da junção 

VP1/2A. Dos sete genótipos descritos, quatro infectam o homem (I, II, III e VII) e três 

primatas não humanos (IV, V e VI). Os genótipos I e III, os mais freqüentes em 

humanos, foram subdivididos em subgenótipos A e B, que possuem uma diferença 

menor que 7,5% na seqüência de nucleotídeos (Yokosuka 2000, Costa-Mattioli et al. 

2003, Pereira & Goncalves 2003, Craig & Schaffner 2004). Mais recentemente, Lu et 

al. (2004) caracterizaram o genoma completo de um isolado do genótipo II (CF53) e 

demonstraram semelhança entre esse e o genótipo VII (SLF88), caracterizando 

ambos como um único genótipo (II), e propuseram  então a   classificação do 

genótipo II em  subgenótipos II A (CF53) e IIB (SLF88, anteriormente classificado 

como genótipo VII). 

 

 
Figura 1 - Representação do genoma e proteínas do vírus da hepatite A (Pereira & 
Golçalves 2003, modificado) 
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 O vírus da hepatite A possui alto grau de estabilidade físico-química, sendo 

estável em pH 1,0 durante 5 horas e a 38ºC por 90 minutos. O HAV resiste à 

temperatura de 60ºC por uma hora, ao tratamento com detergente (37°C por 30 

minutos em 1% SDS), éter a 20%, clorofórmio, ácido percloroacético (300 mg/L por 

15 minutos a 20ºC), e permanece infeccioso após o congelamento. Na presença de 

matéria orgânica, este vírus pode continuar viável por até 10 meses (Provost et al. 

1975, Scholz et al. 1989, Alter & Mast 1994, Barrett et al. 1996,  Moyer et al. 1996,  

WHO 2000,  Seymour & Appleton 2001). 

 Por outro lado, desinfetantes à base de aldeído são eficientes para inativar o 

vírus, assim como radiação ultravioleta (1,1 W em uma profundidade de 0,9 cm por 1 

minuto), formalina a 8% por 1 minuto a 25°C, cloro (2,0 a 2,5 mg/L por 15 minutos), 

permanganato do potássio (30 mg/L por 5 minutos), iodo (3 mg/L por 5 minutos), 

calor acima de 85ºC por um minuto e autoclavação  a 121ºC por 20 minutos (Provost 

et al. 1975, Grabow et al. 1983, WHO 2000). 

 

 

1.3 - Patogenia da infecção pelo HAV 

 A infecção pelo HAV ocorre geralmente pela via fecal-oral, após a ingestão de 

água e alimentos contaminados, ou pelo contato direto pessoa a pessoa (Koff 1998, 

Craig & Schaffner 2004, Victor  et al. 2006). A transmissão parenteral é rara, pois o 

período de viremia é curto e a concentração viral é baixa, entretanto alguns estudos  

têm mostrado a possibilidade de transmissão através do uso de drogas injetáveis e 

transfusão de sangue (Kreuz et al. 1993, Pereira & Goncalves 2003, Spada et al. 

2005).  A transmissão sexual tem sido observada em grupos de homossexuais e 

está ligada à pratica de sexo anal (Cuthbert 2001, Ochnio et al. 2001). 

 Após ingestão oral, o HAV é transportado através do epitélio intestinal por um 

mecanismo pouco conhecido (Kemmer & Miskovsky 2000).  Asher et al (1995) 

observaram a presença do antígeno viral nas criptas intestinais de macacos três dias 

após a inoculação do vírus, período em que o mesmo ainda não era detectado no 

fígado, sugerindo, assim, a ocorrência de uma replicação viral primária nas células 

intestinais. As partículas virais foram detectadas nas fezes de macacos 1-4 dias 

depois da inoculação oral. 
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 As partículas virais são transportadas para o fígado, através das veias 

mesentéricas, onde infectam os hepatócitos, nos quais há adsorção do capsídeo 

viral ao receptor (integrina similar a mucina de classe I), seguida da penetração e 

multiplicação viral no citoplasma, com liberação de novas partículas virais que 

chegam ao intestino, através dos canalículos biliares, onde são excretadas 

juntamente com as fezes (Kemmer & Miskovsky 2000, Pereira & Goncalves 2003). 

 

 

1.4 - Aspectos clínicos da hepatite A 

  A infecção pelo HAV possui um período de incubação de 15 a 50 dias, com 

uma média de 28 dias. O HAV é excretado nas fezes durante uma ou duas semanas 

após o início dos sinais e sintomas, que geralmente tem um início abrupto, podendo 

apresentar febre, mal estar, anorexia, náusea, desconforto abdominal, acolia fecal , 

colúria e icterícia (Koff 1998). A infecção pelo HAV poder ser assintomática, 

sintomática anictérica ou ictérica, sendo as manifestações clínicas geralmente 

relacionada à idade. Nas crianças menores de seis anos, a maioria dos casos (70%) 

é assintomática e, quando ocorre manifestação clínica, sua duração geralmente é 

menor que dois meses. Infecção crônica não é associada com o HAV, contudo 10% 

dos casos poderão ter uma infecção com curso prolongado, isto é, por um período 

de seis a nove meses (Hollinger &  Ticehurst 1996, Cuthbert 2001, Pereira & 

Golçalves 2003). A taxa de mortalidade é de 0,6%, e em adultos acima de 60 anos 

esse índice chega a 1,2% (CDC 2006 b).  

 O quadro clínico da hepatite A pode ser dividido em quatro fases: (i) período 

de incubação ou pré-clínico, que pode durar de 15 a 50 dias, no qual ocorre a 

replicação e eliminação viral; (ii) estágio pré-ictérico ou prodrômico, que pode levar 

alguns dias ou uma semana, sendo caracterizado por sintomas inespecíficos; (iii) 

fase ictérica, que inicia-se geralmente 15 dias após o aparecimento dos sintomas, 

com manifestações, como colúria, acolia fecal e icterícia, havendo desaparecimento 

dos sintomas prodrômicos; e (iv) fase de convalescença (Fishman et al. 1996, 

Hollinger &  Ticehurst 1996, Koff 1998). 
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1.5 - Diagnóstico da infecção pelo vírus da hepatite A 

 Os testes sorológicos, principalmente os imunoenzimáticos, são os mais 

utilizados para diagnóstico da infecção pelo vírus da hepatite A (Pereira & Goncalves 

2003). Atualmente, os kits comerciais disponíveis são para detecção de anti-HAV 

total e anti-HAV IgM. 

 Além dos testes sorológicos, métodos moleculares para a detecção do RNA 

viral, como a reação em cadeia da polimerase (PCR), podem ser utilizados em 

pesquisa ou para definir o diagnóstico precoce da infecção, tendo em vista que o 

mesmo pode ser detectado antes do marcador anti-HAV IgM (Ortriz de Lejarazu et 

al. 2006). 

  O marcador anti-HAV IgM é detectado  geralmente na terceira  semana  após 

a exposição, coincidindo com os sintomas clínicos. Seu título aumenta até a quarta  

semana e posteriormente declina, desaparecendo até o sexto mês após a infecção 

(Figura 2) (Koff 1998, Pereira & Gonçalves 2003, Ortriz de Lejarazu et al. 2006).  

 O marcador anti-HAV IgG é detectável  alguns dias após o início dos 

sintomas. Os anticorpos da classe IgG persistem por toda vida, indicando infecção 

passada e promovendo imunidade contra a infecção. O desenvolvimento dos 

anticorpos coincide com a diminuição da viremia e a eliminação de vírus nas fezes 

(Hollinger  & Ticehurst 1996, Lemon 1997, Ortriz deLejarazu et al. 2006). 
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 Figura 2 - Curso da infecção do vírus da hepatite A     
 http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset/hep_a/hep_a2.pdf 
 

1.6 - Epidemiologia da infecção pelo HAV  

 A hepatite A possui distribuição mundial. A forma de transmissão fecal-oral 

exerce papel fundamental na epidemiologia da infecção, sendo endêmica nos países 

em desenvolvimento, onde a infecção ocorre principalmente durante a infância, na 

qual é geralmente assintomática (Fix et al. 2002).  

 Fatores como baixos níveis educacional e socioeconômico, falta de condições 

sanitárias e de higiene estão associados à prevalência elevada da infecção pelo 

HAV. Por outro lado, a melhoria desses fatores através de medidas de saúde pública 

ajudam no controle da infecção, diminuem a prevalência e mudam o quadro 

epidemiológico, deslocando a infecção da infância para a vida adulta, fase em que a 

doença é mais grave (Jacobsen & Koopman 2004, Duval et al. 2005, Jackobsen & 

Koopman 2005). 

 Atualmente, existem quatro padrões de endemicidade baseados na 

prevalência por idade: alta, intermediária, baixa e muito baixa. Em regiões com alta 

prevalência, como a África, Oriente Médio e alguns países da América Latina e Ásia, 

cerca de 90% das crianças se infectam antes dos 10 anos, e a principal forma de 
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transmissão é o contato interpessoal.  Em áreas com padrão de endemicidade 

intermediária (parte da América Latina, Ásia e Oriente Médio), a incidência é maior 

na fase tardia da infância, adolescência ou em adultos jovens, os surtos são comuns 

e a transmissão ocorre por contato interpessoal ou através de água ou alimentos 

contaminados.  Em locais com endemicidade baixa, como exemplo a América do 

Norte, a maioria da população adulta é susceptível, surtos são comuns, sendo a 

principal forma de transmissão água e alimentos contaminados. Já em regiões de 

endemicidade muito baixa, como a Escandinávia, os casos de hepatite A são 

esporádicos, sendo acometidos principalmente  viajantes que se infectam em áreas 

endêmicas (Jacobsen & Koopman 2004, Vitral et al. 2006). No entanto, importantes 

mudanças nestes padrões têm ocorrido em muitas partes do mundo, indicando uma 

transição de prevalência alta para intermediária, devido a melhoria das condições 

sanitária e de higiene (Bell 2002, Jacobsen & Koopman 2004). Na América Latina, 

Tapia-Conyer et al.(1999) e Tanaka (2000) mostraram tal mudança, o que aumenta 

o número de adultos susceptíveis, podendo dessa forma ocorrer  surtos com elevada 

morbidade. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  
 
 Figura 3 – Prevalência global do marcador anti-HAV 
 http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/a/prevalence.htm 

 
 

No Brasil, a prevalência do anti-HAV total varia de acordo com a região. 

Clemens et al. (2000) realizaram um estudo de prevalência em quatro regiões do 

País, e encontraram uma prevalência global de 64,7%, contudo o padrão de 

positividade foi heterogêneo, sendo a soroprevalência de 92,8% na Região Norte, de 
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76,5% na Região Nordeste e de 55,7%, nas Regiões Sul e Sudeste, com 

positividade consideravelmente maior no grupo socioeconômico baixo. 

Em um estudo com crianças e adolescentes de baixa renda no Rio de 

Janeiro, Vitral et al. (1998)  mostraram um aumento gradativo na prevalência do anti-

HAV total, sendo a  positividade de  4,5% em crianças menores de 3 anos, 

aumentando para 19,7% na faixa etária de 6 e 7 anos, chegando a 66% nos 

indivíduos acima de 14 anos. O mesmo foi observado por Villar et al. (2002), em 

uma escola pública do Rio de Janeiro, cuja prevalência foi de 40,8% em crianças 

menores de 11 anos, aumentando para 75% na faixa etária até 18 anos, sendo a 

prevalência maior naquelas crianças com renda inferior a 250 dólares. Na cidade de 

Macaé, Rio de Janeiro, a prevalência global encontrada foi de 88,8%, onde os 

pacientes do sistema único de saúde apresentaram uma maior prevalência que 

aqueles pacientes do serviço privado (Gaze et al.2002). Santos et al. (2002) 

encontraram uma prevalência global de 87% na comunidade de Manguinhos, Rio de 

Janeiro, sendo que quase 50% da população abaixo de 10 anos de idade era 

susceptível, fato este que pode ser atribuído a melhorias das condições sanitárias e 

de higiene.  

  Em Campinas, São Paulo, Pinho et al. (1998) verificaram uma prevalência de 

19,6% e 95,0% para populações de alto e baixo níveis socioeconômicos, 

respectivamente.  Na cidade de São Paulo, Foccacia et al. (1998) apresentaram uma 

prevalência global de 66,59%, sendo que indivíduos com baixo nível educacional 

tiveram uma maior probabilidade de adquirir o HAV.  

Um estudo realizado em Vila Velha, ES, em crianças com diferentes 

condições socioeconômicas, mostrou uma maior prevalência naqueles indivíduos 

que apresentavam piores condições (61,7%), quando comparados aos com 

melhores condições (9%). A positividade apresentou correlação com idade, pele 

preta ou mulata, ausência de esgoto e água filtrada, além de história de hepatite na 

família (Zago-Gomes et al. 2005).  

Na Região Sul, Ferreira et al. (1996) encontraram em Porto Alegre uma 

prevalência de 51% e 11% em indivíduos com baixo e alto nível sócioeconômico, 

respectivamente. Em crianças portadoras da Síndrome de Down, a positividade 

encontrada foi de 9,5% e de 4,7% para o grupo controle (Ferreira et al. 2002).   
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No Amazonas, foram verificadas taxas de prevalência de 91,7% (Bensabath 

et al. 1987) e de 90,4% (De Paula et al. 2001) em populações ribeirinhas. Na região 

da Amazônia Matogrossense, a soroprevalência encontrada por Assis et al. (2002) 

foi de 86,4% em crianças de 2 a 9 anos de idade. Em Altamira, Pará, o índice 

observado foi de 98% em indígenas da aldeia Xicrin (Nunes et al. 2004). Uma taxa 

de 85,9% foi verificada em moradores do povoado Cavunge, região do semi-árido da 

Bahia (Almeida et al. 2006). 

Em Goiânia, Goiás, foi determinada uma prevalência global de 90,4% em 

meninos de/na rua (Queiroz et al.1995a). Em crianças com idade menor que 10 anos 

e de baixo nível socioeconômico, provenientes de creches, uma prevalência global 

de 69,7% foi encontrada, variando de 9,1%, em menores de um ano de idade, a 

86,7% no grupo maior que sete anos (Queiroz et al.1995b).  Hidalgo (1999) 

observou, em escolares de Goiânia, uma prevalência global de 64%, sendo de 

44,8% e 77,6% para alunos de escolas particulares e públicas, respectivamente. Em 

indivíduos com suspeita clínica de hepatite, foram mostrados índices de 32% 

(Cardoso et al. 2000) e 46% (Fiaccadori et al. 2006) para o marcador anti-HAV IgM. 

No último estudo, uma diminuição da soropositividade foi verificada, no período de 

1995 a 2002. 

 

1.7 - Prevenção e controle da hepatite A 

 A melhoria das condições higiênicas e sanitárias da população tem um papel 

relevante no controle da infecção pelo HAV, visto que a principal via de transmissão 

é fecal-oral, sendo de extrema importância a promoção de educação em saúde, o 

controle sanitário de alimentos e implementação de saneamento básico (Jacobsen & 

Koopman 2004). 

 Outra maneira de se prevenir e controlar a infecção pelo HAV é o uso de 

imunoglobulina humana e de vacinas.  A imunoglobulina humana geralmente é 

usada como imunoprofilaxia pós-exposição, sendo recomendada para familiares; 

funcionários de creches, quando um ou mais casos são confirmados na unidade; 

todos os indivíduos expostos a fonte de infecção e viajantes de regiões não 

endêmicas para áreas endêmicas. Quando administrada como profilaxia pré-

exposição confere imunidade de 3 a 5 meses, dependendo da dose administrada, e 
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quando aplicada até duas semanas após a exposição, previne em  até 85% a 

infecção ao HAV  (Kremmer & Miskoisky 2000, Craig & Schaffner 2004,  Fiore et al. 

2006, Wasley et al. 2006).   

 Atualmente, as vacinas licenciadas são altamente imunogênicas e seguras. A 

administração é feita em duas doses com intervalo de seis meses, induzindo 

soroconversão em 90 a 98% após uma dose e, em 100% após duas doses. 

Anteriormente, a vacina era licenciada para crianças acima de dois anos, mas em 

novembro de 2005, a mesma foi liberada para uso em crianças a partir de um ano de 

idade nos EUA (CDC 2005). A vacina contra hepatite A também é recomendada 

para viajantes de regiões não endêmicas para áreas endêmicas, crianças de regiões 

de elevada endemicidade, homossexuais masculinos,  usuários de drogas injetáveis, 

pessoas com doença hepática crônica, hemofílicos, pesquisadores que trabalham 

com primatas ou com HAV em laboratório (Koff, 1998, CDC 2006 a).  Os níveis de 

anticorpos considerados protetores persistem no mínimo por seis anos em adultos, 

podendo persistir por até 20 anos (Pereira & Gonçalves 2003).   

 As amostras utilizadas para produção de vacinas inativadas são HM175 e 

CR326F. Ambas apresentam alta imunogenicidade e boa adaptação em culturas 

celulares, sendo inativadas por formaldeido e associado ao hidróxido de alumínio 

como adjuvante (André et al. 1992, Lemon 1994, Resegue et al. 1999). Atualmente, 

duas vacinas inativadas estão licenciadas pelo FDA (Food and Drug Administration): 

HAVRIX (GlaxoSmithKline Biologicals, Bélgica) e VAQTA (Merk & Company, Inc., 

New Jersey), as quais possuem imunogenicidade e eficácia equivalentes. A vacina 

combinada, TWINRIX (GlaxoSmithKline), que contém o vírus HM175 e o antígeno 

recombinante de superfície do vírus da hepatitie B (HBsAg), licenciada para maiores 

de 18 anos, induz imunidade protetora  em 99% dos adultos vacinados (Craig & 

Schaffner 2004, Ferreira 2006, Fiore et al. 2006, Wasley et al. 2006). Outras vacinas 

inativadas foram avaliadas, como a  AVAXIM (Aventis Pasteur, Lyon, Franxe), similar 

às vacinas monovalentes licenciadas, e a EPAXAL (Berna Biotech Ltd., Berne, 

Switzerland), na qual são incorporados fosfolipídio e glicoproteínas da superfície do 

vírus do influenza, ambas induzem imunidade semelhante às vacinas já licenciadas 

(Wasley et al.2006).  
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1.8 - População quilombola isolada no Brasil Central 

Segundo a Associação Brasileira de Antropologia, quilombo é toda 

comunidade negra rural formada por escravos fugitivos, que agrupe seus 

descendentes, vivendo da agricultura de subsistência, e mantendo os hábitos 

culturais do passado, sendo esta definição aplicada também para os remanescentes 

de quilombos (Silva 2003).  

Os Africanos que chegaram ao Brasil na condição de escravos sofreram 

maus tratos e foram submetidos a uma brutal exploração. Na busca de liberdade,  

resgate cultural e identidade, os negros se revoltaram, fugindo para locais afastados 

e de difícil acesso, originando, assim, os quilombos (Baiocchi 1999, Silva 2003). 

Diversos estudos estão sendo conduzidos com o objetivo de se conhecer a 

real procedência dos escravos negros brasileiros. Acredita-se que grupos étnico-

culturais africanos, como os Bantus, provenientes de Angola, Congo, Guiné e 

Moçambique, e os Sudaneses, da Nigéria, Costa do Ouro e Gâmbia, constituíram a 

maioria dos escravos trazidos para o Brasil Central (Silva 2003).  

 

1.8.1 - População afro-descendente isolada de Goiás 

 A população Kalunga é uma comunidade de negros originalmente formada 

por descendentes de escravos que fugiram do cativeiro e organizaram-se em 

quilombos. Está distribuída em uma área de 237 mil hectares, que hoje compõe o 

“Sitio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga”, nos municípios de Cavalcante, 

Terezina de Goiás e Monte Alegre, na região nordeste de Goiás (Figura 4), a 600 

quilômetros de Goiânia, capital do Estado, chegando a uma população de 

aproximadamente três mil habitantes (dados fornecidos pelo Governo Municipal de 

Cavalcante). 
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  Figura 4 - Localização geográfica da comunidade Kalunga   
  http://www.agdr.goias.gov.br/prog_desenv_nordeste.htm 
 

 A história da população Kalunga começa por volta de 1722, quando 

Bartolomeu Bueno da Silva e João Leite da Silva Ortiz fecharam o roteiro 

bandeirante, com ocupação das terras centrais do Brasil, e implantação do ciclo 

minerador (“Minas dos Goyases”), dando origem assim ao Estado de Goiás. Os 

escravos africanos constituíam a principal mão de obra nos garimpos. Segundo 

Arthur Ramos (1969), os negros trazidos para a região de Goiás eram 

principalmente de Angola, Congo e Moçambique (Figura 5), porém o número de 

documentos históricos são limitados e reduzidos (Arthur Ramos1969 apud Baiocchi 

1999). 

O nome Kalunga pode ter muitos significados, porém para os moradores da 

comunidade é o nome de uma planta (Simaba ferruginea) e do lugar onde ela 

cresce, simboliza poder e ancestralidade. No território onde existe essa planta a 

terra torna-se sagrada não podendo pertencer a uma só pessoa ou família. 

(Baiocchi1999, Ministério da Educação 2001). 
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      Figura 5 - Rota do Tráfico dos Escravos (Baiocchi1999) 
 

 A estrutura alimentar do povo Kalunga é constituída por agricultura de   

subsistência, plantio de hortas e pomares, pesca, criação de gado, aves e porcos. 

Geralmente a colheita inicia em março e termina em maio. As tarefas são divididas, 

os homens preparam o terreno, as mulheres e crianças semeiam e o cuidado diário 

é feito por todos. O sistema econômico é a base de troca, o principal produto é a 

farinha de mandioca que é usada para adquirir sal, tecidos, café, querosene, 

panelas e outros produtos em comércios locais e regionais (Baiocchi1999, Ministério 

da Educação 2001). 

 As paredes da casa são feitas de adobe e madeira, o telhado é de palha 

trançada e o chão de terra batida.  A comida é preparada em fogão de lenha. Não 

existe água tratada ou encanada e nem esgoto, bem como banheiros domiciliares, 

as roupas e panelas são lavadas nos rios. Porcos e galinhas são criados soltos nos 

terreiros das casas. O índice de analfabetismo é alto e a grande maioria que já 

freqüentou a escola não conclui o ensino fundamental (Baiocchi 1999) 
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1.8.2 População quilombola de Mato Grosso do Sul  

Várias comunidades “quilombolas”, como São Benedito (Campo Grande), São 

Miguel (Nioaque), Amarelinhos (Sidrolândia), Morro do Limão (Campo Grande), 

Orolândia (Rio Negro), Furnas dos Dionísios (Jaraguari), Furnas da Boa Sorte 

(Corguinho), Malaquias (Camapuã), Jerônimos (Terenos), São Miguel (Maracaju), 

Quintinos (Pedro Gomes) e Furnas dos Baianos (Aquidauana), estabeleceram-se no 

Estado Mato Grosso do Sul (Figura 6), sobrevivendo como grupos isolados (Motta-

Castro et al. 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 - Distribuição geográfica das comunidades quilombolas de Mato Grosso do 
Sul (Motta-Castro et al. 2005). 

 

Das 12 comunidades, cinco são urbanas, São Benedito, São Miguel 

(Nioaque), Amarelinhos, Morro do Limão e Orolândia. Todas com nível 

socioeconômico baixo e os hábitos higiênicos da população inadequados (Motta-

Castro, comunicação pessoal).  



 17

A comunidade de “São Benedito”, situada no perímetro urbano de Campo 

Grande, é a principal comunidade negra da capital do Estado, fundada no início do 

século XIX. Compreende aproximadamente 300 pessoas, distribuídas em 80 famílias 

(Silva 2003, Motta-Castro, comunicação pessoal).  

A comunidade urbana de “São Miguel” pertence ao município de Nioaque, 

localizada a 180 Km de Campo Grande, sendo formada por sete famílias. Ao longo 

de sua história, tem sofrido várias influências e interferências étnico-culturais e 

sociais devido à localização urbana dessa comunidade (Silva 2003). 

A comunidade afro-brasileira dos “Amarelinhos” está localizada no distrito de 

Quebra Côco, município de Sidrolândia, a 100 Km de Campo Grande. Essa 

comunidade apresenta condições precárias de saúde e higiene. Anteriormente, era 

situada em área rural, mas com a venda das terras, os quilombolas se mudaram 

para um pequeno vilarejo (Quebra Côco) (Silva 2003, Motta-Castro, comunicação 

pessoal). 

  A comunidade “Morro do Limão”, localizada no perímetro urbano de Campo 

Grande, é constituída por 10 famílias afro-brasileiras, com acesso à infra-estrutura 

urbana com relação à moradia, saneamento, educação e saúde (Silva 2003, Motta-

Castro, comunicação pessoal). 

A comunidade urbana denominada “Orolândia” pertence ao município de Rio 

Negro a 187 Km de Campo Grande. Fundada em 1908, por Celírio dos Santos e 

Otávio da Silva, que chegaram com seus familiares provenientes da Bahia e se 

estabeleceram como comunidade afro-descendente, vivendo isolada da sociedade 

local. Essa comunidade não possui saneamento básico (Silva 2003, Motta-Castro, 

comunicação pessoal). 

Nas comunidades rurais (Furnas dos Dionísios, Furnas da Boa Sorte, 

Malaquias, Jerônimos, São Miguel (Maracajú), Quintinos e Furnas dos Baianos), a 

falta de infra-estrutura, condições sanitárias, água tratada e assistência médica é 

marcante. A economia é composta principalmente por agricultura de subsistência, 

avicultura e bovinocultura (Silva 2003, Motta-Castro, comunicação pessoal). 

O remanescente de Quilombo Furnas dos Dionísios encontra-se situado no 

município de Jaraguari, a 65 km ao norte de Campo Grande, capital Sul-Mato-

Grossense O pequeno núcleo populacional é formado por 350 pessoas, entre 
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adultos e crianças, distribuídos em aproximadamente 80 famílias. As casas são de 

construções simples, pequenas e com poucos cômodos, sendo na sua maioria 

"barreadas" (madeira trançada coberta de barro e palha) e de chão "batido", e 

isoladas umas das outras (Silva 2003). 

A comunidade rural de “Furnas da Boa Sorte” está situada a 33 Km do 

município de Corguinho, a 98 Km de Campo Grande. É constituída por 

aproximadamente 150 pessoas, distribuídas em 30 famílias que residem em casas 

de pau-a-pique. A comunidade conta com uma unidade de ensino de primeiro grau 

incompleto (Silva 2003).  

“Malaquias” é constituída por aproximadamente 30 famílias, divididas em dois 

núcleos populacionais, geograficamente distantes, o de “Pontinha do Côxo” e o de 

“Santa Tereza”, localizados no Distrito de Figueirão, município de Camapuã, no 

centro do Estado, a 217 Km de Campo Grande. A economia básica é a agricultura 

de consumo, constante no povoado desde a sua fundação. Os habitantes possuem 

assistência médica e atendimento escolar (Silva 2003, Motta-Castro, comunicação 

pessoal). 

A comunidade dos “Jerônimos”, também conhecida como “dos Pretos”, 

localiza-se no município de Terenos, a 50 Km de Campo Grande, sendo formada por 

nove famílias. A principal atividade econômica é a avicultura (Silva 2003, Motta-

Castro, comunicação pessoal). 

São Miguel, também conhecida como “Vista Alegre”, pertence ao município 

de Maracaju, localizada a 160 Km a sudoeste de Campo Grande. É constituída por 

11 famílias, que possuem como atividade econômica essencial à agricultura de 

subsistência (Silva 2003, Motta-Castro, comunicação pessoal). 

A comunidade dos “Quintinos”, localizada no município de Pedro Gomes, a 

450 Km de Campo Grande, é formada por aproximadamente 50 pessoas, 

distribuídas em 10 famílias ( Silva 2003, Motta-Castro, comunicação pessoal). 

Furnas dos Baianos, comunidade rural, localizada no município de 

Aquidauana, a 240 Km de Campo Grande, norte do Estado. Essa comunidade é 

formada por 17 famílias e vive de agricultura de subsistência (Silva 2003). 

O histórico estrutural de inserção marginalizada da população afro-

descendente na sociedade brasileira está associado a uma série de fatores, tais 
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como: concentração da população afro-descendente em regiões com alto índice de 

analfabetismo, baixa renda familiar, alto grau de agregação familiar  em domicílios 

em situação precária e sem condições higiênicas adequadas em zonas rurais ou na 

periferia de centros urbanos (Silva 2003) 

 

 

1.9 Justificativa 

A hepatite A é um importante problema de saúde pública mundial, sendo 

endêmica em áreas onde as condições sanitárias e de higiene são deficientes, 

favorecendo, assim, a disseminação fecal-oral do vírus. Nessas regiões, a maioria 

dos casos ocorre na infância de forma assintomática ou subclínica, de maneira que 

acima dos 10 anos de idade quase toda a população já foi exposta ao HAV (Koff 

1998, Cuthbert 2001, Pereira e Gonçalves 2003) 

No Brasil, estudos têm mostrado uma mudança no padrão endemicidade de 

alto para intermediário, porém a maioria das investigações no País se concentra na 

Região Sudeste, sendo escassas investigações em outras regiões (Vitral et al. 2006) 

Na Região Centro-Oeste existem poucos estudos sobre a infecção pelo HAV 

(Queiroz et al.1995a,1995b,  Hidalgo 1999, Cardoso et al. 2000, Assis et al. 2002,  

Fiaccadori et al. 2006).  

Até a presente data, nenhum estudo sobre a infecção pelo vírus da hepatite A 

foi conduzido em comunidades quilombolas no Brasil, o que motivou a realização 

desta dissertação, que constitui o primeiro estudo soroepidemiológico da infecção 

pelo HAV em comunidades brasileiras afro-descendentes isoladas, e visa fornecer 

informações sobre a prevalência desta infecção na população quilombola da Região 

Centro-Oeste, estabelecendo, assim, uma situação de base para avaliação de 

futuras medidas de prevenção e controle para essa infecção nas comunidades 

quilombolas do Brasil Central. 
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2- OBJETIVOS 

O presente estudo teve como objetivo geral determinar a prevalência da 

infecção pelo vírus da hepatite A em comunidades quilombolas do Brasil Central, 

pela detecção de anticorpos específicos, visando proporcionar informações para 

prevenção e controle da hepatite A na população estudada. 

 

Objetivos específicos: 

♦ Verificar a prevalência global da infecção pelo HAV na população 

quilombola de Goiás e Mato Grosso do Sul; 

♦ Determinar o índice de infecção pelo HAV por comunidade estudada; 

♦ Analisar a soropositividade ao HAV por idade. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 População estudada 

  Este é um estudo observacional, de corte transversal, realizado em 

comunidades quilombolas dos Estados de Goiás e Mato Grosso do Sul, Brasil 

Central. 

 Em Goiás, os Kalungas ocupam uma área de aproximadamente 237 mil 

hectares nos municípios de Cavalcante, Terezinha de Goiás e Monte Alegre de 

Goiás. A população Kalunga é de aproximadamente três mil habitantes (dados 

fornecidos pelo Governo do Município de Cavalcante). Para se conseguir uma 

prevalência estimada da infecção pelo HAV  de aproximadamente 80%, com uma 

margem de erro de 3%, fez-se necessário estudar o mínimo de 557 indivíduos, 

considerando um poder estatístico de 80% (β=20%) e um nível de significância de 

95% (α=0,05). A população estudada foi constituída de 878 indivíduos, sendo estes 

residentes em três núcleos, Vão do Moleque, Vão de Almas e Engenho, além dos 

kalungas que moravam na vila, na periferia de Cavalcante.  Em maio de 2004, foi 

realizada uma visita às comunidades kalungas, para divulgação do estudo e 

agendamento das entrevistas e coletas de sangue, realizadas em julho de 2004, em 

escolas e centros comunitários. 

Em Mato Grosso do Sul, são 12 as comunidades afro-descendentes com 

cerca de 1300 habitantes, dos quais foram estudados 947 indivíduos, distribuídos 

em comunidades urbanas, São Benedito (n=199), em Campo Grande; Orolândia, em 

Rio Negro (n=49); São Miguel, em Nioaque (n=48);  Morro do Limão (n=27) em 

Campo Grande e Amarelinhos, em Sidrolândia (n=25); e comunidades rurais, Furnas 

dos Dionísios, em Jaraguari (n=197); Furnas da Boa Sorte, em Corguinho (n=121); 

Malaquias, em Camapuã (n=83); Jerônimos, em Terenos (n=70); São Miguel,  em 

Maracaju (n=49); Furnas dos Baianos, em Aquidauana (n=42) e Quintinos, em Pedro 

Gomes (n=37). Para se conseguir uma prevalência estimada da infecção pelo HAV 
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em torno de 80%, com uma margem de erro de 3%, fez-se necessário estudar o 

mínimo de 448 indivíduos, considerando um poder estatístico de 80% (β=20%) e um 

nível de significância de 95% (α=0,05). As coletas de sangue e entrevistas nas 

comunidades quilombolas de Mato Grosso do Sul foram realizadas de março de 

2002 a novembro de 2003. 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás. 

 

3.2 Entrevista e coleta de sangue 

 As entrevistas foram realizadas após informação prévia da população sobre 

os objetivos e metodologia da pesquisa e a assinatura do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, ou da coleta da impressão digital dos indivíduos analfabetos. 

Para os menores de idade, o referido termo foi assinado pelos pais ou responsáveis. 

 Foi utilizado um questionário padronizado para obtenção de dados sobre 

características sócio-demográficas e fatores relacionados à infecção pelo HAV, tais 

como: instalação de esgoto e água tratada, número de pessoas por lar e hábitos 

higiênicos. As entrevistas foram realizadas pelas equipes do Laboratório de Virologia 

do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG) e da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 

 Após realização de cada entrevista, o indivíduo era encaminhado para coleta 

de aproximadamente 10 mL de sangue, com auxílio de seringa e agulha 

descartáveis. O sangue era colocado em tubo de ensaio identificado com o número 

do questionário e o nome do indivíduo. Ao final de cada turno, as amostras 

sanguíneas foram centrifugadas, separadas em duas alíquotas e congeladas a         

-20ºC. Posteriormente, os soros foram transportados adequadamente para o 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG), onde foram  armazenados à  -20ºC até a realização dos testes. 

 

 

 

 



 23

3.3 Testes Sorológicos  

3.3.1 Anti-HAV total 

 Todas as amostras foram testadas para a detecção deste marcador, através 

de ensaio imunoenzimático (ELISA), utilizando-se de reagentes comerciais 

(Hepanostika, Biomérieux). Este teste é baseado no principio da inibição do 

“sanduíche”. Em câmaras da microplaca recobertas com anticorpos humanos anti-

HAV (fase sólida), foram acrescentados os soros teste e controles (positivo e 

negativo) juntamente com o antígeno (HAV tratado por formaldeído). Na presença do  

anti-HAV na amostra, este competirá com os anticorpos da fase sólida para se ligar 

ao antígeno. Após lavagem, acrescentou-se o conjugado (anti-HAV marcado com 

peroxidase). Após incubação, a placa foi lavada, e adicionou-se substrato enzimático 

(peróxido de hidrogênio) e cromógeno (terametilbenzidina).  Após nova incubação, a 

reação foi interrompida pela adição de ácido sulfúrico 1N. As amostras que 

apresentam anti-HAV, se ligam ao vírus inativado, inibindo assim a formação de cor. 

Já nas amostras negativas, houve a ligação do vírus à fase sólida promovendo 

degradação enzimática após adição do substrato/cromógeno, que resultou na 

formação de cor. 

 Conforme instrução do fabricante, a leitura espectrofotométrica foi realizada 

em 450 nm. Foram consideradas positivas as amostras que apresentaram 

absorbância menor ou igual ao valor do cut-off, sendo este obtido através da média 

das absorbâncias dos controles positivos e negativos multiplicado por 0,5. As 

amostras fracamente reagentes ou negativas, cujas absorbâncias eram próximas ao 

valor do cut-off em aproximadamente 10% (zona cinza), foram retestadas para 

confirmação dos resultados. 

 

3.3.2 Anti-HAV IgM 

 

As amostras positivas para o marcador anti-HAV total foram testadas para o 

marcador anti-HAV IgM. Para detectar esse marcador, utilizou-se reagentes 

comerciais (Hepanostika, Biomérieux) através do método imunoenzimático tipo 

“sanduíche”. Em placas sensibilizadas com anticorpos de coelho anti-IgM humana, 

foram adicionadas as amostras diluídas 1/100 e controles às suas respectivas 
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câmaras. A placa foi incubada e, após lavagem, adicionou-se o antígeno (vírus da 

hepatite A inativado) e conjugado (anti-HAV marcado com peroxidase). A placa foi 

novamente incubada e lavada, sendo adicionada a mistura substrato/cromógeno. 

Após o período de incubação, a reação foi bloqueada com ácido sulfúrico 1N, sendo 

feita leitura monocromática (filtro de 450nm). 

 O cut off foi calculado por 0,5 (CNx+CPx), sendo CNx  a média das 

absorbâncias dos controles negativos e CPx a  média das absorbâncias dos 

controles positivos. Foram consideradas positivas as amostras que apresentaram 

absorbância maior ou igual ao valor do cut-off.  

 

3.4 Processamento e análise dos dados 

  Todos os dados obtidos nas entrevistas e os resultados dos testes 

sorológicos foram analisados no programa Epi-Info versão 6.04 (Centers for Disease 

Control and Prevention, Atlanta, GA). Prevalência e estimativa de risco foram 

calculadas com intervalo de confiança de 95%. Os testes Qui-quadrado e Qui-

quadrado para tendência foram utilizados quando apropriados. 
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4- RESULTADOS 
 

4.1 População afro-descendente isolada de Goiás 

 

 A Tabela 1 mostra as características sócio-demográficas da população 

estudada em Goiás. A média de idade foi de 28,3 anos, com desvio padrão (dp) de 

19,9 anos, variando de 1 a 88 anos. Dos 878 indivíduos estudados, 528 (60,1%) 

eram do sexo feminino e 350 (39,9%) do masculino.  

 Quanto à profissão, a maioria era lavrador, correspondendo a 66,0% da 

população, 14,5% trabalhadores do lar, 10,2% estudantes e 9,3% exerciam outro 

tipo de profissão (professor, aposentado, doméstica, agente de saúde, técnico de 

enfermagem, cozinheira, autônomo, dentre outras). Observou-se que 33,9% não 

apresentavam qualquer grau de instrução, 60,9% cursaram ou estavam cursando o 

ensino fundamental, 5,1% o ensino médio e apenas um indivíduo o ensino superior. 

 A renda familiar da maioria (75,2%) dos indivíduos era inferior a um salário 

mínimo (sm). Do restante (n=218), 19,1% recebiam um sm, 5,6% de 2-4 sm e 

apenas um individuo relatou renda igual ou superior a 5 sm. Dos entrevistados, 

52,7% eram solteiros, 44,1% eram casados ou amasiados e 3,2% eram viúvos ou 

separados.  

 A maior parte (53%) relatou ter filhos, com variação de 1 a 19, sendo a média 

de 4,5 filhos. A média de pessoas por lar foi de 5,6, variando de 1 a 15 pessoas. A 

totalidade da população estudada vivia em condições precárias, sendo importante 

relatar a não utilização de água tratada ou encanada, ausência de rede de esgoto e 

de banheiro intradomiciliar, além de hábitos de higiene inadequados (dados não 

mostrados). 
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Tabela 1 – Características sócio-demográficas da população afro-descendente 
isolada de Goiás – Kalungas 

*Foram considerados apenas indivíduos acima de 14 anos 
** Foram consideradas apenas crianças acima de 6 anos 
dp = desvio padrão 
  
 A prevalência para o marcador anti-HAV total foi de 80,9% (IC 95%: 78,1-

83,4) na população Kalunga. Todas as 710 amostras positivas para o marcador anti-

HAV total foram testadas para o anti-HAV IgM, sendo que, destas, nenhuma foi 

reagente para este marcador (Tabela 2). 

 

 

Característica n % 

Média de Idade (dp) 28,3 (19,9)  

Sexo 
   Feminino 

   Masculino 

 

528 

350 

 

60,1 

39,9 

Profissão* 
   Lavrador 

   Do lar 

   Estudante 

   Outra 

 

399 

88 

62 

56 

 

66,0 

14,5 

10,2 

9,3 

Grau de Instrução** 
   Nenhum 

   Ensino Fundamental 

   Ensino Médio 

   Ensino Superior 

 

262 

471 

39 

1 

 

33,9 

60,9 

5,1 

0,1 

Renda Familiar 
   <1 salário mínimo  

    ≥ 1 salário mínimo  

 

660 

218 

 

75,2 

24,8 

Estado Civil 
   Solteiro  

   Casado/Amasiado  

   Outro 

 

463 

387 

28 

 

52,7 

44,1 

3,2 
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Tabela 2 – Prevalência por marcador sorológico da infecção pelo vírus da 
hepatite A na população afro-descendente isolada de Goiás 
  Positivo  

Marcador n n      % IC 95% 

Anti-HAV Total 878 710      80,9 78,1-83,4 

Anti-HAV IgM 710 0      0,0 - 

IC = Intervalo de confiança 

 

 A Tabela 3 mostra que a soroprevalência para o marcador anti-HAV total 

variou de 73% a 82,8%, dependendo do núcleo populacional da comunidade 

Kalunga.  

 
 
Tabela 3 - Prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A em afro-
descendentes de Goiás, segundo núcleo populacional da comunidade Kalunga 

IC = Intervalo de confiança 

  

 
 

A Figura 7 apresenta a prevalência do marcador anti-HAV total nas diferentes 

faixas etárias, observando-se uma elevação na positividade à medida em que a 

idade aumentou. No intervalo de 1-10 anos, a positividade foi de 44,8%, 

aumentando substancialmente na faixa de 11-20 anos (84,0%) e atingindo 100% nos 

indivíduos com idade acima de 61 anos (χ ² =224,93; p<0,001). 

 

  Positivo  

Núcleo n         n     %  IC 95% 

Engenho 240          191     79,6 73,8 - 84,4 

Vão do Moleque 425          352     82,8 78,8 - 86,2 

Vão de Almas 63          46     73,0 60,1 - 83,1  

Vila 150          121     80,6 73,2 - 86,5 

Total 878          710     80,9 78,1 - 83,4 
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4.2 População quilombola de Mato Grosso do Sul 

 

 As características sócio-demográficas dos quilombolas de Mato Grosso do Sul 

são apresentadas na Tabela 4. Dos 947 indivíduos estudados, a maioria era do sexo 

masculino (52,6%). A média de idade foi de 29,8 anos (dp 20,4), variando de 1 a 108 

anos.  

Quanto à profissão, observou-se que 37,6% eram estudantes, 20,4% 

lavradores, 19,3% do lar, 3,9% aposentados, 2,6% professores e 16,2% da 

população exerciam outros tipos de profissão. A maioria dos indivíduos estudados 

(64,0%) apresentava o ensino fundamental, 20,6% o ensino médio e apenas 3,1% o 

ensino superior. Cento e sete (12,3%) pessoas não apresentavam qualquer grau de 

instrução. 

A renda familiar da maioria dos indivíduos era maior ou igual a um salário 

mínimo (62,5%), sendo que destes apenas 4,5% possuíam renda superior a três 

salários. Com relação ao estado civil, 53,7% eram solteiros, 19,5% casados ou 

amasiados e 26,8% eram separados ou viúvos. 

Figura 7 - Prevalência da infecção pelo HAV de acordo com a idade 
da população Kalunga
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 Dos entrevistados, 45,6% relataram ter filhos, variando de 1 a 16 filhos, 

sendo a média de 3,8 filhos. A média de pessoas por lar foi de 4,8 pessoas, variando 

de 1 a 14 pessoas (dados não mostrados). 

 

Tabela 4 – Características sócio-demográficas da população quilombola de 
Mato Grosso do Sul 

* Foram excluídos indivíduos menores de 14 anos. 
** Foram excluídas do cálculo as crianças com idade inferior a 6 anos 
dp = desvio padrão 
 

Característica n % 

Média de Idade (dp) 29,8 (20,4)  

Sexo 
   Feminino 

   Masculino 

 

449 

498 

 

47,4 

52,6 

Profissão* 
   Estudante 

   Lavrador 

   Do Lar 

   Aposentado 

   Professor 

   Outra 

 

332 

180 

170 

34 

23 

143 

 

37,6 

20,4 

19,3 

3,9 

2,6 

16,2 

Grau de Instrução** 
   Nenhum 

   Ensino Fundamental 

   Ensino Médio 

   Ensino Superior    

 

107 

556 

179 

27 

 

12,3 

64,0 

20,6 

3,1 

Renda Familiar 
   <1 salário 

   ≥1 salário 

 

355 

592 

 

37,5 

62,5 

Estado Civil 
   Solteiro  

   Casado/Amasiado  

   Outro 

 

509 

184 

254 

 

53,7 

19,5 

26,8 
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 Na Tabela 5, a soroprevalência para a infecção pelo  vírus da hepatite A em 

quilombolas de Mato Grosso do Sul foi de 75,6% (IC 95%: 72,7-78,3). Das 716 

amostras reagentes para o marcador anti-HAV total, 702 foram testadas para o 

marcador anti-HAV IgM. Destas, apenas quatro (0,6%) foram positivas para este 

marcador.   

Tabela 5 – Prevalência por marcador sorológico da infecção pelo vírus da 
hepatite A na população quilombola de Mato Grosso do Sul 

IC = Intervalo de confiança  
 
  
 A Tabela 6 apresenta as características dos quatro indivíduos que 

apresentaram positividade para o marcador anti-HAV IgM. Todos tinham idade 

superior a 10 anos, variando de 11 a 21 anos. Três eram do sexo masculino. Um 

indivíduo residia na comunidade de São Benedito (urbana), e os demais nas 

comunidades Furnas dos Dionísios e Furnas da Boa Sorte (rurais). 

 
 
 
Tabela 6 – Características dos quatro indivíduos afro-descendentes positivos 
para o marcador anti-HAV IgM, Mato Grosso do Sul 

 
 

 

Na Tabela 7, observa-se a distribuição da soroprevalência para anti-HAV total 

por comunidade afro-descendente de Mato Grosso do Sul. A prevalência variou de 

55,4% a 97,3% em Malaquias e Quintinos, respectivamente. 

 

  Positivo 

Marcador n      n            % 

 
IC 95% 

Anti-HAV Total 947      716        75,6 72,7-78,3 

Anti-HAV IgM 702        4           0,6 0,2-1,5 

Número da amostra Idade Sexo Comunidade 

04 11 Feminino São Benedito 

29 21 Masculino Furnas da Boa Sorte 

131 20 Masculino Furnas dos Dionísios 

206 19 Masculino Furnas dos Dionísios 
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Tabela 7– Prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A por comunidade 
afro-descendente de Mato Grosso do Sul 

IC = Intervalo de confiança  

 

Ainda com relação à prevalência por comunidades, um índice maior para a 

infecção pelo HAV foi encontrado nas comunidades urbanas, 84,8% (IC 95%: 

80,5%-88,3%), já em área rurais o mesmo foi de 70,3% (IC 95%: 66,4%-73,9%)     

(X² = 16,6; p<0,001) (dados não mostrados). 

A Figura 8 mostra a prevalência para o marcador anti-HAV total nas diferentes 

faixas etárias, sendo a curva de positividade ascendente com o aumento da idade.  

Nos indivíduos com idade de 1 a 10 anos, a soropositividade foi de 26,7%,  

aumentando para 71% na faixa etária de 11-20 anos e atingindo um pico de 97,8% 

nos indivíduos acima de 61 anos (χ ² = 319,5; p< 0,001) 

 

Comunidade n Prevalência % IC 95% 

Malaquias  83 55,4 44,1-66,2 

Furnas da Boa Sorte  121 59,5 50,2-68,2 

Jerônimos  70 64,3 51,7-75,1 

Orolândia  49 71,4 56,5-83,0 

Furnas dos Dionísios  197 75,6 68,9-81,3 

Morro do Limão  27 77,8 57,3-90,6 

São Miguel (Maracaju) 49 79,6 65,2-89,3 

Furnas dos Baianos  42 81,0 65,4-90,8 

São Miguel (Nioaque) 48 85,4 71,6-93,4 

São Benedito 199 87,9 82,4-92,0 

Amarelinhos  25 92,0 72,5-98,6 

Quintinos  37 97,3 84,2-99,9 

Total 947 75,6 72,7-78,3 
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Figura 8 - Prevalência da infecção pelo HAV de acordo com a idade da 
população quilombola de Mato Grosso do Sul
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5- DISCUSSÃO  

A hepatite A é uma infecção com distribuição mundial. Embora estudos 

recentes apontem uma diminuição da prevalência global para esta infecção em 

vários países em desenvolvimento, alguns ainda apresentam elevada endemicidade 

devido às condições socioeconômicas e sanitárias desfavoráveis (Tapia-Conyer et 

al. 1999, Tanaka 2000, Bell 2002, Jacobsen & Koopman 2004). Este estudo 

constituiu a primeira investigação soroepidemiológica visando conhecer a 

prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A em comunidades quilombolas do 

Brasil Central, estabelecendo, assim, a situação de base para avaliações futuras de 

medidas de controle e prevenção desta infecção. 

Ao comparar as populações quilombolas de Goiás e Mato Grosso do Sul, 

verificou-se uma semelhança na idade de ambas, sendo a média de 

aproximadamente 28 anos. Com relação ao sexo, as duas populações diferiram, ou 

seja, na população quilombola de Goiás houve predomínio do sexo feminino, já na 

de Mato Grosso do Sul do sexo masculino.   Ao avaliar a renda familiar, observou-se 

que em ambas a mesma era baixa, porém nos Kalungas esta variável foi mais 

exacerbada, pois 75,2% dos indivíduos possuíam renda inferior a um salário mínimo. 

As duas populações apresentaram um índice de analfabetismo elevado: 12,3% na 

população de Mato Grosso de Sul e 33,9% nos Kalungas, e em ambas a grande 

maioria cursou ou cursava o ensino fundamental. Apenas um (0,1%) dos indivíduos 

da comunidade Kalunga freqüentou o ensino superior; já na população de Mato 

Grosso do Sul, este índice foi de 3,1%. Fato este que pode ser explicado pelo maior 

acesso da população de Mato Grosso do Sul às escolas, pois cinco das doze 

comunidades eram urbanas.  

Apesar das duas populações quilombolas apresentarem condições 

socioeconômicas semelhantes, as comunidades Kalunga e rurais de Mato Grosso do 

Sul, além de Orolândia (urbana), não possuíam saneamento básico, já as demais 

comunidades urbanas de Mato Grosso do Sul tinham rede de esgoto, porém, assim 

como nas demais, as condições de saúde e higiene eram inadequadas.  
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A soroprevalência para o marcador anti-HAV total encontrada na população 

quilombola de Goiás foi de 80,9%, e na de Mato Grosso do Sul de 75,6%, diferença 

esta estatisticamente significante (χ² = 7,07; p= 0,007). Índices superiores aos do 

presente estudo foram mostrados na população ribeirinha da região oeste da Bacia 

Amazônica, nos Estados do Acre e Amazonas (93,7%) (De Paula et al. 2001), e em 

Altamira, Pará, onde um índice de 98% foi verificado em indígenas da aldeia Xicrin 

(Nunes et al. 2004), e no povoado de Cavunge, região do semi-árido baiano (85,9%) 

(Almeida et al. 2006). Os elevados índices encontrados nestas áreas podem ser 

explicados pela falta de infra-estrutura e condições de saneamento básico de alguns 

locais, visto que as Regiões Norte e Nordeste são as áreas com maior déficit de 

sistema de esgoto no País (IBGE 2000).  

Por outro lado, em populações urbanas com melhores índices de 

desenvolvimento como na cidade do Rio de Janeiro, a prevalência global encontrada 

foi de 32,1% (Vitral et al. 1998) e em Duque de Caxias, RJ, de 39% (Almeida et al. 

2002). Na cidade de São Paulo, uma prevalência de 66,59% foi observada na 

população geral (Focaccia et al. 1998). Na Região Sul, em Porto Alegre, os índices 

verificados foram de 55,7% (Clemens et al. 2000); 11% e 51% em grupos com alto e 

baixo nível socioeconômicos, respectivamente (Ferreira et al. 1996). Esses índices 

foram inferiores aos do presente estudo, visto que as Regiões Sudeste e Sul são 

consideradas de endemicidade intermediária (Clemens et al. 2000, Vitral et al. 2006). 

Quanto aos estudos de soroprevalência realizados previamente em Goiânia, o 

índice 90,4% em meninos de/na rua (Queiroz et al. 1995a) foi superior ao observado 

no presente estudo. No entanto, este foi superior aos verificados em escolares (64%) 

(Hidalgo 1999) e crianças de creches (69,7%) (Queiroz et al. 1995b). 

Com relação ao nível socioeconômico, estudos têm mostrado correlação 

entre baixo nível socioeconômico e positividade para o marcador anti-HAV (Pannuti 

et al.1985, Ferreira et al.1996, Hidalgo 1999, Zago-Gomes et al. 2005). No presente 

estudo, a totalidade da população estudada em Goiás possuía características 

desfavoráveis, como condições precárias de moradia,  higiene, escolaridade e 

econômica, o que provavelmente tenha resultado índices semelhantemente 

elevados de prevalência nos núcleos populacionais Kalungas. Já na população de 

Mato Grosso do Sul, houve diferença estatisticamente significante entre as taxas de 

soropositividade de algumas comunidades, verificando-se, assim, uma variação na 



 35

prevalência de intermediária a alta.  Nas comunidades cujos índices de 

soropositividade foram mais altos, se observou piores hábitos de higiene. Por outro 

lado, Malaquias, com a menor prevalência, mesmo sendo uma comunidade rural e 

pobre, a higiene pessoal e limpeza das casas foram relevantes (Motta-Castro, 

comunicação pessoal).  

Na população de Goiás, nenhuma amostra foi reagente para o marcador anti-

HAV IgM, caracterizando, assim, ausência de infecção aguda nos indivíduos 

estudados, no momento da coleta. Em Mato Grosso do Sul, quatro indivíduos (0,6%) 

foram soro reagentes para este marcador. Estes indivíduos  eram de Furnas dos 

Dionísios,  Furnas da Boa Sorte (comunidades rurais) e São Benedito (comunidade 

urbana). Todos possuíam idade superior a 10 anos, sendo compatível com perfil de 

endemicidade intermediária (Jacobsen & Koopman 2004).  Ao comparar estes 

resultados com os de outro estudo, índice superior foi verificado em residentes da 

comunidade de Manguinhos, RJ (3,3%), na qual um índice maior para este marcador 

foi verificado na primeira década de vida (Santos et al. 2002). 

Ao analisar os padrões de endemicidade para a infecção pelo HAV de acordo 

com a idade, observou-se curvas ascendentes compatíveis com o padrão de 

endemicidade alta e intermediária (Bell 2002, Jacobsen & Koopman 2004) para as 

populações de Goiás e Mato Grosso de Sul, respectivamente. Na população de 

Mato Grosso do Sul, na faixa etária de um a 10 anos, a prevalência global foi de 

26,7%, aumentando até a faixa etária acima de 61 anos (97,8%), perfil este 

associado ao padrão de endemicidade intermediária (Bell 2002, Jacobsen & 

Koopman 2004), sendo semelhante ao encontrado em São Paulo, onde a 

positividade foi de 12,1% na faixa etária de dois a quatro anos e de 97,9% na faixa 

etária acima de 60 anos (Foccacia et al. 1998). Já na população de Goiás, a curva 

se mostrou mais ascendente, sendo a prevalência na faixa etária de um a 10 anos 

de 44,8%, chegando a 100% na faixa etária acima de 61 anos, assemelhando-se, 

assim, com o padrão de alta endemicidade.  Ao comparar estes resultados com 

outros no Brasil, uma ascendência significativa foi notada em estudantes de uma 

escola pública do Rio de Janeiro, cuja prevalência na primeira década de vida foi de 

40,8%, elevando-se para 75% em indivíduos até 18 anos (Villar et al. 2002). O 

mesmo foi observado por Santos et al. (2002), em um estudo realizado na 

comunidade de Manguinhos, com índice de 57,4% na faixa etária de um a 10 anos, 
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aumentando para 95,2% nos indivíduos acima de 60 anos. Em Macaé, Rio de 

Janeiro, Gaze et al. (2002) mostraram esta tendência de aumento com a idade, 

sendo que nas crianças entre um e 10 anos, a soroprevalência foi de 65,6%, e de 

96,2% nos maiores de 40 anos, assim como Almeida et al. (2006), em moradores do 

povoado Cavunge, Bahia, com aumento de 15,9%, na faixa etária de 0-4 anos, para 

95,5% na faixa de 21-30 anos, alcançando 100% naqueles com idade acima de 70 

anos. Todos esses estudos evidenciaram uma forte relação entre o aumento na 

positividade para o marcador anti-HAV total com relação à idade, o que corrobora os 

resultados encontrados nas populações quilombolas. 

Com relação à prevalência global por comunidades rurais e urbanas, segundo 

a literatura, seria esperado uma maior soropositividade na área rural, pela 

precariedade das condições sanitárias e de higiene (Frosner et al. 1979, Tan et al. 

1986, Barzaga et al. 2000, Tufenkeji 2000, Arankalle et al. 2001, Trinta et al. 2001). 

Contudo, esse padrão não ocorreu no presente estudo, sendo a prevalência de 

84,8% (IC 95%: 80,5%-88,3%) em comunidades urbanas e de 70,3% (IC 95%: 

66,4%-73,9%) nas rurais. Resultados semelhantes foram verificados por Almeida et 

al. (2006), nos quais índices de 87,4% e 79,7% foram verificados para áreas urbana  

e rural, respectivamente, sugerindo que apesar da primeira dispor de melhores 

condições, essas ainda eram bastante precárias. O acúmulo e a proximidade das 

residências, somado as deficiências sanitárias e hábitos de higiene, talvez seja um 

facilitador para a infecção do HAV nas comunidades urbanas. 

Em 2003, o Governo Federal lançou o projeto Brasil Quilombola-Ação 

Kalunga, com serviços nas áreas de saúde e educação para a comunidade Kalunga, 

o qual previa a construção de 400 unidades habitacionais e 800 reformas. Porém, 

até os dias atuais, pouco se fez. Em junho de 2005, apenas 20 unidades 

habitacionais nas localidades de Vão do Moleque foram entregues e, em dezembro 

do mesmo ano, 250 banheiros foram construídos nas comunidades de Vão do 

Moleque e Engenho, além da liberação de recursos para obras de abastecimento de 

água. No ano passado, em Furnas de Boa Sorte-MS, estavam sendo construídos 30 

módulos sanitários domiciliares, e a rede de abastecimento de água estava sendo 

ampliada.  O Projeto Brasil Quilombola visa não só a melhoria das comunidades 

Kalunga e de Mato Grosso do Sul, mas o desenvolvimento de todas as populações 

quilombolas existentes no País (Funasa 2005).  
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É importante ressaltar que o presente estudo foi realizado antes da 

implantação do projeto Brasil Quilombola, refletindo, assim, o baixo nível 

socioeconômico destas comunidades antes que medidas iniciais de prevenção e 

controle fossem adotadas. Assim, os dados aqui apresentados são de grande 

importância no estabelecimento da situação de base para posteriores avaliações de 

efetividade de medidas de controle e prevenção, visto que as medidas atuais e 

mesmo futuras, como instalação da rede de esgoto, tratamento da água, melhoria 

das condições de moradia e educação em saúde com a população, serão 

fundamentais para a redução da circulação do vírus da hepatite A nas comunidades 

quilombolas. 

Portanto, os dados apresentados neste estudo reforçam a necessidade do 

controle da infecção pelo HAV por meio de medidas relacionadas à melhoria das 

condições de saneamento e higiene da população, que certamente causarão um 

grande impacto na soroprevalência desta infecção. Ainda, será também de grande 

importância a adoção de estratégias futuras de vacinação, visto que com a mudança 

do perfil de endemicidade, os adultos seriam os mais acometidos pela infecção, 

aumentando, assim, a morbidade da infecção nas comunidades quilombolas. 
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6 - CONCLUSÕES 

  

♦ A prevalência global da infecção pelo vírus da hepatite A foi de 80,9% na 

população Kalunga, em Goiás, e de 75,6% na população quilombola de Mato 

Grosso do Sul, evidenciando, assim, elevados índices para esta infecção na 

população quilombola do Brasil Central; 

♦ A prevalência da infecção pelo HAV variou de 73% a 82,8%, nas comunidades 

Kalungas, diferença  não estatisticamente significante. Já entre as comunidades 

de Mato Grosso do Sul, a diferença entre os índices de infecção foi significante, 

variando de 55,4% a 97,3%; 

♦ Na primeira década de vida, a soropositividade foi de 44,8% nos Kalungas, 

chegando a 100% em indivíduos maiores de 61 anos, e de 26,7% em 

quilombolas de Mato Grosso do Sul, alcançando uma positividade de 97,8% em 

pessoas maiores de 61 anos, caracterizando, assim, perfis de endemicidade 

distintos para as duas populações; 

♦ Considerando os resultados deste estudo, ressaltamos que há a necessidade de 

implantação de medida de prevenção e controle desta infecção, tais como: 

tratamento de água, construção de rede de esgoto e educação em saúde.  

Enfatizando que, com essas medidas, deve-se também planejar estratégias 

futuras de vacinação contra hepatite A. 
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