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RESUMO 

 

Estima-se que cerca de 10% dos indivíduos infectados pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) em todo o mundo apresentam infecção crônica pelo vírus da hepatite B 

(HBV). A coinfecção HIV-HBV aumenta o risco para desenvolvimento de cirrose e 

hepatocarcinoma. Ainda, indivíduos coinfectados apresentam perfis sorológicos atípicos 

mais frequentemente do que os monoinfectados, sendo que muitos deles podem 

apresentar hepatite B oculta (presença do HBV-DNA no soro e/ou fígado na ausência 

do HBsAg), além de mutações no genoma viral que podem ter implicações no 

prognóstico da hepatite B e na terapêutica. Este estudo teve como objetivos estimar a 

prevalência de infecção oculta pelo HBV em indivíduos infectados pelo HIV, virgens de 

tratamento, em Goiânia-Goiás, determinar a carga viral das amostras HBV-DNA 

positivas, identificar os genótipos/subgenótipos circulantes e investigar a ocorrência de 

mutações nas regiões S e P do genoma do HBV. Este é um estudo transversal conduzido 

em pacientes infectados pelo HIV, virgens de tratamento, atendidos em um hospital de 

referência para doenças infecciosas na cidade de Goiânia. Após triagem sorológica da 

população (n=505), dois grupos de pacientes foram selecionados para o presente estudo: 

(i) 99 anti-HBc positivos/HBsAg negativos e (ii) 29 indivíduos HBsAg reagentes. O 

HBV-DNA foi detectado por semi-nested PCR e quantificado por PCR em tempo real. 

Os amplicons foram genotipados por RFLP e sequenciamento de nucleotídeos. A 

identificação de mutações no genoma viral foi feita pela dedução de aminoácidos a 

partir de sequências de nucleotídeos. Ao pesquisar a infecção oculta para o HBV nas 99 

amostras anti-HBc positivas/HBsAg negativas (Grupo 1), estimou-se uma prevalência 

de 16,2% (16/99; IC 95%: 9,8-25,2). Dos 29 pacientes HBsAg positivos (Grupo 2), o 

HBV-DNA foi detectado em 69% (20/29). Como esperado, os níveis de HBV-DNA nos 

pacientes HBsAg reagentes foram significativamente maiores do que os encontrados 

nos pacientes com infecção oculta (média: 2,89 x 108 cópias/mL vs 6,59 x 102 

cópias/mL; p < 0,01). Os genótipos (subgenótipos) A (A1 e A2), D (D2 e D3) e F (F2) 

foram identificados, sendo A/A1 os mais frequentes. Mutações na região S do HBV 

foram encontradas nos dois grupos de pacientes, enquanto que as mutações na região P 

foram evidenciadas somente nos pacientes HBsAg positivos. Estes resultados revelaram 

uma prevalência alta de infecção oculta pelo HBV, a predominância do genótipo A 

(A1), bem como a presença de mutações no genoma viral dos pacientes HBV-HIV 

coinfectados, virgens de tratamento, em Goiânia-Goiás. 

 

 

Palavras-chave: hepatite B, coinfecção HBV-HIV, infecção oculta, genótipos, mutações 
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ABSTRACT 

 

It is estimated that about 10% of individuals infected with human immunodeficiency 

virus (HIV) throughout the world have chronic infection with hepatitis B virus (HBV). 

The HIV-HBV co-infection increases the risk for developing cirrhosis and 

hepatocellular carcinoma. Also, co-infected individuals have atypical serological 

profiles more often than monoinfected patients, many of whom may have occult 

hepatitis B (presence of HBV-DNA in serum and/or liver in the absence of HBsAg) in 

addition to mutations in the viral genome that may have implications for the prognosis 

and therapeutics of hepatitis B. This study aimed to estimate the prevalence of occult 

HBV infection in HIV-infected treatment-naive patients, in Goiânia, Goiás, to 

determine the viral load of HBV-DNA positive samples, to identify circulating 

genotypes/subgenotypes and to investigate the occurrence of mutations in P and S 

regions of the HBV genome. This is a cross-sectional study conducted in HIV-infected 

treatment-naive patients attended at a reference hospital for infectious diseases in the 

Goiania city. After serological screening of the population (n = 505), two groups of 

patients were selected for this study: (i) 99 anti-HBc positive/HBsAg negative and (ii) 

29 HBsAg reactive individuals. HBV-DNA was detected by semi-nested PCR and 

quantified by real time PCR. The amplicons were genotyped by RFLP and nucleotide 

sequencing. The identification of mutations in the viral genome was made by deduction 

of the amino acid sequences from the nucleotides sequences. The search for occult HBV 

infection performed in 99 anti-HBc positive/HBsAg negative samples (Group 1) 

showed a prevalence of 16.2% (16/99, 95% CI: 9.8-25.2). Of 29 HBsAg positive 

patients (Group 2), HBV-DNA was detected in 69% (20/29). As expected, DNA levels 

in the HBsAg reactive patients were significantly higher than those found in patients 

with occult infection (mean 2.89 x 108 copies/ml vs 6.59 x 102 copies/ml, p < 0.01). The 

genotypes (subgenotypes) A (A1 and A2), D (D2 and D3) and F (F2) were identified, 

being A/A1 the most frequently found. Mutations in the S region of HBV were found in 

both groups of patients, whereas mutations in the P region were observed only in 

patients HBsAg positive. These results revealed a high prevalence of occult HBV 

infection, the predominance of genotype A (A1), and the presence of mutations in the 

viral genome of HBV-HIV co-infected treatment-naive patients in Goiânia, Goiás. 

 

 

Keywords: hepatitis B, HBV-HIV co-infection, occult infection, gnotypes, mutations 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Breve histórico 

 

Hepatites virais são infecções causadas por cinco agentes etiológicos com 

tropismo pelo tecido hepático: vírus da hepatite A (HAV) (Feinstone et al. 1973), vírus 

da hepatite B (HBV) (Dane et al. 1970), vírus da hepatite C (HCV) (Choo et al. 1989), 

vírus da hepatite delta (HDV) (Rizzeto et al. 1977) e vírus da hepatite E (HEV) 

(Balayan et al. 1983). 

Essas doenças podem levar a um quadro de icterícia, relatado desde o 

período anterior a Era Cristã (Hollinger & Liang 2001). Há histórico de icterícia na 

Babilônia há mais de 2500 anos e, em 400 anos antes de cristo, Hipócrates descreveu a 

icterícia epidêmica. No início, os surtos estavam associados aos períodos de guerra e 

catástrofes humanas. Daí a origem dos termos de “icterícia de campanha” e de “doença 

do soldado” (Freitas 2003). 

Somente no final do século XIX, em 1885, a associação de uma forma de 

hepatite provavelmente transmitida por via parenteral foi documentada por Lürmam. 

Esse episódio ocorreu em Bremen, na Alemanha, entre outubro de 1883 e abril de 1884, 

quando trabalhadores de um grande estaleiro naval desenvolveram quadro de icterícia 

após receberem doses de uma vacina contra varíola (preparada com linfa humana). 

Observou-se que, após 2 a 6 meses da inoculação da vacina em 1289 trabalhadores, 191 

desenvolveram icterícia. E o mesmo não ocorreu dentre os que não foram vacinados 

(Lürman 1885 apud Schmid 2001). 

A partir do início do século XX, novos surtos de hepatite foram associados 

ao uso de medicamentos injetáveis, como no tratamento para sífilis, uso de insulina em 

diabéticos, coleta de sangue para dosagem de glicemia com material não descartável e 

vacinação contra febre amarela em militares durante a II Guerra Mundial (Freitas 2003, 

Fonseca 2010).  

Em 1947, MacCallum propôs o uso do termo “hepatite A” para a doença de 

curto período de incubação e transmissão fecal-oral, e “hepatite B” para a infecção de 
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longo período de incubação e transmissão por produtos sanguíneos e outros fluidos 

corporais (MacCallum 1947). Mais tarde, Krugman e colaboradores, ao realizar estudos 

experimentais em crianças, deixaram clara a distinção entre essas duas hepatites virais, 

bem como informações importantes a respeito do quadro clínico da doença, 

epidemiologia e alterações imunológicas (Krugman et al. 1967 apud Freitas 2003).  

No ano de 1965, Baruch Blumberg, geneticista da "National Institutes of 

Health (NIH)", descobriu, na amostra de soro de um aborígene australiano, um antígeno 

que reagia com o soro de pacientes hemofílicos politransfundidos, e o denominaram de 

antígeno Austrália (Au) (Blumberg et al. 1965). Esse antígeno também foi encontrado 

no soro de pacientes com leucemia, síndrome de Down e hepatite aguda (Blumberg et 

al. 1967, 1969). 

Em 1968, Prince confirmou a relação do antígeno Austrália e vírus da 

hepatite B (Prince 1968). Posteriormente, por microscopia eletrônica, Dane e 

colaboradores identificaram o vírus da hepatite B a partir do soro de pacientes 

portadores do antígeno Austrália (atualmente conhecido como antígeno de superfície da 

hepatite B ou HBsAg) (Dane et al. 1970). 

 

1.2 Características biológicas do vírus da hepatite B 

 

O vírus da hepatite B pertence à família Hepadnaviridae, gênero 

Orthohepadnavirus (ICTV 2011). A partícula completa do HBV, o vírion, ou também 

denominada partícula de Dane, mede aproximadamente 42 nm de diâmetro, sendo 

constituída externamente por um envelope lipoproteico composto pelas proteínas S 

(small), M (middle) e L (large), as quais constituem o antígeno de superfície (HBsAg), 

e internamente por um nucleocapsídeo com simetria icosaédrica formado pela proteína 

do core (HBcAg), onde se encontra o material genético associado a enzima DNA 

polimerase (Figura 1) (Tiollais et al. 1985, Befeler & Bisceglie 2000, Ganem & 

Schneider  2001). 
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Figura 1 - Representação esquemática da partícula de Dane (modificada) 

Fonte: http://people.rit.edu/japfaa/index.html 

 

As partículas subvirais ou incompletas, nas formas esféricas e tubulares, são 

também observadas por microscopia eletrônica no soro de pacientes infectados pelo 

HBV (Figura 2). Essas partículas medem cerca de 20-22 nm de diâmetro e são 

constituídas pelo HBsAg, lipídios derivados da célula hospedeira e são desprovidas do 

genoma do HBV, portanto são partículas não infecciosas (Jilbert & Mason 2002, Doo & 

Ghany 2010). 

 

  

Figura 2 - Microscopia eletrônica mostrando as partículas completas e as subvirais do 

HBV  

Fonte: Science Photo Library (www.sciencephoto.com) 
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1.2.1 Estrutura do genoma 

 

O genoma do vírus da hepatite B é DNA, circular, de fita parcialmente 

dupla, com cerca de 3.200 pares de bases (pb), sendo um dos menores dentre os 

genomas virais que infectam humanos (Rapicetta et al. 2002). As duas fitas de DNA 

não são perfeitamente simétricas. A fita completa tem polaridade negativa e é 

complementar ao RNA mensageiro viral, enquanto a fita incompleta possui polaridade 

positiva e comprimento variável, entre 50 e 90% da fita complementar. A polimerase 

viral encontra-se covalentemente ligada a extremidade 5’. Próxima a essa extremidade 

de ambas as fitas, observa-se duas pequenas sequências de 11 nucleotídeos 

denominadas DR1 e DR2 (Direct Repeats), importantes na iniciação da replicação do 

HBV (Seeger et al. 1986, Ganem & Varmus 1987, Liang 2009). 

O genoma do HBV é organizado em quatro fases de leitura aberta (Open 

Reading Frame - ORF): Pré-S/S, Pré-C/C, P e X (Figura 3). A regulação da atividade 

gênica é controlada por quatro promotores (Pre-S1, Pre-S2/S, core e X), e dois 

elementos estimuladores (enhancers) Enh I e Enh II. Quatro RNAs mensageiros são 

gerados a partir do genoma do HBV: RNAm pré-genômico de 3,5 kb e três RNAm 

subgenômicos com comprimentos de 2,4 kb, 2,1 kb e 0,7 kb (Locarnini 2004, Liang 

2009, Doo & Ghany 2010). 

 

Figura 3 - Organização genômica do HBV (modificada) 

Fonte: Doo & Ghany (2010) 
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Fase de leitura aberta Pré-S/S 

 

A região Pré-S/S, codifica as proteínas de superfície, denominadas L, M e S. 

A proteína L, que contém 389 aminoácidos (aa), é codificada a partir do códon de 

iniciação da região Pré-S1, seguida de Pré-S2 e S. A síntese da proteína M, com 281 

aminoácidos, é realizada a partir do códon de iniciação da região Pré-S2, seguida pela S. 

A menor proteína (S) é sintetizada pela região S. A codificação das três proteínas são 

finalizadas no códon de terminação da região S (Seeger & Mason 2000, Seeger et al. 

2007).  

A proteína L contém os sítios de ligação do HBV aos receptores específicos 

nos hepatócitos (Neurath et al. 1986, Klingmuller & Schaller 1993). A proteína M 

possui uma região de ligação com a albumina, e essa ligação permite que o HBV 

penetre no citoplasma do hepatócito (Thung & Gerber 1984, Dash et al. 1991). A 

proteína S, principal constituinte do HBsAg, é capaz de induzir a formação de 

anticorpos específicos (anti-HBs), com atividade neutralizante e protetora, independente 

do subtipo viral. Por essa razão, esse antígeno é utilizado na produção de vacinas contra 

a hepatite B. Além disso, a caracterização de determinantes antigênicos presentes nesse 

antígeno possibilita a classificação de isolados do HBV em diferentes subtipos (Kidd-

Ljunggren et al. 2002, Hollinger 2007). 

 

Fase de leitura aberta Pré-C/C 

 

A região Pré-C/C possui dois códons de iniciação dentro da mesma fase de 

leitura aberta. A região C codifica o HBcAg (antígeno do core do HBV), que compõe o 

nucleocapsídeo viral (Nassal & Schaller 1996, Liang 2009). O HBcAg não é detectado 

no soro de pacientes infectados pelo HBV, uma vez que essa partícula está presente nos 

hepatócitos do hospedeiro. Entretanto, esse antígeno induz a produção de anticorpos 

(anti-HBc), podendo ser detectáveis no soro, nas frações IgM ou IgG (Milich & 

Mclachalam 1986, Kay & Zolium 2007).  
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Por outro lado, quando a transcrição começa na região Pré-C, há formação 

do HBeAg (antígeno “e” do HBV), um peptídeo solúvel secretado pelos hepatócitos e 

liberado na circulação sanguínea, que é considerado um importante marcador de 

replicação viral ativa (Garcia et al. 1988, Kay & Zolium 2007). 

 

Fase de leitura aberta P 

 

A ORF P se sobrepõe às demais regiões do genoma do HBV, sendo a mais 

extensa delas, correspondendo a aproximadamente 3/4 do total. Essa região codifica 

uma proteína multifuncional, com cerca de 800 aminoácidos e que possui quatro 

domínios. O primeiro é o domínio amino-terminal, que atua como proteína terminal ou 

primase, responsável pelo início da síntese da fita de DNA de polaridade negativa. O 

segundo, chamado de região “espaçadora”, aparentemente não possui função específica 

além de fornecer uma conexão flexível entre os domínios. O terceiro, denominado 

domínio da transcriptase reversa, codifica a DNA-polimerase RNA-dependente. O 

último é o domínio carboxi-terminal, o qual codifica a ribonuclease H responsável por 

degradar o RNA pré-genômico e facilitar a replicação (Seeger & Mason 2000, 

Locarnini et al. 2003, Hatzakis et al. 2006, Liang 2009).  

 

Fase de leitura aberta X 

 

A ORF X, a menor do genoma viral, codifica um polipeptídeo com 

aproximadamente 154 aminoácidos, o HBx, necessário para a replicação do vírus no 

hospedeiro. Essa proteína interfere na transcrição, tradução de sinal, progresso do ciclo 

celular, degradação de proteínas, apoptose e estabilidade cromossômica. Experimentos 

com ratos transgênicos têm mostrado a implicação direta do HBx na patogênese de 

carcinoma hepatocelular (Cross et al. 1993, Rapicetta et al. 2002, Bouchard & 

Schneider 2004, Hu et al. 2006, van Hemert et al. 2011). 

 

 



7 
 

  
 

1.3 Variabilidade do HBV 

 

1.3.1 Subtipos 

 

 Logo após a descoberta do HBsAg, tornou-se evidente sua heterogeneidade 

a partir de testes de imunodifusão realizados por Le Bouvier em 1971, ao descrever dois 

determinantes antigênicos mutualmente exclusivos d e y. Esses se encontram juntos ao 

determinante antigênico principal a, localizado entre os aminoácidos 124 a 147 da 

região S, presente em todos os subtipos (Le Bouvier 1971 apud Kidd-Ljunggren et al. 

2002).  

Posteriormente, em 1972, Bancroft e colaboradores descreveram dois 

determinantes adicionais, w e r. A partir de então, observaram que cada amostra de 

HBV poderia ser classificada em quatro subtipos: adw, adr, ayw ou ayr (Bancroft et al. 

1972). Em um amplo estudo, nove subtipos foram descritos por Couroucé-Pauty e 

colaboradores (1983), denominados adw2, adw4, ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, adrq+, 

adrq- e ayr. Mais tarde, em 2002, sugeriu-se outro subtipo denominado adw3 (Arauz-

Ruiz et al. 2002, Norder et al. 2004). Com a utilização de técnicas moleculares, tornou-

se claro que os determinantes dos subtipos eram resultados de mutações na região S 

(Quadro 1). As substituições de aminoácidos (lisina por arginina) nas posições 122 e 

160 estão associadas às variações alélicas d/y e w/r, respectivamente. As alterações na 

posição 127 estão relacionadas às subespecificidades do subdeterminante w, sendo 

prolina w1/w2, treonina w3 ou leucina w4. Os demais determinantes têm sido 

relacionados a mudanças em aminoácidos nas posições 144, 145, 158, 159, 177 e 178 

(Okamoto et al. 1988, Norder et al. 1992a, Kidd-Ljunggren et al. 2002, Kay & Zoulim 

2007).  
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Quadro 1 - Base molecular dos subtipos do HBV (Adaptado de Kay & Zoulim 2007) 

Subtipo Aminoácidos 

ayw1  122R+160K+127P+ (134F e/ou 159A) 

ayw2  122R+160K+127P 

ayw3  122R+160K+127T 

ayw4  122R+160K+127L 

ayr  122R+160R 

adw2 122K+160K+127P 

adw 3  122K+160K+127T 

adw4q-  122K+160K+127L+178Q 

adrq+  122K+160R+177V+178P 

adrq-  122K+160R+177A 

R: Arginina; K: Lisina; P: Prolina; T: Treonina; L: Leucina; A: Alanina; F: 

Fenilalanina; Q: Glutamina; V: Valina. 

 

A subtipagem de isolados do HBV é importante em estudos 

epidemiológicos, podendo ser utilizada para investigar a transmissão nosocomial e 

intra-familiar do vírus (Kidd-Ljunggren et al. 2002, Kay & Zoulin 2007). 

 

1.3.2 Genótipos 

 

A classificação do HBV em genótipos foi inicialmente sugerida por 

Okamoto e colaboradores que verificaram a existência de quatro grupos, denominados 

de A a D, os quais apresentavam divergências de mais de 8% na sequência genômica 

completa do vírus (Okamoto et al. 1988). Em seguida, Norder e colaboradores 

descreveram outros dois genótipos (E e F), após análises comparativas da região S 

(Norder et al. 1992b). O genótipo G foi identificado por Stuyver et al. (2000), em um 

estudo com doadores de sangue na França e Estados Unidos. Posteriormente, o genótipo 

H foi descrito na América Central por Arauz-Ruiz e colaboradores (2002) (Figura 4). 
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Recentemente, novos genótipos foram propostos: o genótipo I, identificado 

no Vietnã, e o J, no Japão (Tran et al. 2008, Tatematsu et al. 2009). Entretanto, é 

necessário mais estudos sobre os aspectos epidemiológicos, virológicos e clínicos para 

justificar a classificação de ambos os genótipos (Kurbanov et al. 2010).  

A variabilidade genética do HBV apresenta implicações clínicas e 

terapêuticas. Os genótipos A e B mostram maior sensibilidade ao tratamento com 

interferon quando comparados ao C ou D. O genótipo B está associado também à 

progressão para cirrose hepática e HCC em idade mais precoce, podendo ainda levar à 

hepatite fulminante. Indivíduos infectados com o genótipo C, quando comparados aos 

infectados com o B, apresentam risco aumentado para desenvolvimento de fribrose 

hepática, cirrose e HCC. O genótipo D está relacionado à hepatite B crônica com perfil 

HBeAg negativo e à doença hepática menos intensa quando comparado ao A. O 

genótipo F está associado ao desenvolvimento de HCC em pacientes jovens e hepatite 

fulminante em coinfectados com o HDV, enquanto o G parece acelerar a fibrose 

hepática. Quanto aos genótipos E e H, ainda não há relatos a respeito de suas 

implicações clínicas (Chan et al. 2004, Ozasa et al. 2006, Ramos et al. 2007, Mahtab et 

al. 2008, McMahon 2009, Araújo et al. 2011, Kao 2011, Nabuco et al. 2012). 

Figura 4 - Árvore filogenética com os oito genótipos do HBV (A-H) (modificada) 

Fonte: Kramvis et al. (2005)  
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1.3.3 Subgenótipos 

 

 Divergências na sequência nucleotídica do genoma superior a 4% e inferior 

a 8% é o critério utilizado para identificação de subgenótipos. Diferenças menores que 

4% são chamadas de clados (Kramvis & Kew 2005, Kurbanov et al. 2005, McMahon 

2009, Hannachi et al. 2010, Kao 2011, Zhong et al. 2011). 

 Com exceção dos genótipos E, G e H, os demais são subdivididos em 

subgenótipos: A (A1 - A7), B (B1 - B9), C (C1 - C12), D (D1 - D8) e F (F1 - F4) 

(Norder et al. 2004, Huy et al. 2006, Kramvis et al. 2008, Mulyanto et al. 2009, 2011, 

Abdou Chekaraou et al. 2010, Kurbanov et al. 2010, Hübschen et al. 2011, Thedja et al. 

2011). 

 Alguns desses subgenótipos propostos ainda são considerados provisórios 

por apresentarem uma divergência nucleotídica muito pequena em relação a outros 

descritos, podendo ainda ser considerados clados de um mesmo subgenótipo. Novas 

investigações neste campo requerem critérios padronizados para melhor caracterização 

e subtipagem (Kurbanov et al. 2010). 

 

1.3.4 Mutações no genoma 

 

O genoma do HBV evolui rapidamente ao longo do tempo, devido a elevada 

taxa de erros da transcriptase reversa. Essa enzima não possui atividade de revisão e 

correção nucleotídica, gerando uma taxa estimada de substituição de nucleotídeos de 1,4 

– 3,2 x 10-5 substituições por sítio por ano. Essa estratégia de replicação está relacionada 

a maioria das mutações pontuais, deleções e inserções observadas no genoma do HBV. 

Além disso, causas relacionadas ao hospedeiro, como pressão da resposta imune, e o 

uso de antivirais também podem selecionar tais variações (Okamoto et al. 1987, Kidd- 

Ljunggren et al. 2002, Weber 2005, Svicher et al. 2011). 
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Mutações na região Pré-S/S 

 

 Variações na região S podem alterar a conformação do HBsAg dificultando 

o seu reconhecimento pelos anticorpos neutralizantes. As mutações mais prevalentes 

nessa região originam substituições de aminoácidos dentro do determinante “a” nas 

posições: 145 com a troca de uma glicina (G) por arginina (R) (G145R), primeira 

mutação relatada de escape vacinal (Carman et al. 1990); 131, mudança de uma 

treonina (T) por uma isoleucina (I) (T131I) ou por uma asparagina (N) (T131N);  141, 

alteração de lisina (K) por glutamato (E) (K141E) e a inserção de aminoácidos entre os 

resíduos 122 e 123 (Seddigh-Tonekaboni et al. 2000, Song et al. 2009, Lou et al. 2011).  

Outras mutações relacionadas foram descritas como: troca de um aspartato (D) por uma 

alanina (A) na posição 144 (D144A), metionina (M) por leucina (L) em 133 (M133L), 

glutamina (Q) por histidina (H) em 129 (Q129H) e isoleucina ou treonina por alanina 

em 126 (I/T126A) (Oon et al. 1995, Ma & Wang 2012). Essas substituições e inserções 

no envelope viral podem levar a evasão do vírus à ação neutralizadora dos anticorpos e 

reduzir a eficiência da detecção dos marcadores sorológicos HBsAg e anti-HBs 

(Seddigh-Tonekaboni et al. 2000). 

 A substituição do resíduo de tirosina (Y) por uma cisteína (C) na posição 

100 (Y100C) tem sido frequentemente encontrada em casos de infecção oculta pelo 

HBV (HBV-DNA positivos e HBsAg negativos) (Gutiérrez et al. 2004, Araújo et al. 

2008, Motta-Castro et al. 2008,  Mello et al. 2011). 

 

Mutações na região Pré-C/C 

 

 A mutação mais frequente na região Pré-C caracteriza-se pela substituição 

de uma guanina (G) por alanina (A) na posição 1896 (G1896A), o que resulta na 

conversão do códon 28 (triptofano: TGG) a um códon de finalização prematuro (TAG), 

impedindo assim, a tradução do precursor do HBeAg, e consequentemente esse 

antígeno não é expresso (Hunt et al. 2000, Locarnini 2004, Shi et al. 2012).  
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 Na região promotora basal do core (PBC), a troca de adenina por timina no 

nucleotídeo 1762 (A1762T) e de guanina por adenina no 1764 (G1764A) são as 

alterações mais relatadas. A consequência dessa dupla mutação é a diminuição da 

expressão do HBeAg, aumento da replicação viral e tem sido relacionada ao 

desenvolvimento de carcinoma hepatocelular (HCC) (Okamoto et al. 1994, Locarnini 

2004, Tacke et al. 2004, Qu et al. 2011, Shi et al. 2012). 

 Outras mutações têm sido descritas na literatura, tais como, deleções de 

nucleotídeos nas posições 1763-1770 ou 1746-1757, encontradas em portadores 

crônicos assintomáticos (Sallam & Tong 2002); substituições T1766 e A1768 

associadas à hepatite fulminante e cirrose hepática (Qu et al. 2011) e G1613A / C1653T 

relacionadas ao HCC (Tatsukawa et al. 2011). 

 

Mutações na região P 

 

 A polimerase do HBV possui o motivo YMDD (tirosina-metionina-

aspartato-aspartato), presente na transcriptase reversa do vírus. Mutações envolvendo 

essa região estão frequentemente relacionadas à resistência aos antivirais. A mutação 

mais comumente descrita é a substituição de um resíduo de metionina por uma valina 

ou isoleucina na posição 204 (M204V/I) do domínio C, a qual confere resistência à 

lamivudina (LAM). Outra mutação é a troca de uma leucina por metionina na posição 

180 (L180M) do domínio B, que é frequentemente acompanhada da mutação M204V/I. 

A maioria das mutações associadas à resistência ao adefovir (ADV) está relacionada às 

substituições N236T (domínio D) e A181T (domínio B), a resistência ao entecavir 

(ETV) está ligada às trocas de nucleotídeos nas posições T184A/F/G/I/L/S (domínio B), 

S202G/I (domínio C) e M250V (domínio D), e a resistência a telbivudina (LdT) à 

alteração M204I, como ilustrado na Figura 5. Mutações na transcriptase reversa do 

HBV, como V173L e L80V/I, também têm implicação na falha do tratamento (Delaney 

et al. 2003, Locarnini 2004, Craxi et al. 2006, Ghany & Liang 2007, Lok et al. 2007, 

Araújo et al. 2008, Kim et al. 2011). 
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Figura 5 - Região da polimerase do HBV mostrando os domínios conservados e a 

localização das mutações de resistência a antivirais (modificada) 

Fonte: Lok et al. (2007)  

  

Mutações na região X 

 

Em humanos, mutações no HBx tem sido encontradas em amostras de soro 

e tecido hepático de indivíduos com hepatocarcinoma (Kew 2011, Lee et al. 2011). 

Sequências HBx isoladas em tecidos tumorais frequentemente apresentam uma deleção 

de 30 a 40 aminoácidos na região COOH-terminal, isso sugere que essa deleção pode 

estar envolvida na patogênese da proteína HBx. Mutações nas posições S31A, K130M, 

V131I no HBx também foram encontradas em pacientes com HCC (Yeh et al. 2000, Tu 

et al. 2001, Kew 2011, Lee et al. 2011). 

 

1.4 Replicação do vírus da hepatite B 

 

As principais etapas do ciclo replicativo do HBV estão ilustradas na Figura 

6. A fase inicial da infecção envolve a adsorção do vírus na membrana externa dos 
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hepatócitos, provavelmente envolvendo o domínio Pré-S da proteína de superfície. A 

partícula viral é internalizada para o citoplasma e sofre o desnudamento, uma série de 

transformações que envolvem a desmontagem da bicamada lipídica e a dissolução do 

nucleocapsídeo. No núcleo, o DNA viral de fita parcialmente dupla é convertido a uma 

forma circular covalentemente fechada (cccDNA) por ação da DNA polimerase 

(Tuttleman et al. 1986,  Liang 2009, Doo & Ghany 2010).  

A RNA polimerase II celular transcreve o genoma do HBV a partir da forma 

cccDNA em RNA mensageiros (RNAm) pré-genômico (pgRNA) e subgenômicos. 

Todos os produtos com orientação positiva e poliadenilados são transportados para o 

citoplasma, onde é feita a tradução das proteínas virais. Os transcritos subgenômicos 

funcionam como RNAm para tradução das proteínas do envelope e da proteína X. O 

pgRNA é bifuncional, servindo como mensageiro para tradução das proteínas do core, 

pré-core, e a polimerase viral, bem como molde para transcrição reversa da fita negativa 

do DNA viral (Seeger & Mason 2000, Locarnini et al. 2003, Beck & Nassal 2007). 

A próxima etapa da replicação requer encapsidação do pgRNA e proteínas 

pela partícula do core. Esse processo é iniciado pela ligação coordenada da polimerase 

viral com a estrutura secundária stem-loop, chamada épsilon (ε), no pgRNA de 3,5-kb, o 

que desencadeia a encapsidação pela proteína do core para formar o nucleocapsídeo 

viral. Após a ligação da HBV polimerase com ε no pgRNA, a polimerase serve como 

uma proteína inicializadora para a síntese da fita negativa do DNA. Após a síntese da 

fita negativa, o pgRNA é degradado pela ribonuclease viral. Posteriormente, a fita 

positiva de DNA é sintetizada utilizando a fita negativa recém-sintetizada como molde. 

Por fim, o genoma circulariza formando um DNA circular de fita parcialmente dupla 

dentro do nucleocapsídeo (Locarnini et al. 2003, Liang 2009, Doo & Ghany 2010). 

Uma vez que a síntese do genoma viral é concluída, o nucleocapsídeo 

imaturo tem dois destinos. Ele pode adquirir uma membrana lipídica com as proteínas 

HBsAg no retículo endoplasmático para formar partículas de Dane maduras que são 

secretadas para o meio extracelular, ou pode ser transportado de volta para o núcleo, 

onde seus DNAs genômicos podem ser convertidos em cccDNA, para manter um 

estoque intranuclear estável de moldes transcricionais na célula sem a necessidade de 

múltiplos ciclos de reinfecção (Ganem & Prince 2004, Beck & Nassal 2007, Liang 

2009, Doo & Ghany 2010). 
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Figura 6 - Modelo esquemático do ciclo replicativo do HBV (modificada) 

Fonte: Fung et al. (2011)  

 

1.5 Aspectos clínicos da hepatite B 

 

As manifestações clínicas da infecção pelo HBV dependem da resposta 

imune do hospedeiro. Alguns indivíduos podem desenvolver a infecção aguda e 

eliminar completamente o vírus, produzindo imunidade ao longo da vida, ou raramente 

apresentar a forma fulminante da doença. Ainda, outros podem desenvolver infecção 

crônica (Elgouhari et al. 2008, Shi & Shi 2009).  

A infecção aguda pode ser assintomática. Em adultos, cerca de um terço dos 

infectados apresenta sintomatologia, e 0,1 a 0,5% desenvolve insuficiência hepática 

fulminante. A hepatite aguda pode ser classificada em quatro fases: o período de 

incubação, fase prodrômica ou pré-ictérica, fase ictérica e convalescente (Elgouhari et 

al. 2008, Liaw & Chu 2009, Aspinall et al. 2011). 
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O período de incubação da infecção pelo HBV varia de 40 a 160 dias. Na 

maioria dos pacientes, na fase prodrômica, os sintomas da infecção são inespecíficos. 

Os mais comuns incluem anorexia, fadiga, mal-estar, náuseas, vômitos e dor abdominal, 

e esses podem durar de 1 a 5 dias. Na fase ictérica, ocorre o aparecimento de icterícia 

esclerótica, leve hepatomegalia, colúria e hipocolia fecal o que acontece em cerca de 

30% dos infectados. Nesse período, há um aumento dos níveis séricos de bilirrubina e 

transaminases, indicando lesão hepática. A fase final da infecção aguda é a 

convalescência, que está associada à eliminação do vírus, normalização dos níveis de 

transaminases e resolução dos sintomas (Chang 2007, Elgouhari et al. 2008, Liaw & 

Chu 2009, Shiffman 2010). 

O risco de cronicidade está intimamente relacionado com a idade do 

indivíduo no momento da infecção. A infecção persiste em cerca de 90% dos bebês 

infectados, e em 20-30% das crianças infectadas entre 1 e 5 anos de idade. A partir de 

cinco anos, a chance de desenvolver infecção crônica é de 5-10% (Liaw & Chu 2009, 

Shi & Shi 2009, Shiffman 2010, Aspinall et al. 2011). 

A infecção crônica pelo HBV está associada a uma variedade de 

manifestações clínicas, que vão desde um estado de portador assintomático a doenças 

hepáticas graves e crônicas, incluindo cirrose e hepatocarcinoma (Shi & Shi 2009). O 

curso natural da doença consiste em fases distintas que resultam da interação entre o 

vírus, hepatócitos e resposta imune do hospedeiro. De acordo com as diretrizes 

europeias, a hepatite B crônica pode ser classificada em cinco fases: imunotolerância, 

imunoreativa, de portador inativo, reativação (ou HBeAg negativa) e infecção oculta 

pelo HBV (ou HBsAg negativa). No entanto, nem todos pacientes passam por todas as 

fases, e a duração de cada uma pode ser variável (EASL 2009). 

A fase de imunotolerância é normalmente o primeiro estágio da infecção, 

sendo caracterizada por alta carga viral, porém não há dano hepático significativo. 

A resposta imune do hospedeiro é limitada à produção de anticorpos anti-HBc, mas 

esses não agem neutralizando o vírus, e a taxa de soroconversão ao HBeAg nessa fase é 

muito baixa. Pacientes no estágio de tolerância imunológica apresentam risco baixo de 

progressão para cirrose ou HCC (Elgouhari et al. 2008, EASL 2009, Shi & Shi 2009, 

Andreani 2011). 
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Na fase imunorreativa, também conhecida como HBeAg positiva, há 

aumento nos níveis de transaminases, que são atribuíveis à resposta imune do 

hospedeiro contra o vírus com consequente apoptose e necrose de células hepáticas. 

Alguns pacientes negativam o HBeAg e passam por uma fase de “baixa replicação 

viral”, embora a infecção possa reativar posteriormente (Fonseca 2007, EASL 2009, 

Liaw & Chu 2009, McMahon 2010, Aspinall et al. 2011). 

A fase de portador inativo do HBV ocorre após a soroconversão do HBeAg 

para o anti-HBe, com baixo ou indetectável nível de HBV-DNA no soro e normalização 

nos níveis de transaminases. Esse estado confere um resultado favorável a longo prazo, 

com um risco muito baixo de cirrose ou carcinoma hepatocelular. A perda do HBsAg e 

soroconversão ao anti-HBs pode ocorrer espontaneamente em 1-3% dos casos. 

Pacientes nessa fase devem ser seguidos com testes periódicos uma vez que pode haver 

reativação espontânea da hepatite B (Elgouhari et al.  2008, EASL 2009, Shi & Shi 

2009, Aspinall et al. 2011). 

A fase de reativação, ou também chamada de HBeAg negativa, ocorre em 

alguns pacientes infectados após a fase de portador inativo, nos quais a negatividade 

para o antígeno “e” pode estar relacionada à imunossupressão do hospedeiro, ou à 

mutações no vírus. Acredita-se que a soroconversão do HBeAg para anti-HBe indica 

diminuição da replicação do HBV e remissão da doença hepática. No entanto, a 

ocorrência de mutantes HBeAg-negativos durante a infecção crônica pelo HBV, 

especialmente na presença de uma alta carga viral, está associada com exacerbação da 

lesão hepática e um pior prognóstico (Lok & McMahon 2007, EASL 2009, Shi & Shi 

2009).  

A fase HBsAg negativa, conhecida como infecção oculta pelo HBV, é 

caracterizada pela presença do HBV-DNA no fígado e/ou sangue de indivíduos HBsAg 

negativos. A infecção oculta pelo HBV tem as seguintes implicações clínicas: 

reativação da doença em pacientes imunossuprimidos, risco potencial para a 

transmissão do HBV por transfusão sanguínea, transplante de órgãos e hemodiálise, 

além de favorecer a progressão para doença hepatica e desenvolvimento de carcinoma 

hepatocelular (Hu 2002, EASL 2009, Fuente et al. 2011, Romero et al. 2011, Raimondo 

et al. 2013). Diferentes mecanismos podem ser responsáveis pela ausência do HBsAg 

no soro. Dentre eles, se destacam a resposta imune do hospedeiro com a formação de 
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imunocomplexos HBsAg e anti-HBs reduzindo a circulação do antígeno livre, a 

integração do genoma viral ao do hospedeiro, bem como a coinfecção com outros 

agentes infecciosos e fatores virais. Além disso, mutações na região Pré-S/S do genoma 

do HBV estão relacionadas à alteração na antigenicidade ou expressão do HBsAg 

(Chaudhuri et al. 2004, Chaar et al. 2010, Fuente et al. 2011, Lledó et al. 2011, Romero 

et al. 2011, Samal et al. 2012). 

 

1.6 Patogenia da infecção pelo HBV 

 

Estudos sugerem que fatores virais juntamente com a resposta imune do 

hospedeiro têm sido considerados os principais mecanismos de patogênese e evolução 

clínica da infecção pelo HBV (Baumert et al. 2007).  

A eliminação do vírus pode ocorrer por mecanismos não citolíticos, 

incluindo as citocinas produzidas pelas células das respostas imunes inata e adaptativa, 

como fator de necrose tumoral alfa (TNF- α) e interferon alfa ou beta (IFN-α ou IFN-β). 

Após o declínio da carga viral, segue uma resposta imune citolítica com apoptose dos 

hepatócitos e necrose, o que coincide com o aumento das aminotransferases no soro. A 

apresentação dos hepatócitos infectados é feita pelos linfócitos T citotóxicos CD8+ via 

antígeno leucocitário humano classe I (HLA-I). Após o reconhecimento, as células T 

citotóxicas atuam eliminando os hepatócitos infectados e iniciam uma cascata de 

eventos imunológicos levando a proliferação de linfócitos e a inflamação. Além disso, a 

resposta multiespecífica de CD4+ e CD8+ estão associadas à eliminação viral. Em 

indivíduos com a infecção crônica pelo HBV, a resposta específica de CD4+ e CD8+ é 

insuficiente para eliminação viral e pode causar uma resposta inflamatória persistente 

(Rapicetta et al. 2002, Baumert et al. 2007, Liaw & Chu 2009). 

Portanto, quando a resposta imune celular é deficiente, o HBV pode replicar 

em níveis elevados na ausência de anormalidades citológicas ou inflamação hepática, o 

que sustenta a hipótese de que a lise de células do fígado ocorre, principalmente, por 

células CD8+, as quais são consideradas as principais responsáveis pela eliminação do 

vírus em virtude da sua capacidade de destruir as células infectadas (Rapicetta et al. 

2002, Baumert et al. 2007, Chisari et al. 2010). 
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1.7 Diagnóstico laboratorial da infecção pelo HBV 

 

Realiza-se o diagnóstico da hepatite B pela detecção de marcadores 

sorológicos, incluindo antígenos virais (HBsAg e HBeAg) e seus respectivos anticorpos 

(anti-HBs e anti-HBe), além do anti-HBc (IgM e Total), que podem ser detectados no 

soro após a infecção por ensaios imunoenzimáticos (ELISA). Testes 

imunohistoquímicos também são utilizados para detecção do antígeno core (HBcAg) no 

tecido hepático. A interpretação dos resultados é essencial para o diagnóstico correto 

das diferentes formas clínicas da infecção, além de mostrar-se muito útil no seguimento 

da infecção viral, na avaliação do estado clínico do paciente e na monitorização da 

terapêutica (Ferreira 2000, Valsamakis 2007, Liang 2009, Shiffman 2010). 

Adicionalmente, o HBV-DNA pode ser encontrado no soro de indivíduos com infecção 

aguda ou crônica, sendo associado à replicação do vírus. Assim, técnicas moleculares 

qualitativas e quantitativas como por exemplo a reação da polimerase em cadeia (PCR) 

e PCR em tempo real, respectivamente, bem como o sequenciamento do genoma 

(parcial/completo), têm sido cada vez mais empregadas no diagnóstico da infecção pelo 

HBV (Ferreira 2000, Liu et al. 2006, Fonseca 2007, Chevaliez & Pawlotsky 2009). 

O curso típico de hepatite B aguda é mostrado na Figura 7. O HBsAg 

aparece no soro durante a fase de incubação, cerca de duas a seis semanas antes do 

início dos sintomas. Testes moleculares altamente sensíveis podem detectar o HBV-

DNA no soro cerca de 10 a 20 dias antes do aparecimento do HBsAg. A presença do 

HBeAg está associada com altos níveis de replicação do HBV e, geralmente, com o 

início das manifestações clínicas. O HBsAg e HBV-DNA, normalmente, persistem no 

soro durante sintomas clínicos e desaparecem com a recuperação (Ferreira 2000, Liang 

2009, Shiffman 2010).  

Anticorpos para HBcAg (anti-HBc) geralmente aparecem logo antes do 

início da doença clínica, sendo esses anticorpos da classe IgM, que permanecem 

detectáveis por aproximadamente seis meses após a exposição. Em seguida o marcador 

anti-HBc IgM declina, com o surgimento de anti-HBc IgG, o qual é detectável ao longo 

da vida (como marcador anti-HBc total). Anticorpo contra HBeAg (anti-HBe) 

geralmente aparece logo depois do declínio do HBeAg. Assim, a perda do HBeAg e 

aparecimento de anti-HBe é um indicador sorológico favorável durante a hepatite B 
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aguda, indicando o início de recuperação. O marcador anti-HBs surge mais tardiamente 

durante a infecção, e sua presença está associada à imunidade contra o HBV.  No 

entanto, 10% a 15% dos pacientes que se recuperam da hepatite B não apresentam anti-

HBs detectável e possuem anti-HBc isoladamente como um marcador de infecção 

prévia. Por esta razão, o marcador anti-HBc total é mais confiável na avaliação da 

infecção prévia pelo HBV, enquanto que o anti-HBs é utilizado para avaliar a 

imunidade e a resposta vacinal contra hepatite B (Ferreira 2000, Valsamakis 2007, 

Liang 2009, Shiffman 2010). 

Os pacientes que desenvolvem hepatite B crônica, definida sorologicamente 

como persistência do HBsAg por mais de seis meses, têm o curso típico conforme 

demonstrado na Figura 8. Inicialmente, esses pacientes apresentam padrão sorológico e 

molecular semelhante ao da infecção aguda, com a presença de marcadores como HBV-

DNA, HBsAg, HBeAg e anti-HBc. Porém nesses indivíduos, a replicação viral persiste 

e os marcadores HBsAg, HBeAg e HBV-DNA continuam sendo detectados no soro 

(muitas vezes em títulos altos) (Ferreira 2000, Liang 2009, Liaw & Chu 2009).  

Contudo, alguns indivíduos com infecção crônica pelo HBV podem 

apresentar perfil sorológico atípico, caracterizado pela persistência do HBV-DNA no 

soro e/ou fígado na ausência do HBsAg. Denominada de infecção oculta pelo HBV, 

essa forma peculiar da hepatite B crônica pode ser caracterizada graças ao 

desenvolvimento de técnicas de biologia molecular altamente sensíveis, permitindo a 

detecção de níveis baixos de HBV-DNA. Nesses pacientes, o DNA pode ser detectado 

na presença do anti-HBc e/ou anti-HBs, ou até mesmo na ausência de ambos 

marcadores sorológicos (Zerbini et al. 2008, Fuente et al. 2011, Lledó et al. 2011, 

Romero et al. 2011, Candotti et al. 2012).  

Ensaios bioquímicos que avaliam a função hepática, tais como: dosagem das 

transaminases (alanina aminotransferase - ALT e aspartato aminotransferase - AST) e 

bilirrubina, também são utilizados para complementar o diagnóstico da hepatite B, uma 

vez que seus níveis aumentam de acordo com a lesão hepática causada pela infecção 

viral (Raimondo et al. 2007, Liang 2009, Liaw & Chu 2009). 
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Figura 7 - Curso típico da hepatite B aguda (modificada) 

Fonte: Liang (2009) 

 

Figura 8 - Curso típico da infecção crônica pelo HBV (modificada) 

Fonte: Liang (2009) 
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1.8 Tratamento da hepatite B 

 

Pacientes com hepatite B aguda não necessitam de tratamento antiviral, uma 

vez que cerca de 95% dos adultos infectados evoluem para a cura espontaneamente. 

Para os que desenvolvem hepatite B fulminante é recomendado o transplante hepático 

(Ferreira 2000, Liaw & Chu 2009).  

A terapia antiviral para a infecção crônica pelo HBV visa suprimir a 

replicação viral e, consequentemente, prevenir a progressão da doença hepática e suas 

complicações como cirrose e carcinoma hepatocelular (Ferreira 2000, Chevaliez & 

Pawlotsky 2009, Chen et al. 2011). O resultado ideal desejado após o tratamento é a 

negativação sustentada do HBsAg, associada a soroconversão para anti-HBs, porém 

esse desfecho é raramente alcançado. Nessas condições, a supressão da replicação viral 

pode ser indicada pela soroconversão do HBeAg em anti-HBe, o que é um desfecho 

satisfatório, além da normalização das aminotransferases e resposta histológica com 

redução da atividade inflamatória e da fibrose (Ferreira 2000, Chevaliez & Pawlotsky 

2009, Gluud & Gluud 2009, Brasil 2011b). 

O tratamento atual é baseado em duas classes de agentes terapêuticos: os 

imunomoduladores interferon-alfa e interferons peguilados (2a e 2b), e os análogos 

nucleosídeos/nucleotídeos lamivudina, adefovir, entecavir, tenofovir e telbivudina 

(Chevaliez & Pawlotsky 2009, Liaw & Chu 2009, Brasil 2011b, Chen et al. 2011, 

Elewa et al. 2011). 

O primeiro agente aprovado para o tratamento da hepatite B foi o interferon-

 convencional (IFN-). Posteriormente, foi adicionado à terapia o interferon- 

peguilado (PEG-IFN-), devido a maior duração (meia-vida) desse fármaco. A 

administração do IFN- é de três doses subcutâneas semanais por 16 a 24 semanas, 

enquanto do PEG-IFN- é de uma dose semanal por um período de 48 semanas. Os 

interferons são agentes imunomoduladores que agem diminuindo a carga viral e 

aumentando a taxa de soroconversão do HBeAg para anti-HBe. Os efeitos colaterais 

associados a essa medicação incluem sintomas semelhantes a gripe, anorexia, dermatite, 

alopecia, anormalidades hematológicas, disfunção da tireóide, descompensação hepática 
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e problemas neuropsiquiátricos (Chevaliez & Pawlotsky 2009, Gluud & Gluud 2009, 

Liaw & Chu 2009, Elewa et al. 2011, Lam et al. 2011). 

Os antivirais análogos nucleosídeos/nucleotídeos são administrados por via 

oral, sendo considerados seguros e eficazes na supressão do HBV-DNA, soroconversão 

do HBeAg, normalização da ALT e melhoria da fibrose hepática. A tendência atual é a 

utilização em longo prazo dessa classe de medicamentos para conseguir a supressão 

virológica permanente. Porém, se o tratamento for interrompido, pode haver o aumento 

dos níveis de HBV-DNA e/ou desenvolvimento de resistência ao medicamento. A 

ocorrência de resistência pode estar associada a mutações no genoma do HBV, como 

descrito anteriormente e, normalmente, aumenta com a duração prolongada do 

tratamento. Os mais novos análogos, entecavir e o tenofovir, têm maior potência 

antiviral e maior barreira contra resistência quando comparados ao adefovir, telbivudina 

e lamivudina (Marcellin et al. 2003, Hadziyannis et al. 2006, Lai et al. 2006, Liaw & 

Chu 2009, Elewa et al. 2011, Fung et al. 2011, Lam et al. 2011). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, por meio do Protocolo Clínico e 

Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções, 

indica e disponibiliza gratuitamente os seguintes fármacos para o tratamento da infecção 

pelo HBV: interferon-alfa, interferon-alfa peguilado, lamivudina, tenofovir, entecavir e 

adefovir. Os critérios de indicação de tratamento e as recomendações terapêuticas são 

descritas no manual conforme cada situação clínica e laboratorial. As seguintes 

situações são abordadas: indivíduos virgens de tratamento HBeAg reagentes ou não 

reagentes, sem cirrose; indivíduos virgens de tratamento, cirróticos, HBeAg reagentes 

ou não reagentes; hepatite viral crônica B em crianças; coinfecções HBV-HDV, HBV-

HIV e HBV-HCV (Brasil 2011b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hadziyannis%20SJ%22%5BAuthor%5D
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1.9 Epidemiologia da infecção pelo HBV 

 

1.9.1 Transmissão 

 

As vias de transmissão do vírus da hepatite B incluem a vertical, sexual e 

parenteral/percutânea (Hou et al. 2005, Kwon & Lee 2011). Embora o HBsAg tenha 

sido encontrado em diversos fluidos corporais, apenas o soro, sêmen e saliva têm 

demonstrado ser infecciosos (Alter 2003). O risco de transmissão está diretamente 

relacionado ao nível de HBV-DNA no soro, e esse normalmente é maior em pacientes 

HBeAg positivos. Porém, isolados que apresentam mutações que impedem a expressão 

do HBeAg também têm sido associados a transmissão (Alter et al.1976, Heptonstall et 

al. 1997, Alter 2003, Shiffman 2010). Além disso, o HBV pode apresentar-se estável 

em superfícies ambientais por mais de sete dias (Bond et al. 1981), podendo levar a 

transmissão direta ou indireta por contato com objetos contaminados de uso pessoal ou 

coletivo (Alter 2003, Elgouhari et al. 2008, Shiffman 2010, Kwon & Lee 2011).  

A transmissão vertical (da mãe para o filho) pode ocorrer no útero, no 

momento do parto, ou ainda no pós-natal. Em áreas com alta prevalência para o HBV, a 

maior parte das novas infecções resulta de transmissão vertical ou ainda horizontal entre 

membros da família, devido ao compartilhamento de objetos pessoais e/ou contato com 

lesões de pele ou mucosas de pessoas contaminadas que residem no mesmo domicílio 

(Hou et al. 2005, Valsamakis 2007, Carey 2009, Liaw & Chu 2009, Shiffman 2010, Mu 

et al. 2011, Niederhauser et al. 2011). 

Em regiões com baixa e média prevalência para o HBV, as formas de 

transmissão são principalmente as vias sexual e parenteral/percutânea. A infecção 

ocorre comumente em jovens e adultos não vacinados. Nesses casos, os fatores 

associados ao maior risco de infecção são: relação sexual desprotegida, múltiplos 

parceiros sexuais, uso de drogas injetáveis, transfusão sanguínea, hemodiálise, 

exposição ocupacional envolvendo profissionais da saúde e procedimentos invasivos 

com instrumentos contaminados como cirurgias, tatuagens, piercing, acupuntura e 

tratamento dentário (Alter 2003, Hou et al. 2005, Elgouhari et al. 2008, Carey 2009, 

Shiffman 2010, Kwon & Lee 2011). 
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1.9.2 Distribuição da infecção pelo HBV 

 

A infecção pelo HBV tem uma ampla distribuição global. A Organização 

Mundial de Saúde (OMS) estima que no mundo cerca de dois bilhões de pessoas já 

foram infectadas por esse vírus em algum momento da vida e, há mais de 240 milhões 

de pessoas com hepatite B crônica (WHO 2012a). 

A endemicidade da infecção pelo HBV varia de acordo com a área 

geográfica e o grupo populacional. Regiões de alta endemicidade são aquelas em que 

mais de 8% da população é HBsAg positiva, com alta taxa de infecção durante a 

infância e, em geral são regiões em desenvolvimento como países da África 

subsaariana. A região de endemicidade intermediária é aquela em que a prevalência 

para o HBsAg varia de 2 a 7%, onde a infecção ocorre na infância, adolescência e fase 

adulta, como por exemplo: o leste e sul da Europa,  norte da África, parte das Américas 

do Sul e Central e Oriente Médio. Já as regiões com baixa prevalência são aquelas em 

que menos de 2% da população tem hepatite B crônica, sendo principalmente 

transmitida por via sexual e parenteral entre adolescentes e adultos. Esse perfil é 

encontrado na Europa Ocidental e parte das Américas (André 2000, Alter 2003, 

Lavanchy 2004, Hou et al. 2005, CDC 2006, Elgouhari et al. 2008, Liaw & Chu 2009, 

Kew 2010, Te & Jesen 2010, Sbai et al. 2011). 

Recentemente, Ott et al. (2012) publicaram uma revisão sistemática da 

literatura incluindo estudos que estimaram a infecção pelo HBV. Dados de 

soroprevalência do marcador HBsAg em todo o mundo foram coletados no período de 

1980-2007. A prevalência por idade e endemicidade foi estimada a nível global e para 

cada região do mundo no período de 1990 a 2005. Para ilustrar a endemicidade global 

no ano de 2005, dois mapas sobre a prevalência da infecção pelo HBV em crianças 5-9 

anos (Figura 9) e em adultos de 19-49 anos (Figura 10) foram apresentados. 

Entre 1990 e 2005, a prevalência de infecção crônica pelo HBV diminuiu na 

maioria das regiões, isso foi evidente na África Central subsaariana, nas Américas 

Central e Sul (região tropical), sudeste Asiático e Europa Central. A prevalência por 

grupo etário variou de acordo com a região geográfica, sendo os níveis maiores de 

endemicidade encontrados na África subsaariana. Prevalência abaixo de 2% foi 
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verificada na América Latina (tropical e central), América do Norte e Europa Ocidental. 

A Ásia apresentou padrões distintos, com prevalência intermediária baixa na região sul, 

porém intermediária alta em sua parte oriental. A diminuição global na prevalência do 

HBsAg pode estar intimamente relacionada à imunização contra hepatite B (Ott  et al. 

2012).  

 

 

Figura 9 - Prevalência da infecção pelo HBV em crianças de 5-9 anos, 2005 

(modificada) 

Fonte: Ott et al. (2012) 
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Figura 10 - Prevalência da infecção pelo HBV em adultos de 19-49 anos, 2005 

(modificada) 

Fonte: Ott et al. (2012) 

 

 No Brasil, estudos realizados a partir da década de 90 mostraram mudanças 

no padrão epidemiológico da infecção pelo HBV (Focaccia et al. 1998, Souto 1999, 

Clemens et al. 2000, Paula et al. 2001, Brasil et al. 2003, Viana et al. 2005, Pereira et 

al. 2009). O inquérito nacional de soroprevalência das hepatites A, B e C nas capitais 

brasileiras, financiado pelo Ministério da Saúde, confirma essa tendência. Segundo o 

inquérito, o resultado global da prevalência para o marcador de exposição ao HBV 

(anti-HBc), referente ao conjunto das capitais do Brasil, foi de 7,4% (IC 95%: 6,8-

8,0%). Em relação ao HBsAg, a prevalência foi de 0,37% (IC 95%: 0,25-0,50), 

sugerindo uma endemicidade baixa da infecção pelo HBV nas capitais do País (Brasil 

2011a). 

 Em Goiás, estudos realizados com diferentes populações encontraram 

prevalências variadas para o HBsAg, tais como: 0,5% em gestantes (Cardoso et al. 

1996), 14,5% em indivíduos com suspeita clinica de hepatite (Silva et al. 2002), 0,7% 

em profissionais de laboratório (Silva et al. 2005a), 2,4% em pacientes em hemodiálise 

(Ferreira et al. 2006), 0,6% em adolescentes (Oliveira et al. 2006), 1,8% em 
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comunidade afrodescendente (Matos et al. 2009), 0,3% em primodoadores (Anjos et al. 

2011) e 3,2% em pacientes com tuberculose (Aires et al. 2012). 

 Também em Goiás, índices variados de prevalência global para o HBV 

foram encontrados em gestantes (7,5%) (Cardoso et al. 1996), pacientes em diálise 

(63,4%) (Borges et al. 1997), hemodialisados (56,7%) (Teles et al. 1998), portadores de 

doença mental (22,4%) (Souza et al. 2004), adolescentes (5,9%) (Oliveira et al. 2006), 

comunidade afrodescendente (35,4%) (Matos et al. 2009), usuários de drogas não 

injetáveis (14%) (Ferreira et al. 2009), primodoadores (6,9%) (Anjos et al. 2011) e em 

pacientes com tuberculose (25,6%) (Aires et al. 2012). 

 

1.9.3 Distribuição dos genótipos e subgenótipos 

 

 Os genótipos e subgenótipos do HBV apresentam uma distribuição 

geográfica variável nas diferentes regiões do mundo, como ilustrado na Figura 11. O 

genótipo A é frequentemente encontrado na África sub-Sahariana (subgenótipo A1), 

Norte da Europa (A2) e África ocidental (A3). Os genótipos B e C são prevalentes na 

região do Pacífico Asiático; entretanto, o subgenótipo B1 é mais encontrado no Japão, 

B2-B5 e B7 no leste Asiático, enquanto o B6 em populações indígenas no Ártico. O 

genótipo C e seus subgenótipos são prevalentes no leste e sudeste da Ásia. O genótipo 

D é frequentemente identificado na Europa, Egito, Índia, Ásia e Oriente Médio (D1), 

Europa e Japão (D2), Estados Unidos, África do Sul, Europa e Ásia (D3) e o 

subgenótipo D4 no Japão, Austrália e Nova Guiné. O genótipo E está restrito à África 

Ocidental. O genótipo F e seus subgenótipos são encontrados, principalmente, nas 

Américas Central e do Sul, como por exemplo, o F1 na Argentina e Bolívia, F2 

Venezuela e Brasil, F3 Venezuela, Colômbia e Panamá e F4 na Argentina. O genótipo 

G tem sido relatado na França, Alemanha, Vietnã e Estados Unidos. O genótipo H foi 

encontrado no México, Nicarágua e Califórnia. Recentemente, o genótipo I foi isolado 

no Vietnã, e o genótipo J identificado no Japão (Kay & Zoulin 2007, McMahon 2009, 

Tatematsu et al. 2009, Kurbanov et al. 2010, Pourkarim et al. 2010, Yu et al. 2010, 

Hübschen et al. 2011, Kao 2011). 
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 No Brasil, os genótipos A, D e F são os mais prevalentes. Vários estudos 

conduzidos em diferentes regiões do País têm mostrado uma maior proporção do 

genótipo A, exceto na Região Sul, onde o genótipo D é predominante (Araújo et al. 

2004, Motta-Castro et al. 2005, Viana et al. 2005, Mello et al. 2007, Motta-Castro et al. 

2008, Ferreira et al. 2009, Santos et al. 2010, Bertolini et al. 2012, Dias et al. 2012, 

Nabuco et al. 2012, Moura et al. 2013).  

 

Figura 11 - Distribuição geográfica dos genótipos (modificada) 

Fonte: Kurbanov et al. (2010) 

 

1.10 Prevenção e controle da infecção pelo HBV 

 

Medidas preventivas contra a infecção pelo HBV incluem mudanças 

comportamentais e condutas que evitem a exposição ao sangue e outros fluidos 

corporais como: uso de preservativo durante as relações sexuais, não compartilhamento 

de objetos pessoais e perfuro cortantes, rastreamento para o HBV em gestantes, triagem 

dos doadores de sangue/órgão/sêmen, inativação adequada dos produtos hemoderivados 

e práticas adequadas de biossegurança em estabelecimentos de saúde. Embora essas 

medidas possam reduzir o risco para infecção, a mais segura e eficaz é a vacinação 
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contra o HBV (Alter 2003, Hou et al. 2005, Brasil 2006, Liaw & Chu 2009, Brasil 

2009a, Kwon & Lee 2011). 

A vacina contra hepatite B foi disponibilizada desde 1982, sendo as 

primeiras derivadas de plasma, e que logo foram substituídas pelas desenvolvidas 

utilizando a técnica do DNA recombinante, com a expressão do HBsAg em leveduras 

ou células de mamíferos. Essa vacina confere proteção (título de anti-HBs ≥ 10 

mUI/mL) em aproximadamente 95% dos vacinados (WHO 2009, Aspinall et al. 2011, 

Kwon & Lee 2011).  

A vacina deve ser administrada por via intramuscular em um esquema de 

três doses (0, 1 e 6 meses). A mesma pode ser administrada em qualquer idade, porém é 

recomendado iniciar o esquema nas primeiras 12 horas de vida. A eficácia da vacina é 

maior em recém-nascidos, crianças e jovens. A proteção contra a infecção persiste 

mesmo com a queda dos títulos de anticorpos com o passar dos anos (Brasil 2005, Hou 

et al. 2005, Brasil 2006, Brasil 2008, Luna et al. 2009, Junqueira et al. 2010, Aspinall et 

al. 2011, Kwon & Lee 2011). 

Em 1992, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou que a 

vacinação contra o HBV deveria ser incluída no sistema de imunização infantil de todos 

os países. No Brasil, essa vacina começou a fazer parte do Programa Nacional de 

Imunização (PNI) a partir de 1998 para todos os recém-nascidos e alguns grupos 

considerados de risco (Kane 1995, Brasil 2003, Aspinall et al. 2011). Até o ano de 

2011, 180 países relataram ter incluído a vacina em seus programas nacionais de 

imunização (WHO 2012b). 

No Brasil, a vacina contra o HBV é produzida pelo Instituto Butantan e 

disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para todos os indivíduos com até 

29 anos de idade (Brasil 2010a, Brasil 2012a), além de grupos com maior 

vulnerabilidade para infecção pelo HBV, independente da faixa etária, tais como: 

gestantes (após o primeiro trimestre de gestação), profissionais da saúde, bombeiros, 

policiais militares/civis/rodoviários, carcereiros, reclusos, caminhoneiros, coletadores de 

lixo, doadores de sangue, homens e mulheres que têm relação sexual com pessoa do 

mesmo sexo, manicures, pedicures e podólogos, assentados, indígenas, 

politransfundidos, profissionais do sexo, portadores de DST (doença sexualmente 
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transmissível) e usuários de drogas injetáveis/inaláveis (Brasil 2006, Brasil 2008, Brasil 

2010b). 

Populações como imunocomprometidos, portadores de doenças renais 

crônicas, hemofílicos, portadores de neoplasias, dentre outras, devem fazer uso de 

esquemas especiais. No caso de pacientes portadores do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV), deve-se aplicar uma quarta dose de 6 a 12 meses após a terceira, sendo 

que as quatro doses contêm o dobro das doses de rotina (Brasil 2006, Brasil 2009b, 

Brasil 2010b, Kwon & Lee 2011). 

No segundo semestre de 2012, a vacina pentavalente (difteria, tétano, 

coqueluche, hepatite B e meningite causada pelo Haemophilus influenzae tipo b) está 

sendo introduzida no calendário básico de vacinação da criança. Assim, o novo esquema 

vacinal para crianças mantém a primeira dose ao nascer da vacina contra hepatite B 

monovalente, seguida de três doses, com intervalo de 60 dias, a partir de 2 meses de 

idade, da vacina pentavalente (Brasil 2012b).  

Outra forma de prevenir a infecção pelo HBV é a imunoprofilaxia passiva, 

utilizando imunoglobulina humana anti-hepatite B (HBIG), que é indicada para pessoas 

não vacinadas após a exposição a uma situação de risco, por exemplo: prevenção da 

infecção perinatal pelo HBV, vítimas de abuso sexual, comunicantes sexuais de caso 

agudo de hepatite B, vítimas de acidentes com material biológico positivo, ou 

fortemente suspeito de infecção por HBV, e imunodeprimido após exposição de risco, 

mesmo que previamente vacinados (Brasil 2006, Brasil 2008, Brasil 2010b, Aspinall et 

al. 2011, Kwon & Lee 2011). 

 

1.11 Hepatite B em pacientes HIV positivos 

 

 O HIV é classificado na família Retroviridae, subfamília Orthoretrovirinae, 

gênero Lentivirus (ICTV 2011). Estima-se que, no mundo, cerca de 34 milhões de 

indivíduos estão infectados pelo HIV e que há 630 mil pessoas vivendo com esse vírus 

no Brasil (Brasil 2010c, UNAIDS 2011). O HIV e o HBV compartilham rotas comuns 

de transmissão (sexual, parenteral e vertical), o que favorece a ocorrência frequente de 
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coinfecção pelos dois vírus. Aproximadamente 10% dos indivíduos infectados pelo HIV 

em todo o mundo apresentam infecção crônica pelo HBV (Burnett 2008, Soriano et al. 

2008, Thio 2009, Lacombe et al. 2010, Kourtis et al. 2012).  

A coinfecção HBV-HIV apresenta importante relevância clínica, pois tem 

implicações na terapêutica e no prognóstico da hepatite B. A infecção pelo HIV 

modifica a evolução natural da hepatite B, sendo a população de coinfectados mais 

susceptível ao desenvolvimento de doença crônica, por apresentar menor soroconversão 

ao antígeno “e” e níveis elevados do HBV-DNA no soro (Machado et al. 2006, Burnett 

2008, Soriano et al. 2008, Mohammadi et al. 2009). Além disso, a infecção pelo HIV 

pode favorecer episódios de reativação e reinfecção pelo HBV (Kashala et al. 1994, 

Burnett 2008, Gutiérrez-García et al. 2011, Kourtis et al. 2012). Estudos têm mostrado 

que a coinfecção com o HIV diminui a persistência de anticorpos anti-HBs em 

indivíduos infectados pelo HBV (Vento et al. 1989, Horvath & Raffanti 1994, Reuter et 

al. 2011, Romero et al. 2011), bem como em indivíduos vacinados (Rey et al. 2000, 

Moss et al. 2003). Nos pacientes coinfectados, podem ainda surgir perfis sorológicos 

atípicos com maior frequência do que nos monoinfectados, sendo que muitos desses 

apresentam somente o anti-HBc isolado (Machado et al. 2006). Adicionalmente, a 

infecção pelo HIV tem sido sugerida como fator para o desenvolvimento da hepatite B 

oculta (Mphahlele et al. 2006, Bagaglio et al. 2010, Bello et al. 2011).  

Em outros países, estudos realizados na população HIV soropositiva, sob 

uso de terapia antirretroviral, verificaram uma prevalência de infecção oculta pelo HBV 

variando de 0% na Espanha (Núñez et al. 2002) a 34,8% na Bélgica (Pourkarim et al. 

2011) (Quadro 2). Em relação aos estudos realizados em pacientes infectados pelo HIV, 

virgens de tratamento, o menor índice encontrado foi na Alemanha (2,9%) (Reuter et al. 

2011), enquanto o maior na África do Sul (88,4%) (Firnhaber et al. 2009) (Quadro 2). 

A prevalência da infecção oculta pelo HBV tem sido estudada por vários 

pesquisadores, utilizando diferentes métodos e padrões laboratoriais. Por isso, os dados 

de prevalência desse tipo de infecção são bastante divergentes. No Brasil, os quatro 

estudos conduzidos em pacientes HIV soropositivos, em tratamento antirretroviral, 

mostraram que a prevalência de infecção oculta variou de 5 a 19% nos Estados do Rio 

de Janeiro e São Paulo (Quadro 3) (Jardim et al. 2008, Araújo et al. 2008, Santos et al. 

2003, Sucupira et al. 2006).  
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Quadro 2 - Estudos de prevalência da infecção oculta pelo HBV em indivíduos 

infectados pelo vírus da imunodeficiência humana em outros países 

Referência Local N Virgens de 

tratamento 

Infecção oculta 

pelo HBV (%) 

Núñez et al. 2002 Espanha 85 Não 0 

Shire et al. 2004 EUA 38 Sim 10,5 

Neau et al. 2005 França 160 Não 0,6 

Filippini et al. 2006 Itália 86 Sim 20,0 

Mphahlele et al. 2006 África 167 Não 22,1 

Torres-Baranda et al. 2006 México 38 Não 18,4 

Quarleri et al. 2007 Argentina 72 Não 5,5 

Rai et al. 2007 Índia 58 Não 12,2 

Shire et al. 2007 EUA 909 Não 1,3 

Azadmanesh et al. 2008 Iran 22 Não 13,6 

Ramia et al. 2008 Líbano 101 Não 28,7 

Firnhaber et al. 2009 África do Sul 43 Sim  88,4 

Morsica et al. 2009 Itália 175 Sim/Não 15,0 

Stuart et al. 2009 Holanda 191 Sim 4,7 

Gupta & Singh 2010 Índia 53 Sim 45,3  

N’Dri-Yoman et al. 2010 África 209 Sim 24,0 

Barth et al. 2011 África do Sul 60 Sim 10,0 

Bello et al. 2011 Cuba 54 Não 24,0 

Pourkarim et al. 2011 Bélgica 46 Não 34,8 

Reuter et al. 2011 Alemanha 554 Sim 2,9 

Attia et al. 2012 Costa do 

Marfim 

188 Sim 21,3 

Bell et al. 2012 África do Sul 298 Sim 15,1 

Di Lello et al. 2012 Espanha 144 Não 0,7 

Panigrahi et al. 2012 Índia 112 Sim 10,7 

Utsumi et al. 2013 Indonésia 118 Não 27,1 
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Quadro 3 - Estudos de prevalência da infecção oculta pelo HBV em indivíduos 

infectados pelo vírus da imunodeficiência humana no Brasil 

Referência Local N Virgens de 

tratamento 

Infecção oculta 

pelo HBV (%) 

Santos et al. 2003 Rio de Janeiro, RJ 101 Não 15,8 

Sucupira et al. 2006 Rio de Janeiro, RJ 32 Não 19,0 

Araújo et al. 2008 Rio de Janeiro, RJ 43 Não 14,0 

Jardim et al. 2008 Campinas, SP 159 Não 5,0 

 

 

Outro aspecto importante relacionado à coinfecção HBV-HIV é o 

surgimento de mutações que podem interferir no tratamento, uma vez que a detecção 

precoce de resistência é extremamente importante para o sucesso da terapia antiviral.   

Neste contexto, a ocorrência de mutantes YMDD está relacionada à resistência ao 

tratamento com lamivudina em indivíduos HBV-HIV coinfectados, bem como em 

monoinfectados, sem terapia antiretroviral prévia, tanto nos pacientes HBsAg reagentes, 

quanto nos indivíduos com infecção oculta pelo HBV (Kobayashi et al. 2001, Kirishima 

et al. 2002, Heo et al. 2004, Ohishi et al. 2004, Tsubota 2006, Selabe et al. 2007, Tan et 

al. 2012). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A exposição ao vírus da hepatite B ocorre em número considerável de 

indivíduos infectados pelo HIV, sendo que a morbimortalidade é maior em coinfectados 

quando comparados aos monoinfectados (Hoffmann & Thio 2007, Burnett 2008, 

Soriano et al. 2008, Kourtis et al. 2012). A progressão para hepatite B crônica é cerca 

de cinco vezes mais frequente nos coinfectados. Além disso, esses pacientes apresentam 

maior risco para desenvolvimento de cirrose e hepatocarcinoma. A imunossupressão 

pelo HIV pode levar a perda de anticorpos anti-HBs e a reativação da hepatite B crônica 

(Hoffmann & Thio 2007, Gutiérrez-García et al. 2011, Kourtis et al. 2012).  Diante 

desse cenário, estudos sobre a coinfecção HBV-HIV são importantes para o melhor 

entendimento dessa coinfecção e suas implicações. 

Ainda, indivíduos coinfectados apresentam perfis sorológicos atípicos mais 

frequentemente do que os monoinfectados, sendo que muitos deles podem apresentar 

hepatite B oculta e mutações no genoma viral, que podem ter implicações no 

prognóstico da hepatite B e na terapêutica, como por exemplo, a resistência à 

lamivudina já encontrada em pacientes coinfectados, virgens de tratamento (Machado et 

al. 2006, Mphahlele et al. 2006, Selabe et al. 2007, Burnett 2008, Soriano et al. 2008, 

Thio 2009, Bagaglio et al. 2010, Bello et al. 2011, Kourtis et al. 2012). Assim, estudos 

moleculares do HBV em pacientes infectados pelo HIV são relevantes para o 

acompanhamento/tratamento adequado desses pacientes. 

Apesar da importância do conhecimento dos aspectos virológicos, no 

contexto da coinfecção HBV-HIV, as informações sobre prevalência da infecção oculta 

pelo HBV, caracterização de genótipos e investigação de mutações em indivíduos 

coinfectados no Brasil permanecem escassas. Além disso, os poucos dados disponíveis 

no País se restringem ao grupo de pacientes em tratamento com lamivudina (Santos et 

al. 1998, 2003, 2004, Sucupira et al. 2006, Ramos et al. 2007, Araújo et al. 2008, 

Jardim et al. 2008). 

 Diante disso, a presente dissertação representa o primeiro estudo realizado 

no Brasil, com o intuito de investigar os aspectos moleculares da infecção pelo HBV em 

indivíduos HIV soropositivos, virgens de tratamento. Portanto, as informações como 
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prevalência de infecção oculta pelo HBV, identificação dos genótipos circulantes e 

análise de mutações no genoma viral podem auxiliar na definição das intervenções 

clínicas e terapêuticas necessárias a esse grupo de pacientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

  
 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 O presente estudo tem como objetivo geral investigar os aspectos 

moleculares da infecção pelo HBV em indivíduos HIV soropositivos, virgens de 

tratamento, em Goiânia-Goiás. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar a prevalência de infecção oculta pelo HBV em pacientes anti-HBc 

reagentes; 

 

 Detectar o HBV-DNA nos pacientes HBsAg positivos; 

 

 Determinar a carga viral das amostras HBV-DNA positivas;  

 

 Identificar os genótipos circulantes do HBV; 

 

 Verificar a ocorrência de mutações nas regiões S e P do HBV na população; 

 

 Investigar a presença de coinfecção HIV-HBV-HCV. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do estudo e população 

 

 Este trabalho foi realizado a partir de um estudo de corte transversal (Lemes 

2011), conduzido em uma população HIV soropositiva, virgem de tratamento 

antirretroviral, atendida no hospital de referência para doenças infecciosas (Hospital de 

Doenças Tropicais Anuar Auad) em Goiânia-Goiás, no período de abril/2009 a 

abril/2010. Os critérios de inclusão do estudo foram: ser portador do HIV, possuir idade 

igual ou superior a 18 anos e não ter feito uso de antirretroviral. O estudo foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital de Doenças Tropicais Anuar Auad (CEP-

HDT nº 004/2009). 

 De 520 pacientes recrutados, 505 (97%) indivíduos concordaram em 

participar da investigação, mediante a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE). Os participantes foram entrevistados sobre dados 

sociodemográficos, possíveis fatores de risco associados à infecção pelo HBV e 

vacinação prévia contra hepatite B. Em seguida, foram coletados 10 mL de sangue, os 

soros separados e estocados a -20ºC até a realização dos ensaios sorológicos e 

moleculares. 

 Após triagem sorológica da população, dois grupos de pacientes foram 

selecionados para o presente estudo: (i) 99 anti-HBc positivos/HBsAg negativos e (ii) 

29 indivíduos HBsAg reagentes, conforme indicado no fluxograma apresentado a seguir 

(Figura 12).  
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Figura 12 - Fluxograma para seleção da população do estudo 

 

4.2 Testes sorológicos 

 

4.2.1 Marcadores sorológicos da infecção pelo HBV e HCV 

 

 Inicialmente, foi realizada uma triagem sorológica, por ensaios 

imunoenzimáticos (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay - ELISA), para detecção dos 

marcadores sorológicos da infecção pelo HBV: HBsAg (Hepanostika HBsAg Ultra, 

Biomerieux), anti-HBc (Hepanostika anti-HBc, Uni-Form, Biomerieux) e anti-HBs 

(Bioelisa anti-HBs, Biokit). Em seguida, as amostras HBsAg reagentes foram 

submetidas à detecção dos marcadores HBeAg, anti-HBe e anti-HBc IgM (Eti-Ab/Ebk 

520 pacientes HIV soropositivos, virgens de tratamento antirretroviral 

15 Recusas 

505 participantes 

Triagem sorológica 

29 HBsAg + 

(Grupo 2) 

99 anti-HBc+/HBsAg – 

(Grupo 1) 
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Plus/Eti-Core-IgMK, Diasorin) e, as anti-HBc positivas ao teste para a fração IgM deste 

marcador. 

 Para detecção do marcador da infecção pelo HCV (anti-HCV - Hepanostika 

anti-HCV Ultra, Biomedical), foi utilizado ELISA de terceira geração, sendo as 

amostras reagentes submetidas ao teste confirmatório line immuno assay - LIA (INNO-

LIA HCV Ab, Innogenetics).  

 Para todos os testes sorológicos citados acima foram empregados reagentes 

comerciais, sendo os procedimentos e a interpretação dos resultados realizados 

conforme recomendações de cada fabricante. 

 

4.3 Detecção do HBV-DNA 

 

Para evitar a contaminação cruzada entre as amostras durante os testes 

moleculares, áreas específicas do laboratório foram designadas para o manuseio dos 

reagentes, das amostras e dos produtos amplificados. Controles positivos e negativos 

foram incluídos em todas as extrações de DNA e nas reações de amplificação por PCR. 

Não mais que 15 amostras de soro foram extraídas de uma só vez. Adicionalmente, água 

milliQ foi submetida às mesmas etapas de extração e de amplificação por PCR como 

controle negativo para cada grupo de cinco amostras de soro. A positividade para o 

HBV-DNA foi confirmada pela repetição da extração do DNA e dos processos de 

amplificação.  

 

4.3.1 Extração do HBV-DNA  

 

As amostras reagentes aos marcadores HBsAg e/ou anti-HBc foram 

submetidas à extração do ácido nucleico do HBV, conforme descrito por Niel et al. 

(1994). O procedimento iniciou-se com o preparo da solução de lise, constituída pela 

solução A (Tris 200 mM, SDS 1%, NaCl 700 mM, EDTA 20 mM e tRNA 0,1 mg/mL) 

e B (Proteinase K 2 mg/mL em solução de CaCl 0,36 mM) na proporção de 4:1. 
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Em cada tubo, pipetou-se 250 µL de soro e 80 µL da solução de lise, que 

foram incubados em banho-maria a 37ºC por 4 horas. Em seguida, adicionou-se 330 µL 

de fenol, homogeneizou-se em vórtex e as amostras foram centrifugadas a 12000 rpm 

sob refrigeração de 4ºC, durante 10 minutos. Posteriormente, o sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo tipo eppendorf onde foram adicionados 330 µL de 

clorofórmio. A mistura foi homogeneizada em vórtex e centrifugada por 5 minutos a 

4ºC em 12000 rpm. Novamente, a fase superior foi transferida para outro tubo 

eppendorf e nele adicionou-se 400 µL de etanol absoluto, sendo esse incubado a -20ºC 

por uma noite (overnight).  

No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos (4ºC/ 

12000 rpm). Então, o sobrenadante foi descartado, e adicionou-se 600 µL de etanol 70% 

para lavagem do DNA precipitado no fundo do tubo. Em seguida, os tubos foram 

homogeneizados por inversão e centrifugados durante 30 minutos a 4ºC e 12000 rpm. 

Finalmente, o sobrenadante foi descartado e o pellet (contendo o DNA) de cada amostra 

foi ressuspendido com 30 µL de água milliQ e armazenado a -20ºC. 

 

4.3.2 Reação em cadeia pela polimerase (PCR) 

 

Após a extração do DNA, a região pré-S/S do genoma do HBV foi 

amplificada por uma semi-nested PCR, com sensibilidade de detecção de três moléculas 

de DNA por ensaio, conforme descrito por Motta-Castro et al. (2008). 

A primeira etapa de amplificação (PCR-1) foi realizada utilizando-se uma 

mistura contendo 1 pmol dos primers PS1 e S2/S22 (Quadro 4) (Invitrogen), 3 mM de 

Cloreto de Magnésio (MgCl), 0,2 mM de cada dNTP (desoxirribonucleotídeos 

trifosfatados - dATP, dTTP, dCTP, dGTP), tampão 10X, 2 µL do DNA extraído e 1 U 

de Taq DNA polimerase (Invitrogen), em um volume final de 50 µL. Os tubos contendo 

essa mistura foram levados ao termociclador com o seguinte programa: 94ºC por 3 

minutos (desnaturação inicial da fita de DNA), 30 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 52ºC 

por 40 segundos, 72ºC por 2 minutos (desnaturação, anelamento e extensão, 

respectivamente), seguido pelo alongamento final a 72ºC durante 7 minutos. O produto 

final obtido foi de 1236 pares de bases (pb). 
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Em seguida, para a segunda PCR utilizou-se 1 µL do produto da PCR-1, em 

uma mistura com os primers PS1 e SR (Quadro 4) (Invitrogen) nas mesmas condições 

descritas na primeira amplificação. Essa mistura foi levada ao termociclador no seguinte 

programa: 94ºC por 3 minutos, 30 ciclos de (94ºC por 20 segundos, 55ºC por 20 

segundos, 72ºC por 1 minuto) e 72ºC por 7 minutos, resultando um produto final de 

1099 pb.  

 

4.3.3 Eletroforese em gel de agarose 

 

Preparou-se o gel de agarose a 2% em TBE (tampão tris-borato-EDTA) e 

adicionou-se brometo de etídeo. Os produtos obtidos após a semi-nested PCR e o 

marcador de peso molecular (100 pb) foram misturados ao azul de bromofenol, 

aplicados ao gel e submetidos à eletroforese. Posteriormente, as bandas formadas foram 

visualizadas em transluminador de luz ultravioleta (UV). 

 

4.4 Determinação da carga viral 

 

Para quantificação do HBV-DNA, utilizou-se o DNA extraído das amostras 

de soro com a metodologia descrita anteriormente. A PCR em tempo real foi realizada 

com a tecnologia TaqMan, de acordo com o descrito por Pas & Niesters  (2002), com 

algumas modificações. Utilizou-se um painel de referência constituído de oito diluições 

seriadas, na razão de 10 vezes (2,2 x 10 - 2,2 x 108), do DNA de um plasmídeo 

recombinante, contendo a região do HBV de interesse (parte da região S), o qual foi 

preparado e quantificado no Laboratório de Virologia Molecular/Fiocruz. Os ensaios de 

amplificação foram feitos em volume final de 25 L de tampão universal “TaqMan 

MasterMix” (Applied BioSystems, Foster City, CA, USA), contendo 5 L do DNA 

extraído, 1 M de cada  primer (S14 e S17) (Quadro 4) e 0,3 M da sonda (5’-FAM-

TGTTGACAARAATCCTCACAATACCRCAGA-TAMRA-3´, nt 218-247). Após uma 

incubação inicial de 2 minutos a 50°C e 10 minutos a 95°C, 50 ciclos de PCR foram 

realizados, seguindo um programa de 95°C por 15 segundos e 60°C por 60 segundos. 

As reações foram feitas em duplicata no sistema 7500 SDS (Applied BioSystems). O 
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limite do ensaio foi estimado em 10 cópias por reação ou aproximadamente 100 

cópias/mL de soro. 

 

4.5 Genotipagem do HBV  

 

4.5.1 Genotipagem por RFLP (Retriction Fragment Lenght Polymorphism) 

 

Para a identificação do genótipo das amostras HBV-DNA positivas, o 

fragmento de DNA amplificado foi analisado pelo método de RFLP (análise do 

polimorfismo de comprimento dos fragmentos de restrição), utilizando-se três enzimas 

de restrição: EcoRI, BamHI e StuI (New England BioLabs).  

As enzimas foram diluídas conforme recomendações do fabricante (8 µL de 

água milliQ, 2 µL  de tampão específico e 10 U de cada enzima separadamente). Dez 

microlitros da mistura de cada enzima foram incubados com igual volume do produto 

final da semi-nested PCR a 37ºC durante 6 horas. Após este período, as amostras 

contendo DNA digerido e o marcador de peso molecular (100 pb) foram misturadas a 5 

µL de azul de bromofenol, aplicados em gel de agarose a 2% e submetidos à 

eletroforese. As bandas formadas foram visualizadas em luz UV com o auxílio de um 

transluminador e comparadas às bandas do marcador de peso molecular. Os padrões 

eletroforéticos foram interpretados e, a distinção entre os genótipos foi realizada 

conforme descrito por Araújo et al. (2004). 

 

4.5.2 Genotipagem por sequenciamento de nucleotídeos 

 

4.5.2.1 Amplificação da região S 

 

As amostras HBV-DNA positivas foram submetidas a amplificação da 

região S por uma semi-nested PCR, para posterior sequenciamento. Na primeira PCR 

foram utilizados os primers externos PS1, S2 e S22, nas mesmas condições descritas na 
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PCR-1, com volume final de 50µL. Enquanto que, a segunda PCR foi realizada com os 

primers S1, S2 e S22 (Quadro 4), com volume final de 100 µL. Para a amplificação, em 

ambas reações, as amostras foram levadas ao termociclador sob o seguinte programa: 

94ºC por 3 minutos para desnaturação inicial, 30 ciclos de (95ºC por 30 segundos, 52ºC 

por 40 segundos, 72ºC por 2 minutos), finalizando com alongamento a 72ºC por 7 

minutos. 

 

4.5.2.2 Purificação de DNA 

 

O produto final da semi-nested PCR foi purificado utilizando reagentes 

QIAquick PCR purification kit (QIAGEN). Inicialmente, adicionou-se, ao produto da 

PCR, 500 µL do tampão de ligação, e a mistura foi aplicada à coluna de spin fornecida 

pelo kit, a qual foi centrifugada por um minuto a 13000 rpm. Após essa etapa, os ácidos 

nucleicos presentes adsorveram à membrana de sílica gel nas condições de alto teor de 

sal fornecidos pelo tampão. Posteriormente, o líquido contendo os resíduos foi 

descartado e, em seguida, adicionou-se à coluna 750 µL de tampão de lavagem, sendo 

igualmente submetido à centrifugação. O líquido residual foi novamente descartado, e a 

coluna submetida a uma nova centrifugação para retirada do excesso de tampão. Em 

seguida, a coluna foi colocada em novo tubo, o DNA puro foi eluído com 30 µL de 

tampão de eluição (o qual possui baixo teor de sal) e submetido a uma centrifugação de 

13000 rpm por um minuto. Ao final, a coluna foi desprezada e o DNA coletado em tubo 

tipo eppendorf armazenado a -20ºC. 

Após a purificação, o DNA foi quantificado aplicando-se 4 µL de cada 

produto purificado e do marcador de massa e peso molecular Low DNA Mass Ladder 

(Invitrogen) em gel de agarose a 2%. A visualização do gel sob luz UV possibilitou 

comparar a intensidade das bandas e calcular a concentração, permitindo assim, 

determinar o volume de DNA utilizado no sequenciamento, sendo considerada 

satisfatória a concentração de 40 a 60 ng/µL de DNA purificado. 
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4.5.2.3 Sequenciamento da região S 

 

A reação de sequenciamento de nucleotídeos da região S foi realizada 

utilizando-se BigDye Terminator versão 3.01 Cycle Sequencing Kit (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, USA), com primers específicos S1, S4, S7, S2 e S22 

(Quadro 4). 

Para cada reação de sequenciamento, empregou-se 2 µL do DNA purificado 

e uma mistura contendo 6 µL de água MilliQ, 3 µL de tampão 5X, 3 µL de primer (2 

pmol) e 1µL de Big Dye (o qual possui didesoxinucleotídeos trifosfatos (ddNTPs) com 

marcadores fluorescentes, dNTPs e Taq DNA polimerase). Posteriormente, as amostras 

foram levadas ao termociclador e submetidas a ciclos de variação de temperatura para a 

síntese da fita complementar e incorporação dos ddNTPs no seguinte programa: 25 

ciclos de 95°C por 20 segundos, 50°C por 15 segundos e 60°C por 60 segundos. 

Em seguida, as amostras foram precipitadas utilizando isopropanol a 65% 

seguido de etanol a 60% para a retirada dos ddNTPs não incorporados. Após 

centrifugação, o etanol foi retirado e a placa colocada em termociclador para completa 

secagem (2 minutos a 95°C). 

Adicionou-se 10 μL de formamida Hi Di (Applied Biosystems) às amostras, 

e a placa foi colocada em termociclador durante 5 minutos a 95°C para desnaturação da 

fita de DNA. Imediatamente após, as amostras foram colocadas em gelo por dois 

minutos, e a placa levada para o sequenciador automático ABI 3130 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA,USA) para a leitura dos eletroferogramas. 
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Quadro 4 - Primers utilizados na semi-nested PCR, sequenciamento e PCR em tempo 

real  

Primer Posição nt* Sequência  (5’ → 3’) 

PS1 (sense) nt 2.826–2.845 CCA TAT TCT TGG GAA CAA GA 

S2 (anti-sense) nt 841–819 GGG TTT AAA TGT ATA CCC AAA GA 

S22 (anti-sense) nt 841–819 GTA TTT AAA TGG ATA CCC ACA GA 

SR (anti-sense) nt 704–685 CGA ACC ACT GAA CAA ATG GC 

S1 (sense) nt 124–143 CTT CTC GAG GAC TGG GGA CC 

S4 (sense) nt 416–436 TGC TGC TAT GCC TCA TCT TCT 

S7 (anti-sense) nt 676–656 TGA GCC AGG AGA AAC GGG CT 

S14 (sense) nt 184-203 GGA CCC CTG CTC GTG TTA CA 

S17 (anti-sense) nt 273-249 GAG AGA AGT CCA CCM CGA GTC TAG A 

*Os nucleotídeos (nt) são numerados começando no local de clivagem para a enzima de restrição EcoRI, 

localizado na região pré-S2, sendo que o genoma completo possui 3221pb. 

 

4.5.2.4 Análise das sequências  

 

Para análise das sequências obtidas montou-se uma sequência consenso das 

fitas sense e anti-sense utilizando o programa SeqMan II versão 5.01 (DNASTAR). 

Posteriormente, foi feito o alinhamento das sequências consenso de cada amostra com a 

utilização do programa Clustal X (Thompson et al. 1997) juntamente com sequências 

representativas dos genótipos do HBV (A-H) obtidas no GenBank 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). Para edição do alinhamento utilizou-se o programa 

BioEdit.  

 A árvore filogenética foi construída utilizando-se o programa MEGA 

(Molecular Evolutionary Genetics Analysis) versão 4 (Tamura et al. 2007). As análises 

foram realizadas pelo método Neighbor-Joining, modelo de substituição de 

nucleotídeos Kimura 2 parâmetros e a robustez dos grupos filogenéticos foi avaliada 

utilizando bootstrap de 1025 repetições.  
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4.6 Detecção de mutações por sequenciamento  

 

Para identificação das mutações, fez-se a dedução de aminoácidos (aa) a 

partir do sequenciamento de nucleotídeos da região S utilizando o programa MEGA 

versão 4. As sequências obtidas foram alinhadas com um protótipo de isolado viral do 

tipo "selvagem" e analisadas visualmente para detecção de mutações na região S e na 

parte sobreposta do gene da polimerase, a qual cobre o domínio da transcriptase reversa 

do aa 1-230. 

 

4.7 Análise dos dados 

 

 Os dados das entrevistas e os resultados dos testes sorológicos e moleculares 

foram digitados em microcomputador e analisados em programa estatístico EpiInfo 6 

desenvolvido pelo “Centers for Diseases Control and Prevention”, Estados Unidos da 

América. A prevalência da infecção oculta pelo HBV foi calculada com intervalo de 

confiança de 95%. O teste de χ2 foi utilizado quando apropriado e valores de p < 0,05 

foram considerados estatisticamente significantes.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Grupo 1 - Pacientes anti-HBc positivos/HBsAg negativos 

 

 A pesquisa de infecção oculta para o HBV foi realizada em todos os 99 

pacientes anti-HBc positivos/HBsAg negativos. Destes, o HBV-DNA foi encontrado em 

16, resultando em uma prevalência de infecção oculta de 16,2% (IC 95%: 9,8-25,2) 

(Figura 13).  

 

Figura 13 - Prevalência de infecção oculta pelo HBV em portadores do HIV, anti-HBc 

positivos 

 

5.1.1 Características dos pacientes com infecção oculta pelo HBV 

 

 Ao verificar as características dos 16 indivíduos com infecção oculta pelo 

HBV (Tabela 1), observou-se que a média de idade desses pacientes foi de 44,4 anos 

(variação 28 a 62 anos), sendo 10 (62,5%) do sexo masculino e seis (37,5%) do 

feminino. Todos informaram um ou mais comportamentos de risco relacionados à 

transmissão sexual do HBV: múltiplos parceiros sexuais ao longo da vida (16/16) e uso 

de preservativo de forma irregular ou não uso (16/16). Ainda, alguns pacientes referiram 

história de DST (9/16), uso de drogas ilícitas não injetáveis (5/16), tatuagem/piercing 
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(4/16), história de prisão (3/16) e uso de drogas ilícitas injetáveis (2/16). A média da 

contagem de células CD4+ nestes pacientes foi de 340,44 células/µL (variação 6-867 

células/µL). Quanto à carga viral plasmática do HIV, a média foi de 69801cópias/mL 

(variação 4283-500000 cópias/mL). O marcador anti-HCV foi detectado em quatro 

(25%) pacientes com infecção oculta pelo HBV.  

 

Tabela 1 - Características dos 16 pacientes HIV soropositivos com infecção oculta pelo 

HBV  

Características  

Idade (anos) 

Média (variação) 44,4 (28 - 62) 

Sexo % (n/N) 

        Masculino 62,5% (10/16) 

        Feminino 37,5% (6/16) 

Comportamento de risco % (n/N) 

        Múltiplos parceiros sexuais 100% (16/16) 

        Uso irregular ou não uso de preservativo 100% (16/16) 

        DST (doença sexualmente transmissível) 56,2% (9/16) 

        Uso de drogas ilícitas não injetáveis 31,2% (5/16) 

        Tatuagem/piercing 25% (4/16) 

        Prisão 18,7% (3/16) 

        Uso de drogas ilícitas injetáveis      12,5% (2/16) 

CD4+ (células/µL) 

Média (variação) 340,44 (6 - 867) 

Carga viral HIV (cópias/mL) 

Média (variação) 69801 (4283 - 500000) 

Anti-HCV positivo % (n/N) 25% (4/16) 

 

 

5.1.2 Quantificação do HBV-DNA, marcadores sorológicos e genótipos/ 

subgenótipos do HBV  

 

 Verifica-se na Tabela 2, que a carga viral do HBV em pacientes com 

infecção oculta variou de 7,03 x 10 a 3,76 x 103 cópias/mL (média 6,59 x 102 

cópias/mL). Dois indivíduos (V259 e V494) possuíam carga viral inferior ao limite de 

detecção do teste. 
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 Apesar de todos os pacientes serem anti-HBc total reagentes, nenhum 

apresentou reatividade para a fração IgM deste marcador. Ainda, sete pacientes foram 

anti-HBs positivos (Tabela 2). 

 Por RFLP, os genótipos A (n= 10; 62,5%), D (n= 2; 12,5%) e F (n= 4; 25%) 

do HBV foram identificados (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Características sorológicas e moleculares do HBV em pacientes HIV 

soropositivos com hepatite B oculta 

Paciente Carga viral 

(cópias/mL) 

Marcadores sorológicos     Genótipo 

(RFLP) Anti-HBc IgM Anti-HBs 

V34 7,03 x 10 - - A 

V133 3,07 x 102 - - A 

V169 1,55 x 102 - - A 

V170 7,15 x 10 - - D 

V188 1,23 x 103 - - A 

V197 8,64 x 102 - + A 

V254 3,76 x 103 - + F 

V258 2,18 x 103 - + A 

V259 ND* - + A 

V369 8,5 x 10 - + D 

V370 1,22 x 103 - - F 

V412 1,3 x 102 - - A 

V439 1,50 x 102 - + A 

V442 1,25 x 102 - + F 

V443 2,03 x 102 - - F 

V494 ND* - - A 

  *ND: Não detectável 

 

 O sequenciamento da região S foi realizado com sucesso em 15 das 16 

amostras que apresentaram infecção oculta pelo HBV. A análise filogenética (Figura 

14) permitiu a identificação dos seguintes genótipos/subgenótipos: A/A1 (n=9), D/D2 

(n=1), D/D3 (n=1) e F/F2 (n=4). 
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Figura 14 - Árvore filogenética da região S do HBV, incluindo os 15 isolados dos 

pacientes com infecção oculta pelo HBV de Goiânia-GO e 18 sequências do GenBank 

(número do acesso e país de origem estão indicados). O genoma do HBV do Woolly 

Monkey (AF046996) foi utilizado como grupo externo. 
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5.1.3 Detecção de mutações do HBV 

  

 Mutações na região S foram observadas em sete pacientes com infecção 

oculta pelo HBV. A substituição do resíduo de tirosina (Y) por uma cisteína (C) na 

posição 100 (sY100C), juntamente com a mudança de uma treonina (T) por uma 

asparagina (N) na posição 131 (sT131N), foi encontrada em cinco pacientes. Outros 

dois indivíduos apresentaram somente a mutação sT131N (Tabela 3). Este grupo de 

pacientes não apresentou mutações na região P do HBV. 

 

Tabela 3 - Mutações na região S do HBV em pacientes HIV soropositivos com hepatite 

B oculta  

Paciente Mutações 

V34 sY100C, sT131N 

V133 sY100C, sT131N 

V169 sT131N 

V170 - 

V188 sY100C, sT131N 

V197 - 

V254 - 

V258 sY100C, sT131N 

V259 - 

V369 - 

V370 - 

V439 sT131N 

V442 - 

V443 - 

V494 sY100C, sT131N 
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5.2 Grupo 2 - Pacientes HBsAg positivos 

 

5.2.1 Características dos pacientes 

 

 Dos 29 pacientes HBsAg positivos, o HBV-DNA foi detectado em 69% 

(20/29). A Tabela 4 apresenta as características dos 20 portadores do HIV que são 

HBsAg/HBV-DNA positivos. A média de idade destes pacientes foi de 40,6 anos 

(variação 26 a 60 anos), sendo 14 (70%) do sexo masculino e seis (30%) do feminino. 

Os indivíduos relataram um ou mais comportamentos de risco relacionados à 

transmissão sexual do HBV, como múltiplos parceiros sexuais ao longo da vida (n=20), 

uso de preservativo de forma irregular ou não uso (n=17), história de DST (n=9) e 

relação com parceiro do mesmo sexo (n=8). Ainda, alguns pacientes informaram outros 

comportamentos de risco, incluindo uso de drogas ilícitas não injetáveis (n=4), 

tatuagem/piercing (n=3), história de prisão (n=3), uso drogas ilícitas injetáveis (n=1) e 

tranfusão sanguínea/cirurgia (n=1). A média da contagem de células CD4+ nestes 

pacientes foi de 437,3 células/µL (variação 94-900 células/µL). Em relação à carga viral 

plasmática do HIV, a média foi de 44780 cópias/mL (variação 4663-114671 

cópias/mL). Adicionalmente, o marcador anti-HCV foi detectado em um indivíduo 

(5%). 
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Tabela 4 - Características dos 20 portadores do HIV, HBsAg/HBV-DNA positivos 

Características  

Idade (anos) 

Média (variação) 40,6 (26 - 60) 

Sexo % (n/N) 

        Masculino 70% (14/20) 

        Feminino 30% (6/20) 

Comportamento de risco % (n/N) 

        Múltiplos parceiros sexuais 100% (20/20) 

        Uso irregular ou não uso de preservativo 85% (17/20) 

        DST (doença sexualmente transmissível) 45% (9/20) 

        Parceiro do mesmo sexo 40% (8/20) 

        Uso de drogas ilícitas não injetáveis 20% (4/20) 

        Tatuagem/piercing 15% (3/20) 

        Prisão 15% (3/20) 

        Uso de drogas ilícitas injetáveis      5% (1/20) 

        Transfusão sanguínea e cirurgia 5% (1/20) 

CD4+ (células/µL) 

Média (variação) 437,3 (94 - 900) 

Carga viral HIV (cópias/mL) 

Média (variação) 44780 (4663 - 114671) 

Anti-HCV positivo % (n/N) 5% (1/20) 

 

 

5.2.2 Determinação da carga viral, marcadores sorológicos e 

genótipos/subgenótipos do HBV 

 

 Na Tabela 5, observa-se que a carga viral do HBV variou de 2,41 x 102 a 

1,34 x 109 cópias/mL (média 2,89 x 108 cópias/mL), sendo que em um paciente (V349) 

o valor foi inferior ao limite de detecção do teste, ou seja, menor que 102 cópias/mL. 

 Em relação aos marcadores sorológicos, nove pacientes foram HBeAg 

reagentes, enquanto sete apresentaram anticorpos anti-HBe. Como esperado, a maioria 

(17/20) foi anti-HBc total positiva e, em quatro destes, observou-se reatividade para a 

fração IgM do referido marcador. Nenhum paciente foi reagente ao anti-HBs (Tabela 5). 

 Por RFLP (Tabela 5), os seguintes genótipos do HBV foram identificados: 

A (n= 16; 80%), D (n= 1; 5%) e F (n= 3; 15%). 
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Tabela 5 - Características sorológicas e moleculares do HBV em portadores do HIV, 

HBsAg/HBV-DNA positivos  

Paciente Carga viral 

(cópias/mL) 

Marcadores sorológicos Genótipo 

(RFLP) HBeAg/ 

Anti-HBe 

Anti-HBc 

total 

Anti-HBc 

IgM 

Anti-HBs 

V19 3,62 x 108 +/- + - - F 

V68 1,35 x 108 +/- + - - A 

V109 2,41 x 102 -/+ + + - A 

V114 1,34 x 109 +/- + - - A 

V129 9,69 x 102 -/+ + - - A 

V193 2,25 x 108 +/- + + - D 

V246 8,9 x 103 -/+ + - - A 

V252 3,67 x 102 -/+ + - - A 

V256 5,71 x 108 +/- + - - A 

V262 1,02 x 109 +/- + + - F 

V263 7,34 x 103 -/- - - - F 

V292 1,32 x 109 +/- + - - A 

V298 2,23 x 104 -/- - - - A 

V299 4,56 x 104 -/- + - - A 

V300 8,11 x 108 +/- + + - A 

V349 ND* -/+ + - - A 

V433 2,84 x 106 +/- - - - A 

V462 8,61 x 103 -/+ + - - A 

V495 1,25 x 103 -/+ + - - A 

V498 6,69 x 103 -/- + - - A 
*ND: Não detectável. 

 

A Figura 15 mostra a árvore filogenética das amostras HBsAg/HBV-DNA 

positivas. Pela análise filogenética, confirmou-se a predominância do genótipo A, 

subgenótipo A1 (n=12) e A2 (n=4), seguido do genótipo F, subgenótipo F2 (n=3), e 

genótipo D, subgenótipo D2 (n=1). 
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Figura 15 - Árvore filogenética da região S do HBV, incluindo os 20 isolados dos 

pacientes HBsAg/HBV-DNA positivos de Goiânia-GO e 21 sequências do GenBank 

(número do acesso e país de origem estão indicados). O genoma do HBV do Woolly 
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5.2.3 Detecção de mutações do HBV 

 

 A Tabela 6 apresenta as mutações encontradas nas regiões S e P do HBV 

em portadores do HIV, HBsAg/HBV-DNA positivos. Em relação às mutações na região 

da polimerase, dois pacientes (V193 e V498) possuíam a alteração de uma valina (V) 

por uma leucina (L) no aminoácido 173 (rtV173L). Ainda, o V495 apresentou a 

substituição de um resíduo de metionina (M) por uma isoleucina (I) na posição 204 

(rtM204I), acompanhada da troca de uma leucina por metionina na posição 180 

(rtL180M). 

 Mutações na região S foram observadas em 16 dos 20 pacientes (80%). A 

substituição do resíduo de tirosina por uma cisteína na posição 100 (sY100C), 

juntamente com a alteração de uma treonina por uma asparagina na posição 

131(sT131N), foi encontrada em 6/20 pacientes. Outros nove apresentaram somente a 

mutação sT131N. Já o paciente V68 apresentou, além destas duas mutações descritas, a 

troca de um aspartato por uma alanina na posição 144 (sD144A). 
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Tabela 6 - Mutações nas regiões S e P do HBV em portadores do HIV, 

HBsAg/HBV-DNA positivos  

Paciente Região P Região S 

V19 - - 

V68 - sY100C, sT131N, sD144A 

V109 - sT131N 

V114 - sY100C, sT131N 

V129 - sT131N 

V193 rtV173L - 

V246 - sT131N 

V252 - sY100C, sT131N 

V256 - sY100C, sT131N 

V262 - - 

V263 - - 

V292 - sY100C, sT131N 

V298 - sT131N 

V299 - sT131N 

V300 - sT131N 

V349 - sY100C, sT131N 

V433 - sT131N 

V462 - sY100C, sT131N 

V495 rtL180M, rtM204I sT131N 

V498 rtV173L sT131N 
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6. DISCUSSÃO 

 

 O presente trabalho representa o primeiro estudo brasileiro, com o intuito de 

investigar os aspectos moleculares da infecção pelo HBV em indivíduos HIV 

soropositivos, virgens de tratamento, incluindo a prevalência da infecção oculta pelo 

HBV, caracterização de genótipos/subgenótipos e investigação de mutações em 

indivíduos coinfectados em Goiânia-GO.   

 Segundo o Boletim Epidemiológico AIDS-DST (Brasil 2011c), o índice de 

infecção pelo HIV no Brasil é mais elevado em homens do que em mulheres. Refletindo 

essa realidade, ao analisar as características dos pacientes HBV-HIV coinfectados 

estudados, observou-se que houve predomínio do sexo masculino, tanto nos pacientes 

com infecção oculta pelo HBV, quanto nos HBsAg positivos. Também não houve 

diferença estatisticamente significante entre a média de idade dos pacientes de ambos os 

grupos (44,4 anos vs 40,6 anos, p > 0,05). Características semelhantes foram verificadas 

em outras investigações brasileiras envolvendo indivíduos HIV soropositivos (Santos et 

al. 2003, Sucupira et al. 2006, Tovo et al. 2006, Araújo et al. 2008, Jardim et al. 2008). 

 Em relação ao estado imunológico dos pacientes e a infecção pelo HIV, ao 

comparar a média da contagem de células CD4+ dos dois grupos estudados (340,4 vs 

437,3 cópias/µL, p > 0,05), verificou-se que a média do Grupo 1 foi ligeiramente menor 

que à observada no Grupo 2, o que é concordante com outro estudo em pacientes HBV-

HIV coinfectados (Utsumi et al. 2013). Ainda, outros autores encontraram uma 

associação significativa entre a infecção oculta pelo HBV e uma contagem reduzida de 

células CD4+ (Stuart et al. 2009, N’Dri-Yoman et al. 2010,  Barth et al. 2011). Por 

outro lado, a média da carga viral do HIV nos pacientes com infecção oculta pelo HBV 

(Grupo 1) foi superior à verificada nos HBsAg reagentes (Grupo 2) (69801 cópias/mL 

vs 44780 cópias/mL, p > 0,05). Resultado semelhante foi evidenciado por N’Dri-Yoman 

et al. (2010) em indivíduos HBV-HIV coinfctados. 

 Na Região Centro-Oeste do Brasil, área de endemicidade baixa para o HBV 

(Pereira et al. 2009), a transmissão do vírus está relacionada à via parenteral e, 

sobretudo, a via sexual, a qual é considerada uma das principais causas de infecção pelo 

vírus da hepatite B (Alter 2003, Brasil 2008). Assim, observou-se que, neste estudo, 
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todos os pacientes infectados pelo HBV relataram ter múltiplos parceiros sexuais, e a 

maioria fazia uso irregular ou não uso de preservativo, sugerindo, assim, a via sexual 

como uma importante forma de transmissão do vírus da hepatite B na população 

estudada. Ainda, outros comportamentos de risco foram informados em menor 

frequência, como histórico de DST, relação com parceiro do mesmo sexo, uso de drogas 

ilícitas injetáveis/não injetáveis, tatuagem/piercing, prisão, transfusão sanguínea e 

cirurgia. 

 O significado clínico da infecção oculta pelo vírus da hepatite B em 

pacientes infectados pelo HIV ainda é controverso, mas a reativação do HBV após a 

imunossupressão parece ser o princial problema (Waite et al. 1988, Hino et al. 2002, 

Raimondo et al. 2008, Gupta & Singh 2010). A literatura demonstra ainda que as taxas 

de prevalência da infecção oculta pelo HBV nos coinfectados com e sem terapia prévia 

variam de 0 a 89% (Núñez et al. 2002, Firnhaber et al. 2009). Essa ampla variação 

provavelmente está relacionada a diferenças na composição da população investigada e 

na sensibilidade de métodos para detecção do HBV-DNA (Gutiérrez-García et al. 2011, 

Ramezani et al. 2011). Neste estudo, a prevalência de 16,2% (IC 95%: 9,8-25,2) para 

infecção oculta pelo HBV, nos pacientes anti-HBc positivos, foi similar às verificadas 

em portadores do HIV, sem uso de terapia antiviral prévia, em outros países como 

Estados Unidos (10%; IC 95%: 3,4-25,7) (Shire et al. 2004), Índia (24,5%; IC 95%: 

14,2-38,5) (Gupta & Singh 2010) (10,7%; IC 95%: 5,9-18,3) (Panigrahi et al. 2012), 

África do Sul (10%; IC 95%: 4,13-21,17) (Barth et al. 2011) (15,1%; IC 95%: 11,3-

19,7) (Bell et al. 2012) e Costa do Marfim (21,3%; IC 95%: 15,8-27,9) (Attia et al. 

2012). Ainda, foi semelhante às observadas em estudos realizados no Brasil com 

pacientes HIV soropositivos, sob uso de antirretrovirais, no Rio de Janeiro (15,8%; IC 

95%: 9,6-24,7) (Santos et al. 2003), (19%; IC 95%: 7,8-37) (Sucupira et al. 2006) e 

(14%; IC 95%: 5,8-28,6) (Araújo et al. 2008). Por outro lado, esta prevalência foi 

superior à verificada em portadores do HIV em São Paulo (5%; IC 95%: 2,3-10) 

(Jardim et al. 2008), bem como em doadores de sangue no sul e sudeste do País 

(variação de 0 a 6%) (Silva et al. 2005b, Pereira et al. 2006, Kupski et al. 2008, Wolff 

et al. 2011) e em quilombolas no estado de Goiás (1,7%) (Matos et al. 2009).  

 Obteve-se um índice superior de infecção oculta nas amostras com 

positividade isolada ao anti-HBc (34,6%; 9/26), em relação às amostras anti-HBc/anti-
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HBs positivas (9,6%; 7/73). Resultado semelhante foi encontrado por Sucupira et al. 

(2006) (30% vs 14%, respectivamente). Índices de infecção oculta mais elevados em 

pacientes com perfil sorológico anti-HBc isolado também foram relatados por outros 

autores (Hollinger & Sood 2010, Akarsu et al. 2011, Launay et al. 2011, Ramezani et 

al. 2011).  

 A infecção pelo HCV tem sido associada à ocorrência de infecção oculta 

pelo HBV, uma vez que esse vírus pode suprimir a replicação do HBV, levando a 

ausência do HBsAg detectável no soro (Shih et al. 1993, Rodríguez-Iñigo et al. 2005, 

Araújo et al. 2008, Arababadi et al. 2011). No estudo realizado por Araújo et al. (2008) 

em pacientes HIV positivos, a frequência de coinfecção com HCV foi maior em 

indivíduos com infecção oculta pelo HBV do que à verificada nos HBsAg reagentes 

(50% vs 3%; p = 0,006). Na presente investigação, a coinfecção pelo HCV na presença 

de infecção oculta foi também maior do que nas amostras HBsAg positivas, embora esta 

diferença não foi estatisticamente significante (25% vs 5%; p = 0,215). Assim, mais 

estudos são necessários para confirmar e esclarecer os aspectos virológicos e clínicos da 

infecção oculta pelo HBV na presença do HCV. 

 Dos 29 pacientes HBsAg reagentes, 20 foram HBV-DNA positivos. Como 

esperado, a maioria dos pacientes HBsAg/HBV-DNA positivos apresentou o marcador 

anti-HBc total, indicando exposição ao vírus e, em quatro destes, notou-se positividade 

para o anti-HBc IgM, marcador de infecção recente ou aguda, mostrando, assim, que a 

maior parte desse grupo pode ser portadora crônica do HBV. Dos quatro pacientes com 

infecção aguda, três apresentaram também positividade ao HBeAg e elevadas cargas 

virais do HBV (2,25 x 108, 1,02 x 109 e 8,11 x 108 cópias/mL), resultado semelhante ao 

observado por Attia et al. (2012) em indivíduos HBV-HIV coinfectados. Ainda, dois 

indivíduos apresentaram o marcador HBsAg isoladamente. Algumas hipóteses estão 

relacionadas a esse perfil peculiar, tais como: (i) início da infecção, uma vez que o 

HBsAg é o primeiro marcador a surgir, (ii) imunotolerância ao antígeno core, levando a 

não produção do anti-HBc, (iii) mutações nas regiões Pré-C/C e X, (iv) formação de 

imunocomplexo HBcAg/anti-HBc e (v) imunossupressão, ocorrendo com maior 

frequência em HBV-HIV coinfectados (Burnet 2008, Pondé 2011).   

 Os níveis de DNA nos pacientes HBsAg reagentes foram significativamente 

maiores do que os encontrados nos pacientes com infecção oculta (média: 2,89 x 108 
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cópias/mL vs 6,59 x 102 cópias/mL; p < 0,001); corroborando o que está descrito na 

literatura, isto é, o curso da infecção oculta pelo HBV tem como característica a 

ocorrência de cargas virais baixas (Noborg et al. 2000, Hennig et al. 2002, Shire et al. 

2004, Sucupira et al. 2006, Araújo et al. 2008, Motta-Castro et al. 2008, Ocana et al. 

2011, Utsumi et al. 2013). Ainda, dentre os pacientes HBsAg reagentes, a média da 

carga viral foi significativamente maior nos indivíduos HBeAg positivos do que nos 

HBeAg negativos (6,42 x 108 cópias/mL vs 9,29 x 103 cópias/mL; p < 0,001), 

confirmando a correlação entre a presença do HBeAg e níveis elevados de replicação e 

infecciosidade do HBV (Liang & Ghany 2002, Liang 2009, Liaw & Chu 2009).  

 Embora o sequenciamento de nucleotídeos seja considerado o método 

“padrão ouro” para caracterização molecular do HBV, houve total concordância entre os 

genótipos caracterizados por RFLP e os identificados pela análise filogenética das 

sequências obtidas neste estudo, assim como em outros previamente realizados (Mello 

et al. 2007, Motta-Castro et al. 2008, Matos et al. 2009). Vale ressaltar que a 

genotipagem por RFLP é um método simples, rápido, de custo relativamente baixo e 

tem um alto potencial de discriminação entre isolados pertencentes aos genótipos A, D e 

F (Araújo et al. 2004). 

 Neste estudo foram identificados os genótipos A, D e F do HBV, o que 

corrobora a predominância destes genótipos no Brasil (Araújo et al. 2004, Motta-Castro 

et al. 2005, Viana et al. 2005, Mello et al. 2007, Motta-Castro et al. 2008, Ferreira et al. 

2009, Nabuco et al. 2012). O subgenótipo A1, identificado em maior proporção neste 

estudo, representa os isolados de origem africana, introduzidos no Brasil provavelmente 

no período colonial pelo tráfico de escravos. Pacientes infectados com este subgenótipo 

tendem a soroconverter mais rápido, apresentando baixas cargas virais e uma alta 

incidência de HCC (Mello et al. 2007, Araújo et al. 2011). O subgenótipo A2, 

encontrado em quatro pacientes deste estudo, inclui isolados de origem europeia, e vem 

sendo associado à transmissão sexual do HBV e a progressão para a hepatite B crônica 

(Ozasa et al. 2006, Araújo et al. 2011). Os subgenótipos D2 e D3, de origem americana 

e europeia, estão relacionados ao perfil HBeAg-negativos, e a progressão para hepatite 

B crônica e cirrose (Mello et al. 2007, McMahon 2009, Araújo et al. 2011). Todos os 

pacientes estudados portadores do genótipo F eram do subgenótipo F2, característico da 

população indígena das Américas, e tem suas implicações clínicas ainda pouco 
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conhecidas, uma vez que frequentemente está associado à coinfecção com o HDV 

(Mello et al. 2007, Araújo et al. 2011). 

O desenvolvimento de resistência aos antivirais é um dos maiores desafios 

para o tratamento da hepatite B, e sua detecção precoce é extremamente importante para 

o sucesso da terapia. Tem se tornado cada vez mais evidente que as mutações 

relacionadas à resistência aos antivirais nem sempre são induzidas pela terapia, podendo 

ser observadas em indivíduos sem histórico de terapia, tanto em pacientes HBsAg 

reagentes, quanto em indivíduos com infecção oculta pelo HBV (Kobayashi et al. 2001,  

Kirishima et al. 2002, Heo et al. 2004, Tsubota 2006, Selabe et al. 2007, Mirandola et 

al. 2011, Tan et al. 2012). De fato, no presente estudo, verificou-se que um paciente 

(V495) apresentou mutação no motivo YMDD da transcriptase reversa (rtM204I) 

relacionada à resistência à LAM. Ainda, este paciente apresentou a substituição 

secundária rtL180M, que frequentemente acompanha a rtM204V/I e funciona como 

uma mutação compensatória, melhorando a eficiência da replicação viral e aumentando 

a resistência à LAM (Colonno et al. 2006, Ghany & Liang 2007, Ghany & Doo 2009, 

Lok et al. 2007, Mirandola et al. 2011). A coexistência dessas mutações também já foi 

descrita em pacientes HBV-HIV coinfectados, virgens de tratamento, na Espanha 

(Tuma et al. 2011) e Alemanha (Reuter et al. 2011) e, ainda, em pacientes coinfectados 

sob uso da terapia antirretroviral no Brasil (Araújo et al. 2008, Mendes-Correa et al. 

2010). Embora mutação de resistência a antivirais tenha sido encontrada em um 

paciente não tratado, mais estudos são necessários para justificar a implantação de testes 

de resistência a antivirais antes da prescrição da terapia. 

 Isoladamente, em duas amostras de pacientes HBsAg reagentes (V193 e 

V498), foi detectada a mutação rtV173L na região da transcriptase reversa. Essa 

mutação é tipicamente selecionada durante a terapia com uso de LAM, mas já foi 

relatada em pacientes virgens de tratamento. Alguns autores verificaram que tal 

substituição pode aumentar a eficiência da replicação do HBV (Delaney et al. 2003, 

Lok et al. 2007, Araújo et al. 2008, Ghany & Doo 2009, Mirandola et al. 2011). 

Neste estudo, cinco (33,3%; 5/15) pacientes do Grupo 1 e seis (30%; 6/20) 

do Grupo 2 apresentaram a substituição sY100C juntamente com a sT131N. Em outros 

dois (13,3%; 2/15) HBsAg negativos e nove (45%; 9/20) HBsAg positivos, detectou-se 

a sT131N isolada. Todos estes pacientes foram infectados pelo genótipo A do HBV. 
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Nota-se que, em outros estudos brasileiros, a mutação sY100C também foi encontrada 

somente em amostras do genótipo A (Araújo et al. 2008, Motta-Castro et al. 2008, 

Motta et al. 2010). A substituição sT131N tem sido sugerida como um polimorfismo 

natural dos genótipos A e G, estando associada à persistência do HBV mesmo após a 

perda do HBsAg e soroconversão para anti-HBs, bem como ao escape vacinal (Datta et 

al. 2006, Song et al. 2009, Svicher et al. 2011). 

Alguns estudos sugerem que a substituição sY100C na região S do genoma 

do HBV está associada a baixa expressão do HBsAg e tem sido encontrada em casos de 

infecção oculta na Venezuela, Espanha e no Brasil (Gutiérrez et al. 2004, Araújo et al. 

2008, Motta-Castro et al. 2008,  Zaaijer et al. 2008, Motta et al. 2010). Apesar disso, 

essa mutação já foi detectada em paciente HBsAg positivo no Brasil (Santos et al. 

2004), e um estudo realizado por Mello et al. (2011) demonstrou, in vitro, que tal 

substituição isolada não afetou a detecção e/ou a secreção do HBsAg. O paciente V68 

(HBsAg positivo) apresentou as mutações sY100C, sT131N e sD144A no genoma do 

HBV. A substituição sD144A, também relacionada ao escape vacinal, bem como a falha 

na imunoprofilaxia utilizando HBIG, é frequentemente encontrada em pacientes com 

genótipo A e já foi relatada em paciente com infecção oculta pelo HBV (Huang et al. 

2012, Ma & Wang 2012). No entanto, mais estudos são necessários para elucidar o 

papel de tais mutações. 

Os resultados deste estudo revelam uma prevalência elevada de infecção 

oculta pelo HBV, bem como a presença de mutações nas regiões S e P do genoma do 

vírus da hepatite B dos pacientes HBV-HIV coinfectados, virgens de tratamento. Assim, 

acreditamos que estes dados, aliados à quantificação do HBV-DNA e a identificação 

dos genóitipos/subgenótipos, poderão auxiliar no planejamento das intervenções 

clínicas e terapêuticas necessárias a esse grupo de pacientes, visando à melhoria da 

qualidade de vida e assistência aos indivíduos HBV-HIV coinfectados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 A prevalência de infecção oculta pelo HBV em pacientes anti-HBc 

reagentes, infectados pelo HIV, virgens de tratamento, em Goiânia-GO, de 

16,2%, foi semelhante às encontradas em outros estudos brasileiros em pacientes 

HIV soropositivos; 

 

 O HBV-DNA foi encontrado na maioria (20/29) dos pacientes HBsAg 

positivos; 

 

 A média da carga viral dos pacientes HBsAg positivos (2,89 x 108 

cópias/mL) foi significativamente maior do que à determinada nos pacientes 

com infecção oculta pelo HBV (6,59 x 102 cópias/mL);  

 

 Os genótipos A, D e F foram identificados, sendo o subgenótipo A1 o mais 

frequente, o que corrobora a circulação desses genótipos no Brasil; 

 

 Mutações de resistência a lamivudina (rtM204I), compensatórias (rtL180M, 

rtV173L) e substituições na região S (sY100C, sT131N, sD144A) foram 

identificadas; 

 

 A coinfecção HIV-HBV-HCV foi maior nos pacientes com infecção oculta 

pelo HBV do que nos HBsAg positivos (25% vs 5%), porém sem significância 

estatística. 
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