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RESUMO 

 

SOROEPIDEMIOLOGIA DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE E EM 

GRUPOS POPULACIONAIS EM GOIÁS 

 

A hepatite E, causada pelo vírus da hepatite E (HEV), tem uma elevada distribuição 

mundial e representa um importante problema de saúde pública. No entanto, são raros os 

estudos sobre a infecção pelo HEV no Brasil Central. Esta investigação teve como 

objetivos estimar a prevalência dessa infecção, analisar os fatores associados e detectar o 

RNA viral nas amostras anti-HEV reagentes em populações emergentes urbana (catadores 

de materiais recicláveis) e rural (moradores de assentamentos), além de pacientes com 

hepatite aguda não A-C. Um total de 1.274 indivíduos foi estudado no estado de Goiás, 

sendo 431 catadores de materiais recicláveis, 464 moradores de assentamentos rurais e 

379 pacientes com hepatite aguda não A, não B, não C. Todos os participantes foram 

entrevistados e amostras sanguíneas testadas por ensaio imunoenzimático (ELISA) para 

a detecção de marcadores sorológicos da hepatite E (anti-HEV IgG e IgM), sendo as 

reagentes submetidas à confirmação pelo immunoblot. As amostras anti-HEV IgM 

positivas de catadores de materiais recicláveis foram examinadas quanto à presença do 

RNA do HEV pela nested PCR pós-transcrição reversa (RT-PCR), enquanto dos demais 

grupos pela PCR em tempo real (amostras anti-HEV IgG/IgM reagentes). Em catadores 

de materiais recicláveis, as prevalências para os marcadores anti-HEV IgG e IgM foram 

de 5,1% (IC 95%: 3,4-7,6) e 0,7% (IC 95%: 0,4-2,4), respectivamente. Pela análise 

multivariada, idade >40 anos foi associada à presença de anti-HEV. Quanto aos 

moradores de assentamentos rurais, a taxa de anti-HEV IgG foi de 3,4% (IC 95%: 2,0-

5,7). Nenhuma das amostras testadas foi reagente para o marcador anti-HEV IgM. Tempo 

de moradia em assentamento rural por mais de cinco anos foi associado à positividade ao 

anti-HEV. Para pacientes com hepatite não A-C, prevalências de 5,3% (IC 95%: 3,3-8,2) 

e 0,3% (IC 95%: 0,0-1,7) foram estimadas para marcadores anti-HEV IgG e IgM, 

respectivamente. Baixo nível de escolaridade foi associado à soropositividade ao HEV, 

bem como moradia em área rural, com p limítrofe. O RNA viral não foi detectado em 

nenhuma das amostras testadas dos três grupos. As soroprevalências encontradas para o 

marcador anti-HEV IgG revelam uma exposição baixa ao HEV nos três grupos analisados 

e casos raros de infecção aguda. Esses achados sugerem que o perfil epidemiológico da 

infecção pelo HEV observado é semelhante ao reportado em regiões com baixa 

endemicidade. 

 

Palavras-chaves: HEV, epidemiologia, catadores de materiais recicláveis, moradores de 

assentamentos rurais, hepatite não A, não B, não C. 
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ABSTRACT 

 

SEROEPIDEMIOLOGY OF HEPATITIS E VIRUS INFECTION IN POPULATION 

GROUPS IN GOIÁS 

 

Hepatitis E, caused by the hepatitis E virus (HEV), is a major public health problem 

worldwide. However, studies on HEV infection are rare in Central Brazil. This study 

aimed to estimate the prevalence of this infection, to analyze associated factors, and to 

detect viral RNA in anti-HEV positive samples in urban (recyclable waste pickers) and 

rural (residents of settlements) populations, as well as in patients with acute non-A, non-

B, non-C hepatitis. A total of 1,274 individuals were studied in the state of Goiás, 431 

recyclable waste pickers, 464 individuals living in rural settlements and 379 patients with 

non-A, non-B, non-C acute hepatitis. All participants were interviewed and blood samples 

were tested by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the detection of 

serological markers of hepatitis E (anti-HEV IgG and IgM), and the positive samples were 

confirmed by immunoblot. The anti-HEV IgM positive samples from recyclable waste 

pickers were examined for the presence of HEV RNA by nested reverse transcription PCR 

(RT-PCR), while the other groups by real-time PCR (anti-HEV IgG/IgM positive). In 

recyclable waste pickers, the prevalences of anti-HEV IgG and IgM markers were 5.1% 

(95% CI: 3.4-7.6) and 0.7% (95% CI: 0.4-2.4), respectively. After multivariate analysis, 

age >40 years was associated with the presence of anti-HEV. For rural settlers, the anti-

HEV IgG rate was 3.4% (95% CI: 2.0-5.7). None of the samples tested were positive for 

anti-HEV IgM. Time of dwelling in rural settlement for more than five years was 

associated with anti-HEV positivity. For patients with non-A, non-B, non-C hepatitis, 

prevalences of 5.3% (95% CI: 3.3-8.2) and 0.3% (95% CI: 0.0-1.7) were estimated for 

anti-HEV IgG and IgM, respectively. Low level of schooling was associated with HEV 

seropositivity, as well as living in rural areas, with borderline p. HEV RNA was not 

detected in any of the tested samples from the three groups. The seroprevalences found 

for the anti-HEV IgG marker reveal low exposure to HEV in the three groups analyzed 

and rare cases of acute infection. These findings suggest that the epidemiological profile 

of HEV infection observed is similar to that reported in regions with low endemicity. 

 

Keywords: HEV, epidemiology, recyclable waste pickers, rural settlements, non-A, non-

B, non-C hepatitis 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Considerações Iniciais e Breve Histórico 

As hepatites virais representam um sério problema de saúde pública mundial, 

que acomete milhões de pessoas a cada ano, podendo levar a insuficiência hepática e 

morte. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), aproximadamente 1,4 

milhões de indivíduos morrem anualmente por causas relacionadas às hepatites virais 

(WHO, 2016). 

As hepatites virais podem ser definidas como doença inflamatória hepática 

ocasionada por vírus hepatotrópicos, sendo denominadas de A, B, C, D e E, de acordo 

com o agente etiológico presente (WHO, 2016). 

O vírus da hepatite B (HBV) foi o primeiro a ser identificado. Inicialmente, 

Blumberg et al. detectaram, no soro de um aborígine australiano, um antígeno que 

reagia com soros de hemofílicos politransfundidos, denominando-o de antígeno 

austrália (AgAu) (BLUMBERG; ALTER; VISNICH, 1965). Esse foi, posteriormente, 

renomeado de antígeno de superfície do HBV (HBsAg). Em 1970, a partícula viral 

completa foi descrita (DANE; CAMERON; BRIGGS, 1970). O vírus da hepatite A 

(HAV) foi identificado em 1973, por Stephen Feinstone, pela visualização de partículas 

virais a partir das fezes de voluntários inoculados experimentalmente (FEINSTONE; 

KAPIKIAN; PURCELL, 1973). A hepatite D foi descrita por Rizzeto et al., tendo como 

agente etiológico um vírus defectivo que utiliza o envelope do HBV para sua replicação 

(RIZZETO et al., 1977).  

Após a descoberta dos vírus das hepatites A, B e D, casos de hepatite pós-

transfusional foram descritos, sendo designados de hepatite não-A e não-B, até a 

identificação em 1989, por Choo et al., do vírus da hepatite C (HCV) (CHOO et al., 

1989). 

A suspeita da existência de um agente viral causador de hepatite não-A e não-B 

de transmissão entérica ocorreu primeiramente durante epidemia de hepatite aguda em 

Kashmir, na Índia, em 1978. Estima-se que tenham ocorrido 52.000 casos ictéricos com 

1.700 óbitos. Estudo realizado no período revelou predominância de casos em jovens e 
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adultos (15-45 anos), ausência de marcadores sorológicos das hepatites A e B e maior 

incidência e gravidade em gestantes (KHUROO, 1980).  

Pouco tempo depois, Wong et al. (1980) divulgaram resultados de testes 

sorológicos realizados em amostras de soro provenientes de pacientes com hepatite 

aguda na década de 50 em Delhi, também na Índia, sugerindo a presença de um novo 

vírus hepatotrópico. 

Balayan et al. (1983) conseguiram reproduzir quadro de hepatite aguda a partir 

da administração oral de um pool de extrato de fezes de casos presumíveis de hepatite 

não-A, não-B em um voluntário imune para o HAV. Ao ser submetido a testes 

sorológicos, marcadores para a infecção aguda pelo HBV e pelo HAV não foram 

detectados. Durante as fases pré-clínica e prodrômica, partículas esféricas de 27-32 

nanômetros (nm) foram visualizadas nas fezes do voluntário por imunomicroscopia 

eletrônica, sendo então denominadas de vírus da hepatite E (HEV). A confirmação 

dessa hepatite ocorreu pela inoculação endovenosa de extrato de fezes contento o vírus 

em macacos Cynomolgus, que desenvolveram um quadro agudo com detecção de 

partículas virais nas fezes. 

No início da década de 90, testes sorológicos para detecção de anticorpos anti-

HEV foram desenvolvidos a partir de antígenos recombinantes de amostras do HEV, 

procedentes do México e da Birmânia. Esses foram utilizados como reagentes de fase 

sólida no ensaio imunoenzimático (ELISA), possibilitando a detecção de anticorpos das 

classes IgM e IgG contra o HEV em soros de humanos (provenientes de epidemias de 

hepatite não-A, não-B de transmissão entérica) e de macacos Cynomolgus infectados 

experimentalmente (DAWSON et al., 1992). 

Ao analisar um surto de hepatite ocorrido na Somália em 1988, que afetou 

11.413 indivíduos e causou 146 óbitos, foi possível identificar semelhanças clínicas e 

epidemiológicas com as epidemias descritas anteriormente na Índia. A realização de 

testes sorológicos possibilitou a detecção de anticorpos contra o vírus da hepatite E por 

ELISA. No geral, 97,6% dos pacientes examinados entre seis e 10 dias após o início da 

icterícia apresentaram anticorpos IgM ou IgG contra o HEV (MUSHAHWAR et al., 

1993). 
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A clonagem do HEV ocorreu a partir da infecção experimental de macacos 

Cynomolgus, em 1990. Nesses macacos, foi observada elevação de enzimas hepáticas, 

bem como a detecção de partículas virais nas fezes e bile. O ácido nucléico das 

partículas virais presentes na bile foi utilizado para a síntese de fitas complementares de 

DNA recombinante. Dentre os clones obtidos, um (ET1.1) apresentou sequências 

similares ao DNA complementar proveniente de amostras de fezes de pessoas 

infectadas em regiões geográficas onde ocorreram epidemias de hepatite não-A, não-B 

de transmissão entérica (REYES et al., 1990). Ainda utilizando abordagens moleculares 

para a caracterização da partícula viral, o sequenciamento do genoma completo do vírus 

foi realizado (TAM et al., 1991). Desde então, estudos têm possibilitado maior 

compreensão sobre a organização genômica do vírus e sua expressão (AHMAD; 

HOLLA; JAMEEL, 2011; GRAFF et al., 2006; MUSHAHWAR, 2008). 

 

1.2 Vírus da Hepatite E  

1.2.1 Classificação 

O HEV é classificado na família Hepeviridae (ICTV, 2016), que possui dois 

gêneros: Orthohepevirus e Piscihepevirus. O primeiro inclui quatro espécies, 

denominadas de A a D. Orthohepevirus A é a espécie que infecta humanos e alguns 

mamíferos (suínos, javalis, veados, mangustos, coelhos e camelos). A espécie 

Orthohepevirus B inclui os isolados do HEV aviário. Orthohepevirus C compreende 

vírus de ratos e de furão, e Orthohepevirus D engloba isolados provenientes de 

morcegos. A espécie Piscihepevirus A está presente em trutas e outras espécies de 

peixes (PAVIO; MENG; DOCEUL, 2015).  

1.2.2 Morfologia e características biomoleculares 

A partícula viral é esférica e apresenta de 27 a 34 nm de diâmetro. É constituída 

por um nucleocapsídeo icosaédrico com espículas na superfície (BALAYAN et al., 

1983; HOLLA et al., 2013; PANDA; VARMA, 2013; TAM et al., 1991) (Figura 1). 

Nas fezes, o vírus se mostra dessa forma (não envelopado). No entanto, partículas virais 

envolvidas por uma membrana lipídica da célula hospedeira (vírions quase 

envelopados) foram observadas no sangue e em sobrenadante de cultura celular 
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(CHAPUY-REGAUD et al., 2017; FENG; LEMON, 2014; QI et al., 2015; 

TAKAHASHI et at., 2010b). 

       

Figura 1 - O vírus da hepatite E visto na microscopia eletrônica (modificada)  

Fonte: PARANÁ; SCHINONI (2002) 

 

O genoma do HEV é formado por uma molécula de RNA fita simples de 

polaridade positiva com aproximadamente 7.200 nucleotídeos (nt). Esse apresenta em 

sua extremidade 5’ 7-metil-guanosina (cap) e uma cauda de poliadenina (poly A) na 

extremidade 3’. O RNA contém regiões de leitura abertas (open reading frame - ORFs), 

denominadas ORF1, ORF2 e ORF3, sendo flanqueado em suas porções finais por 

segmentos não traduzidos (UTRs) de aproximadamente 27 e 65 nt nas extremidades 5’ e 

3’, respectivamente (AHMAD; HOLLA; JAMEEL, 2011; REYES et al., 1990; TAM et 

al., 1991) (Figura 2). Recentemente, uma ORF adicional (ORF4) foi identificada no 

genótipo 1 do HEV (NAIR et al., 2016). 
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Figura 2 – Representação do genoma e proteínas do HEV (modificada) 

Fonte:  KHUROO; KHUROO (2016) 

 

A ORF1, maior unidade codificante do genoma com 5 kilobases (kb), exibe 

elevada heterogeneidade nas sequências nucleotídicas de diferentes isolados do HEV; 

entretanto, contém um segmento altamente conservado de 58 nt próximo a extremidade 

5’ (AHMAD; HOLLA; JAMEEL, 2011; FRY et al., 1992; PURDY et al., 1993). Essa 

ORF codifica uma poliproteína de 1.693 aminoácidos (aa) que, após sofrer 

modificações no processo de tradução, origina proteínas não estruturais: 

metiltransferase (Met), papaína like cisteína protease (PCP), helicase (Hel) e RNA 

polimerase-RNA dependente (RdRp) (CHANDRA et al., 2008). Met modifica a 
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extremidade 5’ do genoma viral pela adição de cap (AHMAD; HOLLA; JAMEEL, 

2011). Helicase possui atividade NTPase e promove a separação da fita dupla de RNA 

durante processo de replicação (KARPE; LOLE, 2010). A RdRp é a enzima responsável 

pela síntese de RNA. Por não apresentar mecanismo de reparo, resulta em taxa elevada 

de mutação e, consequentemente, significativa variabilidade genética do vírus 

(ARENDS et al., 2014). PCP apresenta atividade de protease viral, atuando no 

autoprocessamento de ORF1 (PARVEZ, 2013; PARVEZ; KHAN, 2014). 

ORF1 apresenta, ainda, segmentos conhecidos como domínios X e Y e uma 

região hipervariável (V), rica em proliprolina, que exibe grande diversidade em 

tamanho e na sequência de nucleotídeos entre os isolados de diferentes genótipos do 

HEV (KUMAR et al., 2013). Essa diversidade pode influenciar na eficiência da 

replicação do vírus pela interação com fatores virais e/ou do hospedeiro 

(PUDUPAKAM et al., 2011). As funções dos domínios X e Y não são conhecidas 

(NAN; ZHANG, 2016). 

A ORF2 apresenta 2 kb de extensão e, ao ser expressa, dá origem à proteína de 

660 aa. Essa consiste de três domínios lineares denominados: S (aa 129-319), M (aa 

320-455) e P (aa 456-606). S e P formam o capsídeo viral, enquanto M está envolvido 

na interação do vírus com a célula hospedeira (KHUDYAKOV et al., 1993; MORI; 

MATSUURA, 2011; PÉREZ-GRACIA; SUAY; MATEOS-LINDEMANN, 2014). O 

domínio P está exposto (espícula), sendo sítio de ligação para anticorpos neutralizantes, 

e assim alvo para vacinas (AHMAD; HOLLA; JAMEEL 2011; PÉREZ-GRACIA; 

SUAY; MATEOS-LINDEMANN, 2014). 

ORF3 é um pequeno fragmento de 369 nt, que se inicia a partir da porção 

terminal de ORF1 (23nt) e sobrepõe a ORF2. A ORF3 contém dois grandes domínios 

hidrofóbicos terminais designados por D1 (aa 7-23) e D2 (aa 28-53), além de dois 

domínios ricos em prolina denominados P1 (aa 67-77) e P2 (aa 95-111) (CHANDRA et 

al., 2008; 2011; JAMEEL, 1999). Essa ORF codifica uma pequena fosfoproteína (113 

ou 114 aa) com relevância na replicação, morfogênese e liberação da progênie viral, 

bem como na regulação da resposta do hospedeiro à infecção (AHMAD; HOLLA; 

JAMEEL, 2011). Nos hepatócitos e linfócitos, a referida proteína interage com o 

citoesqueleto, viabilizando processos de sobrevivência e proliferação celular, 
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modulação de resposta na fase aguda e imunossupressão (CHANDRA et al., 2008; 

MOIN; PANTEVA; JAMEEL, 2007; TYAGI et al., 2004). 

ORF4 é representada por uma sequência de nt (2835-3308) sobreposta a ORF1. 

Ao contrário de outras ORFs do HEV, sua tradução é conduzida a partir de um sítio 

interno de entrada de ribossomas (internal ribosome entry site – IRES), que habilita os 

ribossomas a se ligarem sem terem que reconhecer cap na extremidade 5’. O produto da 

ORF4 interage com múltiplas proteínas virais para formar um complexo protéico (RdRp 

viral, helicase e domínio X) responsável por estimular a atividade da RdRp para 

promover replicação do vírus no retículo endoplasmático. A ORF4 foi identificada 

recentemente no genótipo 1 do HEV, sendo necessários estudos adicionais para elucidar 

melhor sua função (NAIR et al., 2016).  

1.2.3 Variabilidade  

O HEV apresenta extensa variabilidade. Os genótipos exibem distância genética 

maior que 0,088 entre os isolados, calculada a partir de sequências das ORF1 e ORF2 

(exceto regiões de hipervariabilidade) (SMITH et al., 2014). Sete genótipos foram 

identificados, denominados de HEV-1 a HEV-7 (HUANG et al., 1992; MENG et al., 

1997; TAKAHASHI et al., 2010a; 2011; TAM et al., 1991; WANG et al., 2000; WOO 

et al., 2014) (Figura 3). Desses, quatro causam comumente infecção em humanos 

(HEV-1 a HEV-4), sendo os dois primeiros de forma exclusiva (LU; LI; HAGEDOM, 

2006). Recentemente, HEV-7 foi isolado em um paciente no Oriente Médio (LEE et al., 

2016). 

Em relação aos subtipos, a distância genética entre eles apresenta-se de forma 

pouco consistente, uma vez que pode variar substancialmente entre os subtipos dos 

diferentes genótipos: HEV-1 (menor que 0,12), HEV-3 (0,12 a 0,26), HEV-4 (0,13 a 

0,18), HEV-6 (0,20) e HEV-7 (0,06 a 0,147). Para os genótipos 2 e 5, a distância 

genética não foi determinada, uma vez que apenas uma única sequência do genoma 

completo foi reportada (2a e 5a, respectivamente).  Além disso, para os genótipos 1 e 3, 

as distâncias genéticas inter e intra subtipos se sobrepõem. Assim, Smith et al. (2016), 

ao analisarem sequências do genoma consideradas referências-padrão, propuseram os 

seguintes subtipos: 1a-1f, 2a, 2b, 3a-3j, 3ra, 4a-4i, 5a, 6a, 7a. Por outro lado, apenas um 

sorotipo do HEV foi identificado (SCHLAUDER; MUSHAHAWAR, 2001). 
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Figura 3 – Representação da variabilidade genotípica do HEV (modificada) 

Fonte: LHOMME et al  (2016) 

 

1.2.4 Replicação viral 

O ciclo de replicação do HEV não é completamente conhecido, devido à 

dificuldade de sua propagação em cultura de células. Entretanto, o sucesso da infecção 

em linhagem de células hepáticas (Huh7, PLC/PRF/5 e HepG2), de carcinoma de 

pulmão (A549) e de cólon (Caco-2) permitiu a elucidação parcial do ciclo de replicação 

viral (SHUKLA  et al., 2011; TAKAHASHI et al., 2010b) (Figura 4). 

Inicialmente, as partículas virais concentram-se na superfície das células-alvo 

por meio de proteoglicanos de sulfato de heparana (HSPG, HSC70 e outros), que agem 

como fatores de ligação. O receptor celular para o HEV não foi identificado, porém 

acredita-se que as proteínas HSP90 e Grp78 possam estar envolvidas na adsorção. Nesta 

primeira etapa, o HEV pode se apresentar como não envelopado e quase envelopado. O 

primeiro é mais eficiente, tanto pela competitividade ao sulfato de heparana, quanto pela 

cinética de ligação. Além disso, o bloqueio da degradação lipídica reduz a entrada do 

HEV quase envelopado, sugerindo a necessidade da internalização do vírus para um 

compartimento do lisossoma a fim de degradar o quase envelope viral. Portanto, os 
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mecanismos de penetração de ambos os vírions (quase envelopado e não envelopado) 

parecem ser diferentes: enquanto o primeiro penetra provavelmente por endolisossoma, 

a penetração do segundo ocorre por endocitose mediada por clatrina (YIN et al. 2016). 

No hepatócito, após a liberação do RNA no citoplasma, ocorre o processo de 

tradução da ORF1. No retículo endoplasmático, a RdRp sintetiza o RNA de sentido 

negativo (a partir do RNA de cadeia positiva) que, posteriormente, serve de fita molde 

para a formação de RNAs genômico e subgenômico. O RNA subgenômico é traduzido 

em proteínas correspondentes às ORF2 (capsídeo) e ORF3. A proteína do capsídeo 

atravessa a membrana do retículo endoplasmático e envolve o RNA genômico 

formando novos vírions que são liberados provavelmente por lise celular (AHMAD; 

HOLLA; JAMEEL, 2011; DEBING et al., 2016; HOLLA et al., 2013). 

A liberação das partículas virais do HEV quase envelopado parece ocorrer por 

um mecanismo não citolítico, no qual essas partículas se apresentam envolvidas em 

membrana derivada da célula hospedeira (OKAMOTO, 2011). Estudos mostraram que  

a interação  de uma região conservada de ORF3 (porção C-terminal) com Tsg101 [um 

componente de complexos de triagem endossomal necessários para o transporte 

(ESCRT)] promove a montagem do vírus pelo envolvimento do capsídeo por corpos 

multivesiculares (MVB) (KENNEY et al., 2012; NAGASHIMA et al., 2011). Assim, a 

partícula viral envolvida em MVB provavelmente é liberada da célula após a fusão da 

membrana de MVB com a membrana plasmática (RAPOSO; STOORVOGEL, 2013). 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pt-BR&prev=search&rurl=translate.google.com.br&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Endosome&usg=ALkJrhg9RLOq0Hp56z8MIOnbPkvmeCGQgA
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Figura 4 – Ciclo de replicação do HEV (modificada) 

Fonte: DEBING et al. (2016) 

 

1.3 Patogenia da Infecção pelo HEV 

Embora a patogênese da infecção pelo HEV seja pouco conhecida (LHOMME et 

al., 2016), sabe-se que essa envolve uma interação complexa entre o vírus e o sistema 

imunológico do hospedeiro (LHOMME et al. 2016). 

O vírus da hepatite E é transmitido principalmente pela via fecal-oral e, após ser 

ingerido, chega ao intestino onde ocorre replicação primária. Em seguida, o HEV 

alcança a corrente sanguínea, sendo transportado para o fígado, onde ocorre o processo 

de replicação viral nos hepatócitos. Os novos vírions são liberados por dois sítios: 

através da membrana basolateral para o sangue sinusoidal, retornando para o sistema 

circulatório, e pela superfície apical para o trato biliar, sendo disseminados nas fezes. Os 
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vírions não envelopados são detectados na bile e nas fezes, sugerindo que a ação 

detergente da primeira pode degradar o quase envelope viral (YIN; LI; FENG, 2016). 

Embora a replicação do HEV ocorra principalmente no fígado, estudos em modelos 

animais mostraram a presença do RNA de polaridade negativa também no estômago, 

intestino delgado, cólon, linfonodos, baço e rins (LIU et al., 2013; WILLIAMS et al., 

2001). 

Na corrente sanguínea, o HEV circula como vírions quase envelopados. Como 

essas partículas não exibem antígenos na superfície, não são alvos para os anticorpos 

neutralizantes, mas podem ser responsáveis pela disseminação do vírus. No entanto, 

apresentam menor infecciosidade em relação ao HEV presente nas fezes, tendo em vista 

a dificuldade da ligação a células permissivas devido a presença do quase envelope 

(TAKAHASHI et al., 2010b; VAN DE GARDE et al., 2016; YIN et al 2016). Por outro 

lado, considerando o potencial de transmissão do HEV pela via parenteral, torna-se 

relevante a compreensão dos mecanismos de infecção desse vírus (GALLIAN et al. 

2014; HEWITT et al. 2014). 

Na resposta imune inata contra o vírus da hepatite E, atuam principalmente o 

interferon do tipo I (interferon/IFN), citocinas e quimiocinas, além de células natural 

killer (NK). Análises em biópsias hepáticas de chimpanzés infectados pelo HEV 

sugeriram suscetibilidade à imunidade induzida pelo interferon alfa (IFN-α) (YU et al., 

2010). Embora estudos tenham mostrado que a ORF3 seja capaz de suprimir a 

sinalização de IFN, esse efeito inibitório parece ser pequeno (DONG et al., 2012; 

ZHOU et al., 2016). Outras  análises da expressão de genes/proteínas em células A549 

infectadas pelo HEV mostraram indução na síntese de citocinas 

inflamatórias/quimiocinas como interleucinas (interleukin/IL) 6 e 8 e fator de necrose 

tumoral (tumor necrosis factor/TNF) (DEVHARE et al., 2013). As células NK também 

podem desempenhar um papel importante na resposta imune contra o HEV (LHOMME 

et al., 2016).  

Na resposta imune adquirida, o HEV atua estimulando a imunidade humoral 

(anticorpos) e a imunidade celular, pela diferenciação dos linfócitos T em auxiliares (T 

helper ou Th) e citotóxicos (Tc). Assim, estudo realizado em indivíduos infectados pelo 

HEV revelou quantidades maiores de células mononucleares do sangue periférico 

(peripheral blood mononuclear cells/PBMCs), bem como de células CD8+ em 
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comparação com indivíduos saudáveis (HUSAIN et al., 2011). Em pacientes com 

falência hepática, as células T CD4+ e T CD8+ foram mais frequentes no tecido hepático 

(AGRAWAL et al., 2012; PRABHU et al., 2011). Além disso, após estimulação com 

peptídeos de ORF2, foi observada maior síntese de IFN-γ, TNF-α, IL-2 e IL-10 por 

PBMCs nesses pacientes (LHOMME et al., 2016; SAVANABALAJI et al., 2009). 

Adicionalmente, a intensidade da resposta humoral apresentou-se diretamente 

relacionada à gravidade da infecção pelo HEV (SRIVASTAVA  et al., 2011). 

A resposta imune do hospedeiro também pode contribuir para o 

desenvolvimento da hepatite E persistente, uma vez que a contagem de CD2+, CD3+ e 

CD4+ é significativamente menor em pacientes imunossuprimidos em relação aqueles 

que eliminaram o HEV (KAMAR et al., 2008). Além disso, a síntese de interferon 

parece não conduzir à supressão espontânea do HEV, tendo em vista que a resposta dos 

genes estimulados pelo IFN (IFN-stimulated genes/ISG) em pacientes transplantados 

renais com hepatite E crônica foi maior em relação aqueles que não desenvolveram 

cronicidade (MOAL et al., 2013).                                               

 

1.4 Aspectos Clínicos da Hepatite E 

A infecção pelo HEV apresenta formas clínicas distintas, predominando a 

doença aguda autolimitada, com resolução espontânea após duas a seis semanas da 

exposição. Entretanto, fatores relativos ao vírus e ao hospedeiro podem influenciar seu 

curso, propiciando evolução para injúria hepática grave ou cronicidade (AGGARWAL, 

2011; DALTON et al., 2016). 

O período de incubação é de aproximadamente 40 dias, podendo variar de duas a 

oito semanas (ABRAVANEL et al., 2013). Na infecção aguda, os pacientes exibem 

manifestações clínicas similares às das outras hepatites virais. Dentre os sinais e 

sintomas, icterícia é o mais comum, presente em 40% a 75% dos casos (DALTON et 

al., 2007; KAMAR et al., 2014). Manifestações inespecíficas como mal-estar, náuseas, 

vômitos, febre, dor abdominal e anorexia podem ser observadas em percentuais 

menores (WOOLSON et al., 2014). Os níveis de ALT (alanina aminotransferase) 

podem atingir concentrações de aproximadamente 1500 UI/L, porém alterações 

discretas são também observadas (DALTON et al., 2008; WOOLSON et al., 2014).  
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Apesar da minoria dos pacientes com hepatite E aguda apresentar complicações, 

portadores de doença hepática pré-existente podem desenvolver hepatite fuminante 

(AGGARWAL, 2011; KUMAR et al., 2004). Em países em desenvolvimento, dentre os 

pacientes com doença hepática crônica subjacente, a hepatite E é a principal causa de 

descompensação e óbito, elevando as taxas de mortalidade pelo HEV nessas áreas 

(DALTON et al., 2016). Adicionalmente, gestantes infectadas pelos genótipos 1 e 2 do 

HEV apresentam alto risco de desenvolverem hepatite fulminante e morte. Nessas, as 

taxas de mortalidade são significativamente elevadas, variando de 15 a 25% 

(NAVANEETHAN; MOHAJER; SHATA, 2008; PÉREZ-GRACIA et al., 2016; 

SULTANA; HUMAYUN, 2014). Complicações obstétricas, como eclâmpsia e 

hemorragia, podem ocorrer (PATRA et al., 2007). 

Em relação ao feto, o HEV pode causar aborto espontâneo, o nascimento de 

prematuros e morte do neonato (KHUROO; KAMILI; KHUROO, 2009; PATRA et al., 

2007; PÉREZ-GRACIA; SUAY-GARCÍA; MATEOS-LINDEMANN, 2017). Em geral, 

os recém-nascidos têm um curso clínico autolimitado com viremia de curta duração 

(KHUROO; KAMILI; KHUROO, 2009). Contudo, o HEV pode ser responsável por 

2.400 a 3.000 natimortos a cada ano em países em desenvolvimento, incluindo os óbitos 

fetais devido à mortalidade materna (KRAIN et al., 2014). Os mecanismos 

fisiopatológicos da hepatite E no período gestacional não são completamente 

entendidos, mas acredita-se que envolvam alterações hormonais e imunológicas que 

promovam a diminuição da imunidade celular, propiciando a replicação viral (KAR et 

al., 2008; NAVANEETHAN; MOHAJER; SHATA, 2008, CHAUDHRY; VERMA; 

KOREN, 2015). 

Nos países desenvolvidos, a infecção pelo HEV é causa rara de descompensação 

hepática. Contudo, a associação desse vírus com hepatite crônica tem sido descrita em 

pacientes imunossuprimidos. Os grupos acometidos incluem receptores de transplantes 

de órgãos, pacientes com distúrbios hematológicos em quimioterapia e portadores do 

vírus da imunodeficiência humana (HIV), especialmente aqueles com contagens de 

linfócitos T CD4 < 250 células/mm3 (GÉROLAMI; MOAL; COLSON, 2008; KAMAR 

et al., 2011; KENFAK-FOGUENA et al., 2011; LE COUTRE et al. 2009; OLLIER et 

al., 2009). A possibilidade de persistência viral se intensifica com o aumento da 

imunossupressão. Em transplantados, a redução na dose de drogas imunossupressoras 
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pode, além de promover a eliminação do HEV, reduzir a fibrose hepática (HALLEUX 

et al., 2011; KAMAR et al., 2008; 2011). 

Embora os pacientes que evoluem para hepatite E crônica sejam tipicamente 

assintomáticos e apresentem níveis de ALT variando de 100 a 300 UI/L, comumente 

desenvolvem doença hepática progressiva. A evolução ocorre de forma bastante 

agressiva e cerca de 10% desses portadores crônicos desenvolvem cirrose hepática em 

aproximadamente três anos (KAMAR et al., 2011). Até recentemente, apenas o 

genótipo 3 estava relacionado à cronicidade; contudo, em um portador do genótipo 4, 

foi demonstrada hepatite E crônica após transplante de órgão (PERUMPAIL et al., 

2015).  

Apesar da infecção crônica pelo HEV não representar uma causa clássica de 

carcinoma hepatocelular (CHC), um estudo realizado recentemente em paciente 

imunossuprimido na França mostrou associação entre o HEV e o desenvolvimento de 

CHC (BORENTAIN et al., 2017). Adicionalmente, Amougou et al. (2017) verificaram 

maior prevalência de anticorpos anti-HEV IgG em portadores de tumores hepáticos 

quando comparados aos não portadores do CHC em Camarões. 

A infecção pelo HEV tem sido associada a várias manifestações extra-hepáticas, 

incluindo desordens neurológicas, hematológicas, renais e pancreatite (BAZERBACHI 

et al., 2016). As manifestações neurológicas são as mais frequentes e podem ser 

observadas, tanto na infecção aguda, quanto na crônica (KAMAR et al., 2014). Foram 

reportadas complicações como síndrome de Guillain-Barré, amiotrofia neurálgica, 

mielite transversa e meningoencefalite (WOOLSON et al., 2014). Estudo de caso-

controle realizado em holandeses com a síndrome de Guillain-Barré revelou uma 

incidência de 5% de anticorpos da classe IgM para o HEV, enquanto no grupo controle 

essa taxa foi de 0,5%. Adicionalmente 1,5% apresentaram o RNA do HEV (VAN DEN 

BERG et al., 2014). A fisiopatologia da injúria neurológica associada ao HEV é pouco 

conhecida. Dois mecanismos são considerados: resposta imunomediada, ou 

neurotropismo do vírus, uma vez que alguns pacientes com doenças neurológicas 

associadas ao HEV apresentam o RNA viral, tanto no soro, quanto líquido 

cefalorraquiano (DALTON et al., 2016; KAMAR et al., 2011). 
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Indivíduos infectados pelo HEV podem apresentar manifestações hematológicas, 

como anemia hemolítica, anemia aplástica e trombocitopenia grave (COLSON et al., 

2008; FOURQUET et al., 2010; SHAH et al., 2012). A anemia hemolítica representa 

uma complicação rara e pode ocorrer de duas formas: anemia autoimune ou por 

deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (JIN et al., 2005; MISHRA et al., 2007; 

THAPA; GHOSH, 2009). A hepatite associada a anemia aplástica, caracterizada pela 

falência da medula óssea e pancitopenia, embora incomum, possui uma evolução clínica 

desfavorável (SHAH et al., 2012). Na trombocitopenia grave, acredita-se que o 

mecanismo envolvido esteja associado a injúria imunomediada, e anticorpos contra 

plaquetas foram reagentes em parcela considerável desses pacientes (SINGH et al., 

2007).  

Complicações renais associadas à infecção pelo HEV ocorrem 

predominantemente em pacientes imunossuprimidos e podem levar a um decréscimo 

importante da taxa de filtração glomerular (BAZERBACHI et al., 2016; KAMAR et al., 

2012). As manifestações são representadas principalmente por insuficiência renal aguda 

e doença glomerular (DEL BELLO et al., 2015; TATON et al., 2013; VIKRANT et al., 

2013). A fisiopatologia da doença renal induzida pelo HEV não está completamente 

esclarecida, mas acredita-se na associação com a crioglobulinemia mista em que a lesão 

renal pode ocorrer devido ao dano inflamatório mediado pelo depósito de 

imunocomplexos (DEL BELLO et al., 2015; KAMAR et al., 2012; TATON et al., 

2013).  

Casos de pancreatite associados à hepatite E não fulminante foram relatados 

(BHAGAT et al., 2008; JAIN et al., 2007; JAROSZEWICZ et al., 2005). A pancreatite 

frequentemente se desenvolve na segunda ou terceira semana após o início da icterícia, 

e jovens do sexo masculino são os mais acometidos. A gravidade dessa complicação 

está relacionada principalmente a intensidade da hepatite, sendo que a maioria dos casos 

apresenta evolução benígna com resolução espontânea (BAZERBACHI et al., 2016; 

PÉREZ-GRACIA et al., 2016). Nos casos descritos, foi observada a presença do 

genótipo 1 (DENIEL et al., 2011). 
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1.5 Diagnóstico Laboratorial da Hepatite E 

Os testes para o diagnóstico da hepatite E incluem métodos diretos, que 

possibilitam a detecção de componentes virais (ácido nucléico ou proteínas), e indiretos, 

os quais detectam anticorpos contra o vírus (AGGARWAL, 2013; AHMED et al., 

2015). 

Os anticorpos da classe IgM são detectados durante a fase aguda da infecção, 

coincidindo com o aumento dos níveis de ALT. O marcador anti-HEV IgM permanece 

elevado por aproximadamente oito semanas e desaparece num período de quatro a seis 

meses, consistindo num teste adequado para o diagnóstico de infecção aguda em 

indivíduos imunocompetentes (ABRAVANEL et al., 2013; KAMAR et al., 2014, 

PÉREZ-GRACIA et al., 2015). Já os níveis de anticorpos IgG se elevam logo após os 

de IgM, permanecendo detectáveis por maior tempo. Contudo, o período em que o 

marcador anti-HEV IgG se mantém elevado é incerto. A detecção desse marcador 

evidencia exposição ao HEV (MIRAZO et al., 2014) (Figura 5). 

Quanto aos anticorpos anti-HEV IgA, sua detecção é simultânea aos da classe IgM, 

apresentando maior especificidade no diagnóstico da infecção aguda (TAKAHASHI et 

al., 2005). Contudo, podem estar ausentes na infecção com o genótipo 3 do HEV 

(HERREMANS et al., 2007), sendo necessários mais estudos para melhor compreensão 

da sua relevância para o diagnóstico da hepatite E (AGGARWAL, 2013). 
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Figura 5 - Marcadores laboratoriais e fases clínicas da infecção pelo HEV (modificada) 

Fonte: PÉREZ-GRACIA et al. (2015) 

 

Alguns ensaios comerciais para detecção de anticorpos anti-HEV estão 

disponíveis no mercado (AVELLON et al., 2015; NORDER et al., 2016). Esses são 

baseados em métodos imunoenzimáticos e imunocromatográficos e utilizam peptídeos 

sintéticos ou antígenos recombinantes correspondentes às ORFs 2 e 3 do HEV (PÉREZ-

GRACIA et al., 2016). Uma ampla variação na sensibilidade e na especificidade foi 

verificada entre esses ensaios, o que pode explicar parcialmente as discrepâncias na 

soroprevalência do HEV observadas em diferentes estudos (AHMED et al., 2015; 

SLOT et al., 2013). Reatividade cruzada para anticorpos anti-HEV IgM tem sido 

reportada em pacientes portadores de outros vírus, como o de Epstein-Barr (EBV) e 

citomegalovírus (CMV), ocasionando resultados falso-positivos (MIRAZO et al., 2014).  

Os métodos de detecção de anticorpos contra o HEV são utilizados no 

diagnóstico de pacientes imunocompetentes. Entretanto, indivíduos imunossuprimidos 

podem apresentar resultados falso-negativos, sendo recomendados métodos diretos que 

detectam componentes virais para diagnosticar a infecção pelo HEV (AHMED et al., 

2015). 
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Recentemente, tornou-se disponível um ensaio imunoenzimático baseado na 

detecção do antígeno do capsídeo do HEV (Ag-HEV). Estudos têm mostrado boa 

especificidade e sensibilidade na doença crônica (BEHRENDT et al., 2016; 

TRÉMEAUX et al., 2016). Na infecção aguda, embora menos sensível que a reação em 

cadeia pela polimerase (polymerase chain reaction/PCR) (BEHRENDT et al., 2016), o 

Ag-HEV se apresenta como uma boa alternativa no diagnóstico sorológico de pacientes 

imunossuprimidos. Trémeaux et al. (2016) demonstraram, nesses pacientes, maior 

sensibilidade do HEV-Ag (94%) quando comparado ao teste anti-HEV IgM (71%). 

O RNA do HEV pode ser detectado em espécimes clínicos como soro e fezes de 

pacientes infectados (BLASCO-PERRIN et al., 2016). Após exposição ao vírus, o RNA 

é detectado no soro antes da fase sintomática (no período de incubação), tornando-se 

indetectável no prazo de 21 dias após o aparecimento do quadro clínico. Nas fezes, o 

RNA viral pode persistir por mais duas semanas (KAMAR et al., 2012; 2014; KRAIN; 

NELSON; LABRIQUE, 2014) (Figura 5). Ainda, menos frequentemente, a pesquisa do 

RNA pode ser realizada em fragmentos de biópsia hepática (MIRAZO et al., 2014). 

 A detecção do RNA do HEV é importante para o diagnóstico de hepatite E 

aguda e crônica (persistência do RNA por mais de seis meses), bem como para 

avaliação da resposta à terapia antiviral. Duas técnicas de amplificação do genoma são 

atualmente utilizadas para a detecção do ácido nucléico viral: PCR e amplificação 

isotérmica mediada por loop (Loop-mediated Isothermal Amplification/LAMP). Ambas 

possuem alta sensibilidade e especificidade (AGGARWAL, 2013; PÉREZ-GRACIA et 

al., 2015). Para o monitoramento da terapia antiviral em pacientes cronicamente 

infectados pelo HEV, a PCR em tempo real é a técnica indicada (AGGARWAL, 2013; 

PÉREZ-GRACIA; SUAY; MATEOS-LINDEMANN, 2014). 

 A PCR baseia-se na amplificacão parcial do genoma pela utilização de 

primers específicos. Os ensaios podem variar quanto à região amplificada, sendo 

preferidas as mais conservadas (ORF2, ORF3 e ORF2/3) (AGGARWAL, 2013; 

MIRAZO et al., 2014). Quanto ao método empregado para detectar o produto da 

amplificação: convencional ou em tempo real, enquanto no primeiro o resultado é 

analisado por meio de eletroforese em gel pela aplicação do produto amplificado, na 

PCR em tempo real o uso de uma sonda fluorescente específica permite 

simultaneamente a detecção e quantificação da sequência alvo, possibilitando, além do 
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aumento da sensibilidade, a redução do risco de contaminação e de resultados falso-

positivos. Ademais, os produtos da PCR podem ser sequenciados para determinar o 

genótipo viral (AGGARWAL, 2013). A genotipagem pode ser realizada a partir do 

sequenciamento do genoma completo ou de parte dele, sendo ORF1 (região da 

extremidade 3’ do domínio da PCP) a região mais indicada para a determinação dos 

diferentes genótipos (WANG et al., 2014).  

 Embora os ensaios que utilizam a PCR sejam considerados excelentes, 

apresentam importante variabilidade entre os resultados obtidos de diferentes  

laboratórios. Além disso, essa é uma técnica laboriosa que necessita de equipamentos e 

reagentes de alto custo, bem como equipe técnica capacitada para realização dos 

ensaios, o que dificulta seu uso rotineiro (KAMAR et al., 2014; MIRAZO et al., 2014). 

 LAMP é um ensaio que possibilita a amplificação isotérmica do material 

genético, dispensando o uso de termociclador e conferindo maior agilidade e facilidade 

técnica. Esse ensaio mostrou boa sensibilidade e especificidade em relação à PCR 

(CHEN et al., 2014; GAO et al., 2016; LAN et al., 2009). 

No Brasil, o Manual Técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais do 

Ministério da Saúde recomenda, em caso de suspeita de hepatite E, a realização de 

pesquisa de anticorpos contra o HEV. Para tal, a unidade solicitante deve contatar o 

Departamento de Doença Sexualmente Transmissível (DST), Aids e Hepatites Virais a 

fim de definir a coleta do espécime clínico, bem como o preenchimento da ficha de 

solicitação excluindo outros agentes infecciosos. O material coletado poderá ainda ser 

encaminhado para Laboratório de Referência em Hepatites Virais (BRASIL, 2015). 

                    

1.6 Epidemiologia da Infecção pelo HEV 

1.6.1 Soroprevalência 

Segundo a OMS, são estimados em 20 milhões os casos da infecção pelo vírus 

da hepatite E em todo o mundo anualmente, ocasionando 3,3 milhões de casos agudos 

sintomáticos e 56.600 óbitos (WHO, 2017). 
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De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), a infecção 

pelo HEV tem sido associada a três padrões epidemiológicos distintos: altamente 

endêmico, endêmico e não endêmico ou de endemicidade desconhecida (Figura 6) 

(CDC, 2016). Assim, as áreas com transmissão autóctone englobam regiões de alta 

endemicidade (onde podem ocorrer surtos ou casos de hepatite E confirmados, 

representando ≥25% dos casos de hepatite não A-C) e endêmicas (onde os casos 

esporádicos de hepatite E ocorre em <25% dos casos de hepatite não A-C). O primeiro 

padrão ocorre em regiões em desenvolvimento, tais como: Índia, sudeste e centro da 

Ásia, Oriente Médio, partes do nordeste e oeste da África e da América Central. As 

áreas endêmicas são representadas pela Europa Ocidental, América do Norte, grande 

parte da América do Sul e países desenvolvidos da Ásia (AGGARWAL, 2011; 

AGGARWAL; JAMEEL, 2011). 

Embora não haja uma descrição precisa, as regiões não endêmicas são 

representadas por localidades onde os casos esporádicos da infecção, quando presentes, 

têm sido associados a viagens para regiões endêmicas (LAPA; CAPOBIANCHI; 

GARBUGLIA, 2015; PIPER-JENKS; HOROWITZ; SCHWATS, 2000). Algumas 

localidades da Europa, América do Sul e da África Central são não endêmicas ou a 

prevalência do HEV é desconhecida (MIRAZO et al., 2014).  
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Figura 6 - Níveis de endemicidade para o HEV (modificada) 

Fonte: https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-

travel/hepatitis-e 

 

Os padrões de endemicidade estão relacionados com as principais rotas de 

transmissão do HEV em cada região.  Nas áreas hiperendêmicas, onde circulam os 

genótipos 1 e 2, a transmissão entre seres humanos ocorre por via fecal-oral, geralmente 

por meio de água contaminada pelo HEV. Por razões não completamente conhecidas, a 

infecção afeta predominantemente indivíduos do sexo masculino com idade entre 15 e 

30 anos (3-30%), sendo incomum em crianças menores de 10 anos de idade (0,25-10%). 

Esses números sugerem que as infecções anictéricas e/ou subclínicas podem ser mais 

frequentes em crianças (KAMAR et al., 2014).  

Nos países desenvolvidos, os primeiros casos de hepatite E foram relacionados a 

viagens realizadas para áreas com alta endemicidade (SAYED et al., 2015). Contudo, na 

atualidade, têm sido identificados casos autóctones. Tal infecção se configura 

principalmente como uma zoonose, tendo os suínos como principal reservatório 

https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-e
https://wwwnc.cdc.gov/travel/yellowbook/2018/infectious-diseases-related-to-travel/hepatitis-e
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(PÉREZ-GRACIA et al., 2015; 2016). Nesses casos, foram identificados os genótipos 3 

e 4, sendo os homens adultos com mais de 40 anos (média de 60 anos) os mais 

acometidos. Assim, a proporção de indivíduos do sexo masculino infectada é maior em 

relação às mulheres (3:1), o que pode sugerir que os homens mais velhos apresentam 

maior chance de exposição ao HEV, ou ainda a existência de fatores intrínsecos ao 

hospedeiro que  poderiam ser importantes na infecção (KAMAR et al., 2014).  

Nas Américas, um único surto epidêmico de hepatite E ocorreu no México entre 

os anos de 1986 e 1987 (VELÁZQUEZ et al., 1990). Ademais, casos esporádicos têm 

sido descritos em vários países da América Latina, tais como: Argentina, Bolívia, 

Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Guatemala, Haití, Honduras, Nicarágua, Perú, Uruguai 

e Venezuela (ECHEVARRIA et al., 2013; FIERRO et al., 2016). Uma revisão sobre o 

HEV na América Latina publicada por Echevarria et al. (2013) mostrou taxas variando 

de 0,15% em crianças na Argentina a 20,1% em ameríndios na Bolívia (LEON et al., 

1999; REY et al., 1997). A comparação dessas taxas torna-se difícil, devido as 

populações serem distintas, apresentando riscos diferenciados para essa infecção, além 

da utilização de testes laboratoriais diferentes. Porém, de forma geral, a variação em 

doadores de sangue foi de 1,2% no Uruguai a 16,2% na Bolívia (CRUELLS et al., 1997; 

KONOMI et al., 1999). 

No Brasil, os primeiros casos referidos de hepatite E foram descritos em 

Salvador, Bahia (PARANA et al., 1995) e em mineradores no Mato Grosso, onde as 

condições sanitárias eram precárias (PANG et al., 1995). Ainda nesse estado, a infecção 

aguda pelo HEV foi observada durante um surto de hepatite aguda (SOUTO et al., 

1997).  

No geral, os dados epidemiológicos têm mostrado prevalências baixas de 

infecção pelo HEV na população brasileira. Em doadores de sangue, as taxas de anti-

HEV IgG variaram de 2,3% a 10% (BORTOLIERO et al., 2006; GONÇALES et al., 

2000; PASSOS-CASTILHO et al., 2016a; SILVA et al., 2012; TRINTA et al., 2001). 

As prevalências podem diferir também conforme o grupo populacional analisado. Na 

Região Sudeste, estudos revelaram índices de 17,7% em mulheres com alto risco para 

aquisição do HIV (GONÇALES et al., 2000), 11,8% em usuários de drogas injetáveis, 

6,2% em pacientes hemodialisados, 2,1% em indivíduos moradores de zona rural e 1% 

em gestantes (TRINTA et al., 2001). Na comunidade de Manguinhos, Rio de Janeiro, a 
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taxa foi de 2,4% (SANTOS et al., 2002). Em transplantados renais nos estados de São 

Paulo e Goiás, prevalências de 15,0% (HERING et al., 2014) e 2,5% (OLIVEIRA, 

2016) foram reportadas, respectivamente. 

Na Amazônia matogrossense, Assis et al. (2002) encontraram soroprevalência 

global de 4,5% em crianças de 2 a 9 anos. Também na Amazônia., Vitral et al. (2014) 

verificaram percentual de 12,9% em população de assentamento agrícola no estado do 

Acre. 

Investigações realizadas em indivíduos com hepatite não A, não B, não C 

mostraram taxas de anticorpos anti-HEV IgG de 2,1% (3/146) no Rio de Janeiro, 12,5% 

(2/16) em Mato Grosso e de 17,0% (2/12) e 29,0% (5/17) na Bahia (LYRA et al., 2005; 

PARANA et al., 1997; SOUTO et al., 1997; TRINTA et al., 2001). É relevante ressaltar 

que esses estudos foram realizados há pelo menos uma década atrás, utilizando 

diferentes testes laboratoriais e pequeno número amostral. Adicionalmente, nesse 

mesmo grupo populacional, Lopes dos Santos et al. (2010) estimaram um índice de 

1,5% (1/64) para o HEV (anti-HEV IgM/IgG e RNA viral) no Rio de Janeiro. Passos 

Castilho et al. (2015), ao testarem amostras laboratoriais de pacientes clinicamente 

suspeitos de hepatite E das Regiões Nordeste e Sudeste, observaram uma 

soroprevalência geral de 2,1%. Esse mesmo grupo de pesquisadores encontraram alta 

taxa de anticorpos anti-HEV IgG (18,8%) em pacientes com Schistosoma mansoni no 

estado de Pernambuco (PASSOS-CASTILHO et al., 2016b).  

1.6.2 Transmissão 

 Nas áreas geográficas consideradas endêmicas ou esporádicas, há diferenças 

entre as vias de transmissão do HEV (Figura 7) (PÉREZ-GRACIA; SUAY; MATEOS-

LINDEMANN 2014; SAYED et al., 2015). Em áreas de alta endemicidade, o HEV 

(genótipos 1 e 2) é transmitido entre os seres humanos predominantemente pela via 

fecal-oral. Condições sanitárias deficientes possibilitam a contaminação de reservatórios 

de água pelo vírus. Ademais, no decorrer da história, foram descritos vários surtos que, 

de um modo geral, ocorreram após chuvas torrenciais, inundações ou desastres naturais 

(ACHARYA; PANDA, 2011; AGGARWAL et al., 2000; KAMAR et al., 2014).  
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Figura 7 – Rotas de trasmissão do vírus da hepatite E (modificada) 

Fonte:  PÉREZ-GRACIA et al. (2016) 

 

Em contraste, em países desenvolvidos, a hepatite E autóctone é principalmente 

uma infecção zoonótica causada pelos genótipos 3 e 4 do HEV, sendo o consumo de 

carne crua ou malcozida de animais infectados uma importante rota de transmissão. 

Frutos do mar contaminados também podem transmitir o vírus (SAYED et al., 2015; 

YUGO; MENG, 2013).  

Diversas espécies de animais domésticos e silvestres atuam como reservatórios 

do HEV (Figura 8). Alguns desses animais podem transmitir o vírus para os seres 

humanos (MIRAZO et al., 2014). Suínos domésticos são os mais comuns, mas javalis, 

veados e camelos também são espécies relacionadas à transmissão zoonótica (LI et al., 

2005, RENOU; ROQUE-AFONSO; PAVIO, 2014; TEI et al., 2003; WOO et al., 2014).  

Embora outras espécies de animais sejam portadoras do genótipo 3 do HEV, 

como ratos, coelhos e mangustos, essas não apresentam um papel claro na infecção 

humana (PAVIO; MENG; DOCEUL, 2015; PÉREZ-GRACIA et al., 2016; SRIDHAR; 
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LAU; WOO, 2015). Além disso, para outras espécies animais que abrigam os demais 

genótipos do vírus da hepatite E (HEV 5-7) (SMITH et al., 2014), como javalis no 

Japão (TAKAHASHI et al., 2010a) e camelos no Oriente Médio (WOO et al., 2014), as 

informações sobre o potencial de transmissão desse vírus para o homem a partir desses 

reservatórios são escassas. Contudo, um estudo recente mostrou que o HEV-7, 

detectado em camelos, foi isolado em um receptor de transplante de fígado com hepatite 

E crônica no Oriente Médio. Esse indivíduo relatou consumo regular de carne e leite de 

camelo, sustentando a transmissão zoonótica deste genótipo (LEE et al., 2016). 

Adicionalmente, veterinários e outros trabalhadores que mantêm contato direto 

com animais infectados apresentam risco elevado de adquirir a infecção pelo HEV 

(PÉREZ-GRACIA et al., 2016). 

 

 

 

Figura 8 - Distribuição geográfica dos reservatórios do HEV (modificada) 

Fonte: SRIDHAR; LAU; WOO (2015)  
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A transmissão do HEV pode ocorrer pelo consumo de frutos e vegetais 

contaminados pelo vírus. O RNA viral foi detectado em folhagens verdes e em 

morangos, provavelmente devido a higienização ou mesmo irrigação desses durante o 

cultivo com água contaminada pelo HEV (BRASSARD et al., 2012; KOKKINOS et al., 

2012). 

Casos de transmissão do vírus da hepatite E por vias consideradas alternativas, 

como horizontal (contato direto pessoa a pessoa), vertical, sexual e parenteral, têm sido 

documentados em menores frequências (HEWITT et al., 2014; KRAIN et al., 2014; 

PAYNE et al., 2013). Embora a transmissão pessoa a pessoa seja incomum, 

principalmente nos casos esporádicos (AGGARWAL; NAIK, 2009), em regiões 

endêmicas, a ocorrência de surtos prolongados de hepatite E pode estar relacionada à 

essa forma de transmissão (KRAWCZYNSKI; AGGARWAL; KAMILI, 2000), como o 

ocorrido entre os anos de 2007 e 2008 no norte de Uganda (TESHALE et al., 2010). 

O HEV pode ser transmitido da mãe infectada para o filho, principalmente, pela 

via transplacentária. A possibilidade de transmissão durante o parto existe, mas não foi 

bem estabelecida (KUMAR et al., 2001; KHUROO; KAMILI; KHUROO 2009; 

PATRA et al., 2007). As taxas de transmissão vertical variam de 23,3 a 50% e são mais 

frequentes no terceiro trimestre de gravidez (KUMAR et al., 2001; 2004).  

Alguns estudos demonstraram maior prevalência do HEV em homens que fazem 

sexo com homens (HSH), sugerindo a transmissão sexual desse vírus. A aquisição do 

HEV por essa via provavelmente ocorra por sexo oroanal (MONTELLA et al., 1994; 

PAYNE et al., 2013). 

Indivíduos infectados pelo HEV, na maioria das vezes assintomáticos, são 

potenciais doadores de sangue. Considerando que o vírus pode estar presente em 

qualquer hemoderivado (glóbulos vermelhos, plaquetas frescas e plasma congelado), a 

transmissão por tranfusão é uma preocupação (MIRAZO et al., 2014; PÉREZ-GRACIA 

et al., 2016). Assim, o estabelecimento de diretrizes para detecção do RNA do HEV nos 

bancos de sangue tornou-se importante (HEWITT et al., 2014; MATSUBAYASHI et 

al., 2004; 2008; SLOT et al., 2013). Contudo, os custos elevados na implantação da 

triagem por esse marcador, especialmemte nos países em desenvolvimento, torna tal 

medida dispendiosa (NELSON, 2014). Apesar disso, considerando o curso clínico da 
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hepatite E em determinados grupos como imunossuprimidos, gestantes e portadores de 

doença hepática prévia, uma recomendação seletiva deveria ser adotada visando a 

segurança da hemotranfusão para esses pacientes (MIRAZO et al., 2014).  

1.6.3 Distribuição geográfica dos genótipos e subtipos 

Apesar da distribuição global do HEV (PÉREZ-GRACIA; SUAY; MATEOS-

LINDEMANN, 2014), os genótipos comumente encontrados em humanos (1-4) variam 

dependendo da região geográfica (Figura 9). Conforme descrito, essa variação reflete as 

principais rotas de transmissão e dados de incidência/prevalência de cada área 

(AGGARWAL; JAMEEL, 2011, KUMAR et al., 2013). 

O genótipo 1 circula, principalmente, em países tropicais e subtropicais da Ásia 

e da África, sendo os subtipos 1a, 1b e 1c identificados em países do subcontinente 

Indiano (Índia, Paquistão, Nepal e Bangladesh) e do extremo Oriente (Japão e China) 

(AYE et al., 1992; BI et al., 1994; CHANDRA; RAI; MALHOTA, 2012; CUYCK-

GANDRE et al., 2000; DRABICK et al., 1997; GOUVEA et al., 1997; PANDA et al 

1995; SHRESTHA et al., 2004; SINGH et al., 2016; TAKAHASHI et al., 2002; WANG 

et al., 1999). Adicionalmente, esses foram também encontrados no sudeste Asiático 

(Vietnan), América Central (Haití e Cuba) e Ásia Central (Kirziquistão e Uzbequistão), 

respectivamente (CUYCK-GANDRE et al., 1997; LU et al., 2004; VILLALBA et al., 

2008). O subtipo 1d está presente no norte da África (Argélia e Marrocos), 1e se 

distribui por países do norte (Argélia), leste (Egito, Sudão, Djibout), centro (Chade) e 

sul (Namíbia) da África (CUYCK-GANDRE et al., 1997; GRANDADAM et al., 2004; 

HE et al., 2000; MENG et al., 1999; SAAD et al., 2007). Esse último subtipo também 

foi verificado na Espanha, porém proveniente de indivíduo com viagem prévia à Etiópia 

(BUTI, 1996). O subtipo 1f foi verificado na Índia (SMITH et al., 2016). 

Referente ao genótipo 2, o subtipo 2a foi detectado no México (HUANG et al., 

2002), enquanto 2b em alguns países da África, como Nigéria, Chade, República 

Democrática do Congo, Egito e Namibia (BUISSOM et al., 2000; MAILA; BOWYER; 

SWANEPOEL, 2004). 

O genótipo 3 possui circulação mundial, exceto no continente africano e, assim 

como o genótipo 4, infecta tanto humanos quanto animais (PÉREZ-GRACIA; SUAY; 

MATEOS-LINDEMANN, 2014). A Europa é o continente com maior predomínio do 
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genótipo 3, sendo descritos os subtipos 3a (Holanda, Espanha e França), 3b 

(Alemanha), 3c (França, Alemanha Holanda e Itália), 3e (Reino Unido, Holanda, Itália, 

Grécia, França, Espanha e Alemanha), 3f (Itália, Alemanha, França e Espanha), 3h 

(Itália e Alemanha) e 3i (Áustria e França) (ADLHOCH et al., 2009; BANKS et al., 

2004; BUTI et al., 2004; CARUSO et al., 2016; CLEMENTE-CASARES et al., 2003; 

DI BARTOLO et al., 2011;  LA ROSA et al., 2016; MANSUY et al., 2009; MOAL et 

al., 2014; PERALTA et al., 2009; RENOU et al., 2011; SAINT-JACQUES; TISSOT-

DUPONT; COLSON, 2016; SCHLAUDER et al., 1999; VAN DER POEL et al., 2001; 

VINA-RODRIGUEZ et al., 2015; WENZEL et al., 2011). Nas Américas, foram 

identificados os subtipos 3a (Estados Unidos), 3b (Canadá), 3h (Uruguai), 3i 

(Argentina, Bolívia e Uruguai) e 3j (Canadá e México) (DELL’AMICO et al., 2011; 

ERKER et al., 1999; MIRAZO et al., 2013; WARD et al., 2008). Na Ásia, os subtipos 

3a (Japão e Koreia), 3b (Japão e China) e 3f (Tailândia) foram reportados (WANG et 

al., 2002; WIRATSUDAKUL et al., 2012; YAMAMOTO et al., 2004). Na Oceania, 

foram detectados os subtipos 3h (Nova Zelândia) e 3j (Austrália) (GARKAVENKO et 

al., 2001). Os demais subtipos do genótipo 3 (3d, 3g e 3ra) foram encontrados somente 

em animais (CLEMENTE-CASARES et al., 2003; LU et al., 2004; MYKYTCZUK et 

al., 2017; SMITH et al., 2016; WU et al., 2002). 

O genótipo 4 é mais frequente na Ásia, sendo observado em três das cinco 

regiões desse continente. Os subtipos 4a-4g (com exceção do 4e) são verificados em 

países do Extremo Oriente (China, Japão e Taiwan) (HIJIKATA et al., 2002; HSIEH et 

al., 1999; KOIZUMI et al., 2004; LIU et al., 2003; SATO et al., 2011; WANG et al., 

2002). Os subtipos 4h e 4i foram detectados na China (SMITH et al., 2016; ZHU et al., 

2011), enquanto 4b e 4d especificamente em Hong Kong (CHAN et al 2017). No 

sudeste Asiático, circula o subtipo 4b na Indonésia e Vietnã, além de 4f também no 

Vietnã (HIJIKATA et al., 2002; KOIZUMI et al., 2004; WIBAWA et al., 2007). O 

subtipo 4e foi descrito no subcontinente Indiano (Índia) (ARANKELLE et al., 2002; 

BEGUN et al., 2010). Já os subtipos 4d e 4f foram identificados também na Itália e 

Alemanha, respectivamente (GARBUGLIA et al., 2013; WICHMAN et al., 2008).  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mykytczuk%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28197972
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Figura 9 - Distribuição geográfica dos genótipos de 1 a 4 do HEV (modificada)  

Fonte: MIRAZO et al. (2014) 

 

Como mencionado anteriormente, os subtipos 5a e 6a foram isolados de javalis 

no Japão (TAKAHASHI et al., 2010a), enquanto 7a de camelos e de um paciente nos 

Emirados Árabes Unidos (WOO et al., 2014; LEE et al., 2016).   

No Brasil, em 2010, foi reportado o primeiro caso de hepatite E autóctone em 

humanos. A análise filogenética permitiu a identificação do genótipo 3, subtipo 3b 

(LOPES DOS SANTOS et al., 2010). Na caracterização genotípica do HEV em suínos, 

foi encontrado o genótipo 3, subtipos 3c/f e 3b (DA COSTA LANA et al., 2014; DE 

SOUZA et al., 2012; DOS SANTOS et al., 2009; GARDINALI et al., 2012; HELDT et 

al., 2016; PASSOS-CASTILHO; GRANATO, 2017; SANTOS et al., 2011). 

 

1.7 Prevenção, Controle e Tratamento  

 As medidas de prevenção da infecção pelo HEV focam na melhoria das 

condições sanitárias e de infraestrutura (estações de tratamento de água e de esgoto), 

assim como em ações de educação em saúde, enfatizando a higienização de mãos e de 

alimentos. Nas regiões onde ocorre transmissão zoonótica do HEV, torna-se importante 

a orientação sobre o manuseio e cozimento adequado (a 71,8º C por no mínimo 20 
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minutos) de carne de origem suína e de outros animais reservatórios do HEV, bem 

como medidas de biossegurança para indivíduos que desenvolvem atividades laborais 

diretamente com esses animais (AGGARWAL; JAMEEL, 2011; BARNAUD et al., 

2012; PÉREZ-GRACIA et al., 2015).  

Quanto a notificação de casos, segundo o Manual Técnico para Diagnóstico das 

Hepatites Virais do Ministério da Saúde, no Brasil todas hepatites virais são doenças de 

notificação compulsória regular (em até sete dias), sendo os casos confirmados e surtos 

notificados e registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN), utilizando-se a Ficha de Investigação das Hepatites Virais (BRASIL, 2015).  

A triagem de doadores de sangue pode evitar a transmissão parenteral do HEV 

por transfusão de sangue e hemoderivados (DALTON et al., 2016). O Reino Unido já 

implementou o rastreamento universal para hepatite E pelo teste do ácido nucléico 

(nucleic acid test/NAT) em bancos de sangue, enquanto Alemanha e França o fazem em 

doações sanguíneas destinadas a populações de alto risco para essa infecção. Estudo 

realizado na Holanda analisou o custo-efetividade da triagem para o HEV em doadores 

de sangue e, embora tenha concluído que o impacto na triagem sobre a morbidade da 

hepatite E seja relativamente pequeno, o custo não foi elevado (DE VOS et al., 2017). 

Assim, a introdução dessa triagem nos bancos de sangue holandeses deverá ocorrer 

ainda em 2017 (DOMANOVIC et al., 2017). 

O desenvolvimento de vacinas contra hepatite E tem se mostrado promissor. Até 

o momento, aproximadamente 11 vacinas experimentais foram ou estão sendo avaliadas 

em primatas não humanos (DONNELLY et al., 2017). No entanto, apenas uma está 

disponível, a vacina recombinante HEV 239, que expressa parte da ORF2 (aa 398-606) 

do genótipo 1 em Escherichia coli (ZHU et al. 2010). Em 2012, ela foi licenciada na 

China sob o nome de Hecolin®. Estudo em indivíduos com idade entre 16-65 anos que 

receberam três doses (0, 1 e 6 meses) revelou uma eficácia de 86,6%, não sendo 

observado nenhum evento adverso grave durante o seguimento de 4,5 anos (ZHANG et 

al., 2015). A referida vacina fornece proteção contra os genótipos 1 e 4 do HEV (LI et 

al., 2015; PÉREZ-GRACIA et al., 2015). A Hecolin® encontra-se acessível na China 

para pessoas com mais de 16 anos que apresentem alto risco para a infecção pelo HEV, 

como indivíduos que trabalham diretamente com animais, membros das forças armadas 

e mulheres em idade fértil (LI et al., 2015). Quanto  à segurança da vacina em gestantes, 
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foi reportada taxa de eventos adversos similar entre as imunizadas e aquelas que 

receberam placebo. Embora mais estudos sejam necessários, a vacina mostrou-se segura 

para esse grupo populacional (LI et al., 2015; WU et al., 2012). 

Nos países industrializados, a vacinação pode ser considerada para alguns 

grupos, incluindo indivíduos imunossuprimidos, pacientes com doença hepática crônica 

pré-existente e viajantes para áreas endêmicas  (PÉREZ-GRACIA et al., 2015).  

A hepatite E é predominantemente uma doença autolimitada, não sendo 

necessário tratamento na maioria dos vezes. Nos casos de maior risco de hepatite 

fulminante, como em pacientes com doença hepática crônica subjacente e 

imunossuprimidos, concomitantemete às medidas de suporte para redução de sintomas, 

a possibilidade da terapia antiviral com ribavirina deve ser considerada (GÉROLAMI et 

al., 2011; PÉRON et al., 2011; 2016; PISCHKE et al., 2013).  

Na hepatite E crônica, dois antivirais podem ser usados: ribavirina em 

monoterapia ou interferon alfa peguilado (PEG-IFNα) (HAAGSMA et al., 2010; 

KAMAR et al., 2010a). O uso da ribavirina tem sido indicado por 12 semanas, podendo 

prolongar-se por 24 semanas nos casos de persistência viral. A ribavirina em 

monoterapia é o tratamento de escolha, com resposta virológica sustentada (RVS) 

variando de 67% a 87% dos casos (DEBING et al., 2014; KAMAR et al., 2010b). Para 

o PEG-IFNα, o tratamento se estende por 24 semanas (ABRAVANEL et al., 2013; 

DALTON; HUNTER; BENDALL, 2013; PÉREZ-GRACIA et al., 2013). A RVS para o 

HEV é definida pela não detecção do RNA viral seis meses após o término da terapia 

(DONNELLY et al., 2017) 

Embora possa ocorrer boa resposta à terapia para o HEV, efeitos colaterais 

importantes têm sido descritos (LEE et al., 2015). Pacientes tratados com ribavirina 

podem desenvolver anemia hemolítica, sendo necessária redução da dose, o que pode 

ocasionar falha no tratamento devido ao surgimento de mutação no genoma viral 

(DEBING; NEYTS, 2014; DONNELLY et al., 2017; KAMAR et al., 2010a; 2014; 

MALLET et al., 2010). Para o PEG-IFNα, os efeitos colaterais incluem sintomas 

semelhantes aos de gripe e rejeição de enxertos em receptores de órgãos transplantados 

(ALRIC et al., 2010; HAAGSMA et al., 2010; KAMAR et al., 2010a). Ambos os 
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fármacos (ribavirina e PEG-IFN-α) não podem ser administradas durante a gravidez 

(LEE et al., 2015). 

Em relação à resistência viral durante a terapia, estudo realizado por Debing et 

al. (2014) evidenciou a mutação G1634R na ORF1 do genoma como causa de falha no 

tratamento em receptores de órgãos transplantados com hepatite E crônica. 

Posteriormente, as mutações K1838N, D1384G, V1479I e Y1587F foram demonstradas 

em pacientes que não respondem à terapia com ribavirina (TODT et al., 2016). 
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2. JUSTIFICATIVA 

A infecção pelo HEV representa uma importante causa de hepatite aguda, 

podendo evoluir para cronicidade em pacientes imunossuprimidos (DALTON et al., 

2016; KUNIHOILM et al., 2016). As investigações epidemiológicas têm evidenciado 

características de risco para essa infecção, tais como: condições precárias de higiene, 

consumo de água potencialmente contaminada, falha na higienização de alimentos, 

contato direto com animais reservatórios do HEV, bem como o consumo de carne crua 

ou mal cozida desses animais. Além de fatores comportamentais, condições 

inadequadas de infraestrutura, como ausência de rede de esgoto e de tratamento de água, 

também podem favorecer a transmissão do HEV (PÉREZ-GRACIA; SUAY; 

MATEOS-LINDEMANN 2014; SAYED et al., 2015). 

A identificação de grupos com essas características torna-se relevante, uma vez 

que representam fontes de manutenção e disseminação dessa infecção em nível 

populacional. Assim, a equipe do Laboratório de Virologia do IPTSP-UFG iniciou o 

estudo sobre a epidemiologia do HEV em Goiás propondo a investigação do perfil dessa 

infecção em catadores de materiais recicláveis em Goiânia-GO, uma população 

emergente nos grandes centros urbanos. Esses catadores recolhem, separam e vendem 

todos os tipos de materiais recicláveis (GUTBERLET et al., 2013), sendo trabalhadores 

autônomos que podem ou não pertencer a cooperativas ou associações. Embora seja 

difícil presumir o número real desses trabalhadores, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA) estimou aproximadamente 400 mil pessoas trabalhando na catação de 

material reciclável no País (IPEA, 2016). Ressalta-se que a grande maioria dos 

catadores realiza atividades laborais sob condições insalubres. A ausência de 

equipamentos de proteção individual (EPIs), além de acarretar acidentes, propicia o 

contato direto com o lixo, o qual pode conter fezes humanas e de animais 

(GUTBERLET et al., 2013; PORTO et al., 2004). Adicionalmente, o nível 

socioeconômico baixo dessa população predispõe ao consumo de alimentos encontrados 

junto aos resíduos (ALENCAR; CARDOSO; ANTUNES, 2009; MACIEL et al., 2011). 

Todos esses fatores podem potencializar a disseminação de agentes infecciosos 

transmitidos pela via fecal-oral (SOARES et al., 2013). Contudo, a lacuna no 

conhecimento sobre a infecção pelo HEV nesse grupo populacional, nos motivou a 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gutberlet%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24084672
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investigar sobre a soroepidemiologia dessa infecção em catadores de materiais 

recicláveis. 

Objetivando extender este estudo para área rural, pesquisamos os aspectos 

epidemiológicos relativos a hepatite E em moradores de assentamentos rurais. Essa 

população apresenta condições socioeconômicas e ambientais desfavoráveis, como 

aglomeração de pessoas, habitação sem sistema de tratamento de água e esgoto, contato 

com animais, além de acesso limitado aos serviços de saúde e ao sistema educacional 

(BRASIL, 2011; IBGE, 2013; SCOPINHO, 2010; YOON et al., 2014). Nos últimos 

anos, houve um aumento substancial de moradores em assentamentos rurais no Brasil 

(INCRA, 2015), o que caracteriza-os também como um grupo emergente. Apesar de tais 

características, pouco é conhecido sobre a infecção pelo HEV em assentados rurais no 

Brasil, se limitando apenas a uma investigação conduzida na Região da Amazônia 

(VITRAL et al., 2014). Na Região Centro-Oeste, não há dados sobre o HEV na referida 

população, ressaltando a importância de estudos sobre o tema em questão. 

Ainda com o intuito de ampliar a investigação da infecção pelo HEV em Goiás, 

incluimos um grupo de pacientes com hepatite aguda não A, não B, não C, 

considerando esse vírus como potencial agente etiológico. No Brasil, os poucos estudos 

sobre o HEV nesses pacientes mostraram que a prevalência de anti-HEV IgG variou de 

2,1% (3/146)  a 29,0% (5/17) entre os anos de 1992 e 1999 (LYRA et al., 2005; 

PARANA et al., 1997; SOUTO et al., 1997; TRINTA et al., 2001). No período de 2004 

a 2008, um estudo conduzido por Lopes dos Santos et al. (2010) revelou uma taxa de 

1,5% (1/64) para o HEV (anti-HEV IgM e IgG e RNA viral). Portanto, é de 

fundamental importância  a investigação do papel do HEV nas hepatites agudas não A-

C no País. 

Diante do exposto, pretende-se, nesta tese, analisar os aspectos epidemiológicos 

e moleculares da infecção pelo vírus da hepatite E em populações emergentes urbana 

(catadores de materiais recicláveis) e rural (moradores de assentamentos), além de 

pacientes com suspeita de hepatite aguda não A-C, estimando a prevalência desta 

infecção e analisando os fatores associados. Assim, com o desenvolvimento deste 

estudo, estaremos ampliando o conhecimento sobre a hepatite E no Brasil. Acredita-se 

que os resultados obtidos serão valiosos para o planejamento de ações de prevenção e 

controle desta virose nas populações estudadas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Geral 

Investigar o perfil epidemiológico e molecular da infecção pelo vírus da hepatite 

E em grupos populacionais em Goiás. 

 

 3.2 Objetivos Específicos 

- Estimar a prevalência do marcador anti-HEV IgG em populações emergentes urbana 

(catadores de materiais recicláveis) e rural (moradores de assentamentos), além de 

pacientes com hepatite aguda não A-C em Goiás; 

- Verificar a presença de anti-HEV IgM nos grupos supracitados; 

- Analisar os fatores associados a esta infecção nos grupos populacionais estudados; 

- Detectar o RNA viral nas amostras anti-HEV reagentes, visando a identificação dos 

genótipos/subgenótipos virais circulantes. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Delineamento, Local e População do Estudo 

            Estudo observacional, analítico e de corte transversal. Em Goiás, foram 

estudados os seguintes grupos populacionais: catadores de materiais recicláveis, 

moradores de assentamentos rurais e pacientes com hepatite aguda não A, não B, não C, 

perfazendo um total de 1274 indivíduos (Quadro 1). 

Quadro 1- Grupos populacionais estudados no estado de Goiás. 

População estudada Local N 

Catadores de materiais recicláveis Goiânia 431 

Moradores de assentamentos rurais Jataí e Perolândia 464 

Pacientes com hepatite aguda não A, não B, não C Goiânia 379 

Total  1274 

 

4.1.1 Catadores de materiais recicláveis 

O presente estudo integra um projeto de pesquisa maior, intitulado “Investigação 

das hepatites virais em catadores de materiais recicláveis em Goiânia-GO, com ênfase 

nas condições de trabalho”. Entre abril de 2010 e maio de 2011, havia um total de 15 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis em Goiânia, sendo 12 assistidas pela 

Prefeitura Municipal local e Incubadora Social da UFG e três que se encontravam em 

fase de estruturação. Inicialmente, foi realizada uma reunião entre os pesquisadores e os 

responsáveis por essas cooperativas com o intuito de fornecer informação sobre os 

objetivos desta investigação, bem como os critérios de inclusão no estudo: possuir idade 

igual ou superior a 18 anos e estar vinculado a uma das cooperativas de catadores de 

materiais recicláveis de Goiânia-GO.  

Todos os indivíduos (n=432) elegíveis foram convidados a participar do presente 

estudo. Por motivo de doença, apenas uma catadora não participou do mesmo. Assim, a 

população estudada foi composta de 431 catadores de materiais recicláveis, 
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representando 99,8% dos catadores cooperados na cidade de Goiânia no período da 

investigação. 

 4.1.2 Moradores de assentamentos rurais 

Esta parte da tese está inserida em um projeto abrangente, intitulado 

“Epidemiologia das hepatites virais em assentados em Goiás: subsídios para ações de 

prevenção e controle em populações emergentes”, desenvolvido na Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (FEN/UFG) em parceria com o Instituto 

de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/UFG), Núcleo de Estudos, Pesquisa e 

Extensão em Agricultura Familiar - NEAF/Campus Jataí/UFG e Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) dos municípios participantes. 

           A população de estudo foi constituída de moradores de sete assentamentos em 

área rural: Santa Rita, Rio Claro, Nossa Senhora de Guadalupe, Terra e Liberdade 3T e 

Rômulo Souza Pereira, localizados no município de Jataí; Lagoa do Bonfim e Três 

Pontes, pertencentes ao município de Perolândia (Figura 10). Esses assentamentos estão 

localizados no sudoeste goiano [a aproximadamente 300 quilômetros (km) de Goiânia] 

e são assistidos pelo NEAF/Campus Jataí/UFG, bem como pela ESF de cada município. 

O assentamento Santa Rita foi fundado em 1998. Esse apresenta área total de 

961,2 hectares (ha), dividida em 23 lotes que abrigam 23 famílias (BRASIL, 2014). 

Localizado a 23 km de distância da cidade de Jataí, tem como principal atividade 

econômica a pecuária leiteira, além de agricultura familiar (COSTA; OLIVEIRA; 

RIBEIRO, 2012). Rio Claro, embora tenha sido ocupado em 1996, somente em 2001 as 

famílias conseguiram a posse legal da terra. Possui área total de 485 ha e capacidade 

para 17 famílias, localizando-se a 50 km da cidade de Jataí. O assentamento Nossa 

Senhora de Guadalupe, com uma área de 1,3 mil ha, está situado a 10 km de Jataí e 

comporta 85 famílias. Já Terra e Liberdade 3T é o assentamento mais distante do 

município (a 70 km de distância da cidade) e também o mais populoso, abrigando 162 

famílias numa área de 2,9 mil ha. O assentamento Rômulo Souza Pereira está localizado 

a 40 km de Jataí e acolhe 61 famílias numa área de dois mil ha. Os três últimos 

assentamentos foram fundados em 2007 (BRASIL, 2014). 

No município de Perolândia, o assentamento Três Pontes foi criado em 2000, 

apresentando 43 famílias. Lagoa do Bonfim foi estabelecido em 1998 e possui 63 
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famílias. Juntos esses dois assentamentos têm aproximadamente 3,5 mil ha de extensão 

(BRASIL, 2014; INCRA, 2016).  

 

 

Figura 10 – Mapa do Estado de Goiás, evidenciando os municípios de Perolândia (em 

cinza) e Jataí (em preto), onde se localizam os assentamentos rurais deste estudo 

(modificada)  

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Goiás#/media/File:Goias_MesoMicroMunicip.svg 

 

Para o cálculo amostral, considerou-se o tamanho da população 

(aproximadamente 2.500 residentes) e prevalência esperada de 2,1% para a infecção 

pelo HEV (TRINTA et al., 2001). Foram estabelecidos erro alfa e beta de 5% e 20%, 

respectivamente, precisão de 1,5% e efeito de desenho de 1,5%. De acordo com estes 
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dados, seria necessário estudar no mínimo 462 indivíduos. Assim, a amostra do estudo 

foi constituída de 464 assentados rurais. 

           Após contato com lideranças dos assentamentos e buscando estratégia inclusiva 

no desenvolvimento do estudo, a coleta foi realizada a partir de eventos de educação em 

saúde feitos nos próprios assentamentos pela equipe de pesquisadores. Essas atividades 

foram agendadas e divulgadas para cada associação com dois meses de antecedência.  

No período de maio a julho de 2011, todos os indivíduos elegíveis foram recrutados 

para o estudo. O critério de elegibilidade foi ser responsável pelo lote ou dependente 

direto do mesmo, sendo excluídos os assentados que possuíam idade menor que um ano 

e/ou viviam no assentamento por menos de seis meses. 

4.1.3 Pacientes com hepatite aguda não A, não B e não C 

A terceira população do estudo foi composta de pacientes com hepatite aguda 

não-A, não-B, não-C, procedentes da rede pública do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

que realizaram exames na UFG (Laboratório Profa. Margarida Dobler Komma no 

IPTSP e Centro de Análises Clínicas Rômulo Rocha na Faculdade de Farmácia) na 

cidade de Goiânia. Durante o período de recrutamento (abril de 2012 a outubro de 

2014), todos os pacientes foram triados para as hepatites virais usando os seguintes 

critérios: hepatite A pela presença de anti-HAV IgM, hepatite B pela presença de 

HBsAg e anti-HBc IgM e hepatite C pela detecção do RNA HCV e anti-HCV. Além 

disso, os níveis séricos de ALT e aspartato transaminase (AST) foram mensurados. 

Os candidatos elegíveis para participar desta investigação eram pacientes sem 

histórico de imunossupressão, soronegativos para as hepatites A, B e C, com 

diagnóstico clínico sugestivo de hepatite aguda (início recente de sinais e sintomas, 

como icterícia, febre, fadiga e dor abdominal) e transaminases elevadas (pelo menos 2,5 

vezes maior do que o limite de normalidade). Após observação dos critérios de inclusão, 

foram selecionados 379 pacientes com hepatite não A-C para este estudo. 

 

4.2 Aspectos Éticos e Legais da Pesquisa 

           Os projetos de pesquisa realizados com a participação dos catadores de materiais 

recicláveis e pacientes com hepatite não A, não B e não C foram aprovados pelo Comitê 
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de Ética em Pesquisa da UFG, sob os números 002/2010 e 001/2010, respectivamente. 

O protocolo do estudo conduzido com moradores de assentamentos rurais foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFG (HC/UFG) (número 

de protocolo 127/2010). 

           O termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) foi entregue a todos os 

participantes da investigação e, após sua leitura, foram esclarecidas as dúvidas sobre os 

objetivos e metodologia do estudo. Em seguida, aqueles que concordaram em participar 

assinaram o referido termo (ou os pais ou responsáveis, no caso de crianças), ou ainda 

foi coletada a impressão digital em caso de analfabetismo. 

 

4.3 Entrevista e Coleta de Dados/Sangue 

Após a observação dos aspectos éticos do estudo, os participantes foram 

entrevistados utilizando um questionário sobre dados sociodemográficos e potenciais 

fatores de risco para a infecção pelo HEV. 

Em seguida, foi coletada uma amostra de sangue (10 mL) por punção venosa. As 

amostras foram transportadas para o Laboratório de Virologia do IPTSP da UFG, onde 

foram centrifugadas, os soros separados e estocados em duas alíquotas a -20°C (para 

análise sorológica) e -70°C (para análise molecular). As amostras sanguíneas dos 

assentados rurais foram processadas no laboratório clínico do Centro Médico Municipal 

de Jataí, e os soros transportados para o IPTSP. 

O transporte das amostras sanguíneas foi realizado de acordo com as normas de 

biossegurança, preconizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

4.4 Testes Sorológicos 

Todas as amostras foram testadas por ensaio imunoenzimático para a detecção 

dos marcadores da hepatite E (anti-HEV IgG e IgM), empregando-se reagentes 

comerciais (RecomWell HEV IgG; RecomWell HEV IgM, GmBH, Neuried, Germany). 
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As amostras reagentes no ELISA foram submetidas a confirmação pelo immunoblot 

(RecomLine HEV IgG/IgM; Mikrogen GmbH). 

ELISA- Baseado no princípio sanduíche ELISA indireto, os testes RecomWell 

HEV IgG e IgM foram empregados para detecção de anticorpos IgG e IgM contra o 

HEV, respectivamente, cuja distinção se deu pela utilização de conjugados diferentes 

(anticorpos anti-imunoglobulina G ou M ligados à peroxidase).  

Para a realização do teste, os soros foram inicialmente diluídos (1/100). As 

amostras diluídas e os controles positivo, negativo e cut-off (em duplicata) foram 

incubados em uma placa previamente sensibilizada com proteínas virais recombinantes 

correspondentes à ORF2 e ORF3 do genoma do HEV (genótipos 1 e 3). Após 60 

minutos a 37°C, a placa foi lavada conforme recomendação do fabricante, adicionado o 

conjugado (anticorpos anti-imunoglobulina humana IgG ou IgM marcados com 

peroxidade) e nova incubação realizada por 30 minutos a 37°C. Após segunda lavagem, 

procedeu-se a adição do substrato da enzima e do cromógeno tetrametilbenzidina 

(TMB), propiciando uma reação colorimétrica. Após 30 minutos a temperatura 

ambiente, a reação foi interrompida pelo acréscimo de solução de ácido sulfúrico, e a 

leitura espectrofotométrica realizada em densidade óptica de 450 nm, com um 

comprimento de onda de referência de 650 nm. O valor do cut-off foi calculado pela 

média das absorbâncias do cut-off. Amostras que apresentaram densidade óptica 

superior ao valor desta média acrescido de 20% foram consideradas positivas. Valor 

negativo foi estipulado para as amostras que tinham valores de absorbância abaixo da 

média calculada.  

IMMUNOBLOT – É um teste qualitativo contendo antígenos recombinantes 

altamente purificados [O2N, O2C, O3 (genótipos 1 e 3) e O2M (genótipo 1)] 

imobilizados como bandas individuais sobre tiras de nitrocelulose, possibilitando a 

identificação da reatividade específica de anticorpos anti-HEV aos referidos antígenos. 

Assim como no ELISA, a detecção diferencial de anticorpos IgG e IgM ocorre pela 

utilização de conjugado correspondente. 

Resumidamente, tiras-teste de nitrocelulose contendo os antígenos fixados do 

HEV foram incubadas com as amostras e controles positivo e negativo em caneletas 

individuais contendo o tampão de diluição. Após 60 minutos sob agitação (agitador de 
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Kline) em temperatura ambiente, as fitas foram enxaguadas com solução de lavagem 

por três vezes. Posteriormente, adicionou-se o conjugado (anticorpos anti-

imunoglobulina humana IgG ou IgM ligados à peroxidase). Novos processos de 

incubação (45 minutos) e lavagem foram realizados. A seguir, o substrato contendo 

TMB foi acrescido e, após oito minutos de incubação, esse foi aspirado e a reação 

interrompida pela lavagem com água deionizada por três vezes. As fitas foram 

colocadas em papel branco absorvente para análise por meio de uma reação 

colorimétrica, na qual foram visualizadas bandas escuras correspondentes à reatividade 

aos antígenos do HEV. Os resultados foram determinados pela soma dos valores de 

cada antígeno, conforme a seguir: O2N = 2, O2C = 4, O3 = 2 e O2M = 2. Quando a 

somatória de pontos foi maior ou igual a 4, o resultado foi considerado positivo; igual a 

3 indeterminado; e menor ou igual a 2, negativo. 

 

4.5 Testes Moleculares 

As amostras anti-HEV IgM positivas de catadores de materiais recicláveis foram 

examinadas quanto à presença do RNA do HEV pela nested PCR pós-transcrição 

reversa (RT-PCR). O RNA total foi extraído a partir de 140 μL de soro utilizando o kit 

de extração de RNA viral QiaAmp (Qiagen, Hilden, Alemanha). Na transcrição reversa, 

foram empregados os seguintes reagentes: desoxirribonucleotídeos trifosfatados, dNTPs 

(dGTP, dCTP, dATP e dTTP), enzima transcriptase reversa Superscript III, RNAsin e 

iniciador randômico (random primer). Esta foi realizada a 55°C durante um período de 

30 minutos, seguida por desnaturação a 94°C durante 20 minutos. Para a amplificação, 

foi definida uma região parcial de ORF1 do genoma do HEV, correspondente à 

metiltransferase. Na primeira PCR (PCR-1), a partir da adição dos reagentes magnésio 

(Mg), dNTPs e a enzima Taq DNA polimerase Platinum, o cDNA foi amplificado pela 

utilização de primers s1-forward (CTGGCATYACTACTGCYATTGAGC; análogo à 

sequência entre os nt 56-79) e a1-reverse (CCATCRARRCAGTAAGTGCGGTC; entre 

os nt 473-451), resultando num produto de 418 pb (WANG et al., 1999).  A 

amplificação ocorreu em termociclador em conformidade a seguinte programação: 40 

ciclos a 95°C por 15 segundos, 50°C por 30 segundos e 68°C por 60 segundos, seguido 

de uma extensão final a 68°C durante 5 minutos. Na segunda PCR (PCR-2), foram 

empregados os mesmos reagentes da PCR-1, exceto os primers: s2-forward 
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(CTGCCYTKGCGAATGCTGTGG) e a2-reverse 

(GGCAGWRTACCARCGCTGAACATC) (WANG et al., 1999) sob um programa de 

30 ciclos, sendo 1 min a 94°C, 1 min a 42°C, 1 min a 72°C e uma extensão final de 7 

min a 72°C. Os produtos amplificados (287 pb) foram analisados em gel de agarose a 

2% corado com brometo de etídio.  

 Para as amostras anti-HEV IgG/IgM positivas ou indeterminadas de assentados 

rurais e portadores de hepatite aguda não A, não B e não C, foi aplicada a técnica de 

PCR em tempo real, segundo Jothikumar et al. (2006). Resumidamente, o RNA foi 

extraído a partir de 200 µL de soro, utilizando-se o kit de alta purificação de ácido 

nucléico da Roche (Roche Diagnostics GmbH Mannheim, Germany), seguindo as 

instruções do fabricante.  A transcrição reversa foi realizada a 42ºC, por 60 minutos a 

partir do RNA extraído empregando os seguintes reagentes: dNTPs, enzima 

transcriptase reversa, RNAsin, iniciador randômico (random primer) e 

oligonucleotídeos iniciadores (primers) correspondentes à ORF3 (região altamente 

conservada do genoma). 

O cDNA foi amplificado em termociclador ABI Prism 7500 fast (Applied 

Biosystems) com a programação das seguintes etapas: (1) um ciclo de 2 minutos a 50ºC 

(ativação da uracil N-glicosilase/UNG); (2) um ciclo de 15 minutos a 95ºC 

(desnaturação e ativação da Taq polimerase); (3) 40 ciclos de 15 segundos a 95ºC e 1 

minuto a 55ºC, para desnaturação e hibridização e extensão, respectivamente. Para 

amplificação, foram usados a enzima Taq polimerase, primers (JVHEVF 5’ 

GGTGGTTTCT GGGGTGAC 3’ Sense e JVHEVR 5’ AGGGGTTGGTTGGATGAA 

3’ Anti-sense), dNTPs e a sonda TaqMan® (JHEVP; FAM5'-

TGATTCTCAGCCCTTCGC-3'BHQ1) (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA).  

Paras análise dos resultados, curvas semilogarítmicas dos sinais de amplificação 

foram geradas, a partir da emissão de fluorescência pelos fluóroforos da sonda 

TaqMan®. A quantificação se deu baseada no valor de Ct (cicle threshold ou ciclo 

limiar). Este ponto correspondente ao número de ciclos em que a amplificação atingiu 

um dado limiar que permitiu a análise quantitativa, tendo como referência uma curva 

padrão construída pela diluição em série 10 do padrão de quantificação do RNA do 

HEV (plasmídeo cedido pelo Dr. N. Jothikumar). 
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4.6 Processamento e Análise dos Dados 

Os dados das entrevistas e os resultados dos testes sorológicos foram digitados 

em banco de dados e analisados em programa estatístico SPSS versão 11.0 ou 20 (SPSS 

Inc., Chicago, USA). A prevalência da soropositividade ao HEV (anti-HEV) foi 

calculada com um intervalo de confiança de 95% (IC 95%). Foi estimada a chance de 

soropositividade ao HEV associada aos fatores investigados. Os fatores que 

apresentaram p ≤0,10 na análise univariada foram submetidos à análise multivariada, 

sendo considerados independentemente associados ao anti-HEV aqueles com p <0,05. 

Os testes de Qui-quadrado e Exato de Fisher foram utilizados quando apropriados. 
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ABSTRACT  

Background: Hepatitis E virus (HEV) infection represents an important cause of acute 

viral hepatitis. Selective waste collection is a widespread activity carried out by the 

urban poor, and recyclable waste pickers have a lifestyle that makes this group highly 

vulnerable to unfavorable socio-economic and environmental factors. To date, the 

epidemiology of HEV infection in this population remains unknown.  

Objectives: To assess the seroprevalence of hepatitis E-specific antibodies in a 

population of recyclable waste pickers in Brazil.   

Study design: Between April 2010 and May 2011, a cross-sectional study was 

conducted among recyclable waste pickers from all 15 recycling cooperatives in 

Goiânia City, Central Brazil. The participants were tested for serological markers 

indicative of HEV infection. 

Results: Of 432 individuals asked to participate in the survey, 431 (99.8%) agreed to 

participate. Twenty-four of 431 participants were anti-HEV IgG positive by ELISA. Of 

these, 22 were confirmed positive by immunoblot, resulting in an anti-HEV IgG 

prevalence of 5.1% (95% CI: 3.4-7.6). In addition, four individuals were anti-HEV IgM 

positive by ELISA. Of these, three (0.7%; 95% CI: 0.4-2.4) were confirmed anti-HEV 

IgM positive by immunoblot, but were HEV RNA negative. One was concurrently 

positive for anti-HEV IgG. Only age > 40 years was independently associated with the 

presence of anti-HEV.  

Conclusions: These findings demonstrated that the prevalence of HEV antibodies 

among recyclable waste pickers in Central Brazil is relatively low and increased with 

age. 

Keywords: Hepatitis E virus, recyclable waste pickers, prevalence.  
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1. Background 

Hepatitis E virus (HEV) is globally distributed, and its infection is one of the 

leading causes of acute viral hepatitis in endemic countries. This virus is mainly 

transmitted via fecal-oral routes following ingestion of contaminated water or food. 

Prevalence rates of this infection vary according to studied age groups, urbanization 

conditions, and socio-economic levels. Thus, different epidemiological patterns have 

been observed in developing and developed countries. In developing countries, HEV 

infection is associated with poor sanitation and hygiene resulting in frequent reports of 

water- and food-borne outbreaks. Hepatitis E in developed countries occurs sporadically 

as a zoonotic infection.1,2 

 In Brazil, selective waste collection is conducted by catadores (pickers), who 

collect, separate, classify and sell all types of recyclable materials. The number of 

recyclable waste pickers has increased significantly in urban areas, and it is estimated 

that there are 1 million recyclable waste pickers in this country. Most of these 

individuals are socially and economically excluded and live at the margin of society, 

also subject to poverty related health impacts. Additionally, their occupation is 

associated with unsafe and unhealthy working conditions.3-8 However, the 

epidemiological status of HEV infection in this population remains unknown.  

 

2. Objectives 

This study aimed to assess the seroprevalence of hepatitis E-specific antibodies 

in a population of recyclable waste pickers in Brazil.   
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3. Study design 

This is a seroprevalence survey of recyclable waste pickers for HEV antibodies 

in Goiânia City (estimated population of 1,300,000), the capital of the Goiás State in 

Central Brazil. Since 2008, Goiânia has been engaged in the implementation of a 

recycling program administered by the municipal government to provide collection of 

recyclables for every household free of charge. The rise in household recyclable 

collection rates has led to the creation of 15 cooperatives. 

Between April 2010 and May 2011, recyclable waste pickers were recruited in 

all recycling cooperatives, and all individuals were invited to take part in this study. The 

study population consisted of 431 individuals. They represented 99.8% of the recyclable 

waste pickers who were being part of these cooperatives during the study period. 

Participation was voluntary. Written informed consent was obtained from all 

participants prior to the start of the study. Participants were interviewed as a means of 

gathering sociodemographic, work-related, and other risk behavior information. The 

protocol used in the present study was approved by the Ethics Committee of the Federal 

University of Goiás.  

Blood (10 ml) was collected from all participants and serum samples tested by 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for the presence of anti-HEV IgG and 

IgM by ELISA (Recomwell HEV IgG and IgM, Mikrogen GmbH, Neuried, Germany). 

Positive ELISA results were confirmed by immunoblot analysis (Recomline HEV 

IgG/IgM; Mikrogen GmbH).  

Anti-HEV IgM positive samples were further tested for the presence of HEV 

RNA. Total RNA was extracted from 140 µL of sera samples using QiaAmp viral RNA 

kit (Qiagen, Hilden, Germany). The nested RT-PCR protocol was applied to amplify a 

partial region of ORF1 of HEV genome corresponding to methyltransferase. Reverse 
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transcription was carried out at 55°C for 30 min, followed by denaturation at 94°C for 

20 min. DNA was amplified immediately with 40 PCR cycles of 95°C for 15 s, 50°C 

for 30 s and 68°C for 60 s followed by a final extension of 68°C for 5 min using ORF1-

s1-forward and ORF1-a1-reverse primers set. 

 For the nested round, primers set ORF1-s2-forward/ORF1-a2-reverse were 

used,9  followed by 30 cycles of 1 min at 94°C, 1 min at 42°C, 1 min at 72°C, and a 

final extension step of 7 min at 72°C. Aliquots of the amplified products, with the 

expected size of 287 bp, were analyzed by 2% agarose gel stained with ethidium 

bromide. 

Prevalence and 95% confidence intervals (95% CI) were calculated. Potential 

factors for HEV infection (defined as positive for IgG and/or IgM anti-HEV antibodies) 

were initially assessed by univariate analysis. Categorical variables were compared 

using Pearson’s χ2 test or Fisher’s exact test. A p value ≤ 0.10 was used to select 

variables for inclusion in a multivariate logistic regression model. A p value of < 0.05 

was defined as statistically significant. Data were analyzed using SPSS, version 11.0 

(SPSS Inc., Chicago, US). 

 

4. Results  

Of 432 recyclable waste pickers who were invited to take part in the study, 431 

(99.8%) agreed to participate.  Sociodemographic characteristics of the study population 

are shown in Table 1. The mean age was 36.9 years (standard deviation = 13.6). Most 

recyclable waste pickers (62.4%) were females, 48.7% were married, and 79.4% were 

non-Caucasian. Nearly 80.0% of the participants had received 9 years or less of formal 

education, and 52.7% reported a monthly income of US$ 300 or less. 
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Twenty-four of 431 recyclable waste pickers were anti-HEV IgG positive by 

ELISA. Of these, 22 were confirmed positive by immunoblot, resulting in an anti-HEV 

IgG prevalence of 5.1% (95% CI: 3.4-7.6). Four individuals were anti-HEV IgM 

positive by ELISA. Of these, three (0.7%; 95% CI: 0.4-2.4) were confirmed anti-HEV 

IgM positive by immunoblot (Table 2), but were HEV RNA negative. One was 

concurrently positive for anti-HEV IgG.  

Following univariate analysis, seroprevalence of HEV was significantly higher 

in recyclable waste pickers who were older than 40 years old, reported no hand 

washings practices after their work shift ended, and had been previously incarcerated. 

Following multivariate analysis, only age >40 years was independently associated with 

an anti-HEV positivity (Table 3).  

 

5. Discussion 

This study represents the first investigation designed to estimate the prevalence 

of HEV among recyclable waste pickers. The prevalence of anti-HEV IgG found among 

recyclable waste pickers was slightly higher than that reported in a Brazilian blood 

donors population (2.3%; 95% CI: 1.5-3.5);10 but it was, however, in accordance with 

other rates demonstrated for healthy persons in Brazil (range from 0% to 7.5%).11  

Nevertheless, these studies are difficult to compare due to the different populations 

studied and different diagnostic tests used. Moreover, positive ELISA results were not 

confirmed by immunoblot in the above-mentioned studies as was carried out during the 

course of the present study. The false positive results for anti-HEV in non-endemic 

regions have also been observed elsewhere,12-14 consequently resulting in an incorrect 

interpretation of the epidemiological data, that is, suggesting that Brazil is a highly 
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endemic region for hepatitis E.15 In addition, other studies have reported the risk of 

zoonotic HEV infection in this country.16,17  

As reported elsewhere,18 anti-HEV positivity was significantly associated with 

age over 40 years. Other previous studies also showed that anti-HEV seroprevalence 

increased with age.14,19-21 These authors have explained the high rates observed in 

elderly groups by a combination of cumulative exposure over time and a cohort effect 

on prevalence, reflecting higher levels of HEV exposure in the past.  

Risk behaviors, such as consumption of non-filtered water, had eaten food from 

the garbage, had contact with animal and human stools, among other wastes, and a low 

adherence to using gloves (Table 3), were highly frequent among the recyclable waste 

pickers investigated but were not significantly associated with HEV infection. These 

data were consistent with reported findings that recyclable waste pickers working 

conditions are precarious and unsafe,3-8 and highlight the importance of establishing 

education programs aimed at improving hygiene and the use of safety equipment during 

the collection of waste materials. 

These results must be considered in the context of the study's limitations. The 

study population does not represent all recyclable waste pickers but only those recruited 

at recycling cooperatives in Goiânia City. Moreover, given that there is a lack of 

available data on the epidemiology of HEV infection among recyclable waste pickers, 

these data provide valuable insight into this topic. 

Despite recyclable waste pickers in Central Brazil have a potential risk for fecal-

oral transmission of HEV, this study indicates a low circulation of this virus in the 

studied population, with a prevalence of HEV antibodies similar to those observed in 

non-endemic areas, suggesting that HEV infection pattern in Brazil is similar to that 

reported in other regions considered of low endemicity.  
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Table 1  

Sociodemographic characteristics of 431 recyclable waste pickers in Central Brazil. 

Characteristics N % 

Age (mean ± SD: 36.9 ± 13.6)    

   ≤ 30 years 162 37.6 

   31-40 years 114 26.5 

   41-50 years 73 16.9 

   > 50 years 82 19.0 

Gender   

   Female 269 62.4 

   Male 162 37.6 

Marital status    

   Married 210 48.7 

   Single 168 39.0 

   Divorced/widowed 53 12.3 

Race/ethnicity   

   Caucasian 89 20.6 

   Non-caucasian 342 79.4 

Schooling   

   0 (illiterate) 50 11.6 

   1-4 years 106 24.6 

   5-9 years 183 42.5 

   >9 years 92 21.3 

Monthly incomea   

   ≤1 minimum salary 227 52.7 

   > 1minimum salary 204 47.3 

SD, standard deviation. 
    a   Minimum monthly salary was approximately equal to US$ 300. 
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Table 2 

Seroprevalence of hepatitis E virus (HEV) markers among 431 recyclable waste  

pickers in Central Brazil. 

Markers Positive 

No.           (%) 

95% CI 

IgG Anti-HEV   

  ELISA 24          (5.6) 3.7-8.3 

  Immunoblot 22          (5.1) 3.4-7.6 

IgM Anti-HEV   

   ELISA 4            (0.9) 0.3-2.5 

   Immunoblot     3            (0.7) 0.4-2.4 

CI: confidence interval. 
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         Table 3 
Factors associated with hepatitis E virus (HEV) among recyclable waste pickers in Brazil. 
Risk factor HEV 

Pos. / total 

        (%) OR (CI 95%) p value Ajusted OR 

  (95% CI)a 

p value 

Age       

    ≤ 30 years 4/162 (2.5) 1.0  1.0  

    31 – 40 years 3/114 (2.6) 1.1 (0.2-5.8) 1.00 1.0 (0.2-4.8) 0.96 

    41 – 50 years 9/73 (12.3) 5.5 (1.5-22.3) < 0.01 5.2 (1.5-17.5) 0.01 

    > 50 years  8/82 (9.8) 4.3 (1.1-17.5) 0.02 4.4 (1.3-15.0) 0.02 

Gender       

    Female 12/269 (4.5) 1.0  1.0  

    Male 12/162 (7.4) 1.7 (0.7-3.9) 0.20 1.3 (0.5-3.3) 0.55 

Schooling       

    > 9 years 3/92 (3.3) 1.0  1.0  

    5 - 9 years 8/183 (4.4) 1.4 (0.3-6.6) 0.76 1.0 (0.2- 4.1) 0.99 

    1 - 4 years 7/106 (6.7) 2.1 (0.5-10.6) 0.34 1.3 (0.3-5.5) 0.74 

    0 (illiterate) 6/50 (12.0) 4.0 (0.8-21.6) 0.07 1.9 (0.4-9.5) 0.43 

Daily income (US$)       

    > 10 7/176 (4.0) 1.0    

    ≤ 10 17/255 (6.7) 1.7 (0.7-4.2) 0.23   

Residence place       

    Rented/owned home 20/365 (5.5) 1.0    

    Waste deposits 2/48 (4.2) 0.7 (0.1-3.5) 1.00   

    Streets 2/18 (11.1) 2.2 (0.0-10.9) 0.28   

Use of filtered water (n=423)       

    Yes 7/158 (4.4) 1.0    

    No 17/265 (6.4) 1.5 (0.6-3.6) 0.40   

Animals at home (n=427)       

    No 6/159 (3.8) 1.0    

    Yes 18/268 (6.7) 1.8 (0.7-4.7) 0.20   

Duration of profession       

    < 1 year 6/203 (3.0) 1.0  1.0  

    1 - 12 years 14/181 (7.7) 2.7 (1.0-8.2) 0.35 2.0 (0.7-5.6) 0.18 

    > 12 years 4/47 (8.5) 3.0 (0.7-12.9) 0.10 1.4 (0.3-5.9) 0.63 

Washing hands after work shift        

    Yes 19/391 (4.9) 1.0  1.0  

    No 5/40 (12.5) 2.8 (1.0-7.9) 0.04 2.4 (0.8-7.3) 0.11 

Wearing gloves       

    Yes 12/274 (4.3) 1.0    

    No 12/157 (7.6) 1.8 (0.7-4.4) 0.16   

Eating from the garbage 

(n=425) 

      

    No 5/112 (4.5) 1.0    

    Yes 19/313 (6.1) 1.4 (0.5-4.4) 0.53   

Contact with human stools 

(n=407) 

      

    No 1/19 (5.3) 1.0    

    Yes 21/388 (5.4) 1.0 (0.1-8.1) 0.98   

Contact with animal stools 

(n=407) 

      

    No 4/108 (3.7) 1.0    

    Yes 18/299 (6.0) 1.7 (0.5-5.0) 0.36   

Previous blood transfusion 

(n=430) 

      

    No 19/376 (5.1) 1.0    

    Yes 5/54 (9.3) 1.9 (0.7-5.4) 0.21   

Ever used illicit drug        

    No 19/345 (5.5) 1.0    

    Yes 5/86 (5.8) 1.0 (0.4-2.9) 0.91   

History of incarceration (n=428)       

    No 16/353 (4.5) 1.0  1.0  

    Yes 8/75 (10.7) 2.5 (1.0-6.1) 0.04 2.2 (0.9 – 5.7) 0.07 
OR, odds ratio; CI, confidence interval.  

aAdjusted for age, gender, schooling, duration of profession, washing hands after work shift and history of incarceration. 
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ABSTRACT 

Introduction: Prevalence of hepatitis E virus (HEV) infection and associated 

factors were investigated in rural settlements in Central Brazil. Methods: A total of 464 

settlers were interviewed, and serum samples were tested for anti-HEV IgG/IgM. 

Positive samples were tested for HEV RNA. Results: Sixteen participants (3.4%; 95% 

CI 2.0-5.7) were positive for anti-HEV IgG. None was positive for anti-HEV IgM. HEV 

RNA was not detected. Dwelling in a rural settlement for >5 years was associated with 

HEV seropositivity. Conclusions: The results revealed the absence of acute infection 

and a low prevalence of previous exposure to HEV. 
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Hepatitis E, caused by the hepatitis E virus (HEV), has a worldwide distribution and 

represents a significant public health problem. Approximately 20 million cases of HEV 

infection are reported annually worldwide, causing 3.3 million acute symptomatic cases 

and 56,600 deaths1. Different epidemiological patterns are shown in developing and 

developed regions. In developing areas, HEV is mainly transmitted through the fecal-

oral route, and in developed countries, sporadic cases can occur through the 

consumption of raw or undercooked meat or liver, as well as by direct contact with 

animal reservoirs. Therefore, both sporadic cases and epidemic outbreaks have been 

commonly related to poor hygiene and sanitary conditions2. 

Some studies have shown that rural populations have a high HEV prevalence3,4. 

An association between this infection and living in a rural area was also reported5. In 

Brazil, about 30 million people live in rural areas, representing around 16% of the 

Brazilian population. Of these, an increasing portion resides in rural settlements6. 

However, these areas have adverse conditions for life and health, such as inadequate 

disposal of waste, inadequate access to drinkable water, and overcrowding at home, 

favoring the emergence of diseases transmitted by the fecal-oral route. Besides, very 

little is known about the seroepidemiology of HEV infection in rural residents in 

Brazil3,7, with just one study conducted on agricultural settlers in the Amazon Region4. 

Until recently, only HEV genotype 3 (zoonotic) has been reported in Brazil8,9. This 

study aimed to investigate the prevalence of HEV infection and associated factors in 

rural settlers in Central Brazil. 

A cross-sectional study was conducted in rural settlements in the southwest of 

the State of Goiás (about 300km from Goiânia, the capital of this state), Central Brazil. 

Individuals from seven rural settlement projects (Lagoa do Bonfim and Três Pontes in 

Perolândia County and Santa Rita, Rio Claro, Nossa Senhora de Guadalupe, Terra e 

Liberdade 3T, and Rômulo Souza Pereira in Jataí County) were studied. These 

settlements were established between 1998 and 2007 by the Brazilian government for 

agricultural reform, which was designed to encourage landless rural workers on 

unproductive properties to relocate to potentially productive areas through a system of 

land grants. These settlements were administered for subsistence agriculture by the 

Núcleo de Estudos em Agricultura Familiar [NEAF, Campus Jataí, Federal University 

of Goiás (UFG)]. Activities related to cattle ranching have also been carried out in some 



62 
 

of these settlements. Until these settlements were established, the landless rural 

residents were arranged in canvas or plastic tents and lived in this precarious condition 

for many years. 

The study sample was estimated according to the population size (approximately 

2,500 residents) and based on an expected HEV prevalence of 2.1%7, alpha and beta 

errors of 5% and 20%, respectively, precision of 1.5%, and design effect of 1.5%. The 

minimum sample size necessary would be 462 individuals. Therefore, this study 

included 464 residents of the abovementioned rural settlements. During the recruitment 

period (May to July 2011), informed consent was obtained from all participants (or their 

parents in the case of children). They were interviewed using a standard questionnaire to 

record their sociodemographic and behavioral characteristics. Blood was collected 

(10mL) from all participants, and serum samples were stored at -20°C for serological 

tests and -80ºC for molecular analysis. 

 

Ethical considerations 

This study was approved by the Research and Ethics Committee of Hospital das 

Clínicas, Universidade Federal de Goiás (protocol no. 127/2010). 

All serum samples were tested by an enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) for the detection of hepatitis E markers [anti-HEV immunoglobulin G (IgG) 

and immunoglobulin M (IgM)] using commercial reagents (recomWell HEV IgG/IgM, 

Mikrogen GmBH, Neuried, Germany). Positive samples were confirmed using an 

immunoblot assay (recomLine HEV IgG/IgM, Mikrogen GmbH). 

Anti-HEV IgG- and IgM-positive or indeterminate samples were tested for the 

presence of hepatitis E virus ribonucleic acid (HEV RNA), which was extracted from 

200μL of serum using the High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche Diagnostics GmbH, 

Mannheim, Germany), following the manufacturer’s instructions. Real-time polymerase 

chain reaction (RT-PCR) was performed for the detection (limit of four copies of HEV 

RNA per reaction) and quantification of HEV RNA using TaqMan real-time PCR 

technology10. 

Prevalence rates and 95% confidence intervals (CIs) were calculated. Factors 

associated with HEV seropositivity (defined as positive for anti-HEV IgG and/or IgM) 

were initially estimated by univariate analysis. Variables that presented p < 0.10 were 

included in a multivariate logistic regression model. A p-value of <0.05 was defined as 

statistically significant. The chi-square test or Fisher’s exact test were used to compare 
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categorical variables. Data were analyzed using the statistical package for the social 

sciences (SPSS), version 20 (SPSS Inc., Chicago, USA). 

Table 1 shows the sociodemographic characteristics of 464 residents of rural 

settlements studied in Central Brazil. The mean age was 37.7 years (standard deviation, 

19.9). Most of the participants were male (52.2%), married (73.3%), and brown/pardo 

(mixed race) (60.6%) and reported a family monthly income below the minimum wage 

(US$330) (54.8%). Almost half of the study group (46.6%) had received <5 years of 

formal education (elementary level in Brazil). 

Of 464 samples from the rural settlers, 19 (4.1%) were positive for anti-HEV 

IgG by ELISA. Of these, 16 were confirmed positive, 2 were negative, and 1 was 

indeterminate by immunoblot, resulting in a prevalence of 3.4% (95% CI, 2.0-5.7) 

among rural settlers. For anti-HEV IgM, three samples were positive by ELISA. 

However, none was confirmed positive by immunoblot (two were negative and one was 

indeterminate). HEV RNA was not detected in any sample positive or indeterminate for 

anti-HEV. 

Factors associated with HEV seropositivity in rural settlers studied, with their 

respective 95% CIs, are shown in Table 2. Following multivariate analysis, the variable 

dwelling in a rural settlement for >5 years [odds ratio (OR), 3.4; 95% CI, 1.2-9.6] was 

associated with HEV seropositivity. Male sex (OR, 2.9; 95% CI, 0.9-9.3) was also 

associated with HEV seropositivity, with a borderline p-value. 

The prevalence of anti-HEV IgG (3.4%; 95% CI, 2.0-5.7) found in this study 

was lower than those observed in other rural populations in Brazil, such as agricultural 

settlers in the Amazon Region (12.9%; 95% CI, 9.5-16.2)4 and rural workers who 

handled swine in Mato Grosso (8.4%; 95% CI, 5.7-12.2)3. Meanwhile, residents in rural 

areas in Rio de Janeiro (Sumidouro) had a similar seroprevalence (2.1%; 95% CI, 0.5-

6.4)7. Regarding studies conducted in rural populations in Latin America, similar anti-

HEV IgG prevalence rates were also reported in Bolivia (6.3%; 95% CI, 3.6-10.3)11 and 

Venezuela (5.4%; 95% CI, 2.9-9.4)12, but a higher rate was reported in Mexico (36.6%; 

95% CI, 31.0-42.7)13. Differences in regional endemicity, risk characteristics, and the 

performance of diagnostic assays for hepatitis E are the possible reasons for these 

differences in the observed rates. 

Non-detection of anti-HEV IgM antibodies and HEV RNA in the tested samples 

reveals the absence of acute infection in this population during the study period. Other 
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studies conducted in Brazil in rural4 and urban14,15 populations also reported a low 

prevalence for anti-HEV IgM antibodies and the absence of HEV RNA. 

Here, only dwelling in a rural settlement for >5 years was associated with HEV 

seropositivity. The long time living under unfavorable infrastructure, socioeconomic 

disadvantages, and unsanitary conditions may indicate that over time, there is a 

cumulative risk of acquiring HEV infection. Male sex was marginally associated. A 

larger sample is possibly needed to identify statistical difference. Our results may be 

justified by the predominant circulation of HEV genotype 3 in Brazil8,9. However, 

besides the poor local sanitary and hygiene conditions, the epidemiological criteria to 

zoonotic HEV infection were not fully attended to. 

This study has some limitations. Firstly, this is a cross-sectional study; therefore, 

no follow-up of the study population was performed. Secondly, the collection of data on 

contact with animals eating habits was not systematic, making it impossible to analyze 

the results. Thirdly, an “in house” real-time PCR was used to detect HEV RNA in the 

serum samples of the participants; moreover, HEV RNA was not examined in their 

stool samples. Nonetheless, given the very few data on the epidemiology of HEV 

infection among rural populations in Brazil, this study provided data on HEV 

prevalence and associated factors in rural settlers. 

In conclusion, our findings revealed the absence of acute infection and a low 

prevalence of previous exposure to HEV, compatible with the reported pattern in other 

areas of low endemicity. However, the association of dwelling in a rural settlement for 

>5 years with HEV seropositivity highlights the unsafe conditions in their environment. 
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TABLE 1 

Sociodemographic characteristics of 464 residents of rural settlements in Central Brazil. 

Characteristics Number Percentage 

Age (years) (mean ± SD, 37.7 ± 19.9) 
  

<10 62 13.4 

11-20 62 13.4 

21-30 41 8.8 

31-40 61 13.1 

41-50 86 18.5 

>50 152 32.8 

Sex   

male 242 52.2 

female 222 47.8 

Marital status*   

married 269 73.3 

single 74 20.2 

divorced/widowed 24 6.5 

Race/ethnicity   

brown/pardo 281 60.6 

white 109 23.5 

black 71 15.3 

other 3 0.6 

Monthly income (US dollars)   

<330 252 54.8 

330-660 159 34.6 

>660 49 10.6 

Schooling (years)**   

<5       206                       46.6 

5-8       161                       36.4 

>8      75                       17.0 

SD: standard deviation; US dollars: United States dollar. *Corresponding to individuals above 14 years of age. **School-age 

individuals: >6 years of age. 
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TABLE.2 

Factors associated with hepatitis E virus among rural settlers in Central Brazil. 

Variables HEV 

positive

/total* 

Pecentage OR (95% CI) p Adjusted OR 

(95% CI)** 

P 

Age (years)       

≤30 5/165 3.0 1.0  1.0  

>30 11/298 3.7 1.2 (0.4-3.6) 0.796 1.6 (0.5-5.1) 0.400 

Sex       

female 4/222 1.8 1.0  1.0  

male 12/241 5.0 2.8 (0.9-9.0) 0.076 2.9 (0.9-9.3) 0.072 

Schooling (years)       

>8 1/75 1.4 1.0    

5-8 3/161 1.9 1.4 (0.1-13.7) 0.770   

<5 11/206 5.3 4.2 (0.5-32.9) 0.175   

Family income (US dollars)       

≥661 1/48 2.1 1.0    

331-660 5/159 3.1 1.5 (0.2-13.4) 0.703   

≤330 10/252 4.0 1.9 (0.2-15.3) 0.531   

History of incarceration       

no 9/303 3.0 1.0    

yes 2/51 3.9 1.3 (0.3-6.4) 0.663   

Time of dwelling in a rural 

settlement (years) 

      

≤5 6/207 2.9 1.0  1.0  

>5 10/118 8.5 3.1 (1.1-8.8) 0.025 3.4 (1.2-9.6) 0.023 

Treated water (filtrated or boiled)       

yes 8/320 2.5 1.0  1.0  

no 8/127 6.3 2.6 (1.0-7.1) 0.051 2.3 (0.8-6.4) 0.118 

Number of inhabitants/home       

≤4 10/320 3.1 1.0    

>4 6/139 4.3 1.4 (0.5-3.9) 0.523   

Ever used illicit drug       

no 11/353 3.1 1.0    

yes 1/17 5.9 1.9 (0.2-16.0) 0.436   

Previous blood transfusion       

no 13/404 3.2 1.0    

yes 2/54 3.7 1.2 (0.2-5.3) 0.693   

HEV: hepatitis E virus; OR: odds ratio; CI: confidence interval. *The denominator represents the number of settlers who answered 
the question. **Adjusted for age, time of dwelling in a rural settlement, and use of treated water (filtrated or boiled). 
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Hepatitis E virus (HEV) infection has a worldwide distribution and represents an 

important cause of acute hepatitis. This study aims to investigate the occurrence of HEV 

infection and factors associated with this infection in patients with acute non-A, non-B, 

non-C hepatitis in Central Brazil. From April 2012 to October 2014, a cross-sectional 

study was conducted among 379 patients with acute non-A, non-B, non-C hepatitis in 

the City of Goiania, Central Brazil. Serum samples of all patients were tested for 

serological markers of HEV infection (anti-HEV IgM and IgG) by ELISA. Positive 

samples were confirmed using immunoblot test. Anti-HEV IgM and IgG positive 

samples were tested for HEV RNA. Of the 379 serum samples, one (0.3%) and 20 

(5.3%) were positive for anti-HEV IgM and IgG, respectively. HEV RNA was not 

found in any sample positive for IgM and/or IgG anti-HEV. After multivariate analysis, 

low education level was independently associated with HEV seropositivity (p = 0.005), 

as well as living in rural area, with a borderline p-value (p = 0.056). In conclusion, HEV 

may be responsible for sporadic self-limited cases of acute hepatitis in Central Brazil. 

 

Key words: Hepatitis E virus – HEV – epidemiology – non-A, non-B, non-C hepatitis.  
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Hepatitis E virus (HEV) infection has a worldwide distribution and represents a 

significant cause of acute hepatitis (Pérez-Gracia et al. 2015). Different epidemiological 

patterns are observed in developing and developed countries. HEV is mainly 

transmitted by the fecal-oral route in areas of lower socioeconomic status (Purdy & 

Khudyakov 2011) or in developed areas, by the consumption of animal meat exposed to 

HEV (Wenzel et al. 2011). In addition, recent studies have shown parenteral exposure 

as a possible route of HEV transmission (Hewitt et al. 2014, Ben-Ayed et al. 2015). 

The signs and symptoms of hepatitis E, when present, are similar to other viral 

hepatitis. Therefore, patients with non-A, non-B, non-C hepatitis may represent a group 

at risk for HEV infection, which could lead to the need for a differential diagnosis. 

Serological diagnosis of HEV infection is performed through the detection of anti-HEV 

antibodies (IgM and IgG). Anti-HEV IgM antibodies are detectable in the early acute 

phase and disappear after four to six months, representing a suitable marker for the 

diagnosis of acute infection in immunocompetent individuals, while the presence of 

anti-HEV IgG marker indicates exposure to the virus (Khudyakov & Kamili 2011, 

Purdy & Khudyakov 2011, Krain et al. 2014). HEV RNA can be detected in the serum 

or stool of individuals during the acute phase of infection and its detection is especially 

useful in immunocompromised patients, especially for diagnosis and monitoring of 

chronic hepatitis E. In the acute infection, however, its value appears limited by the 

short period of viremia (approximately two weeks) and release of viral particles in stool 

(approximately four weeks) (Krain et al. 2014). 

In developed regions, studies conducted in patients with non-A, non-B, non-C 

hepatitis revealed anti-HEV IgM rates ranging from 0% to 11.4% (Buti et al. 1995, 

Echevarria et al. 2011) and anti-HEV IgG of 4.9 to 10.6% (Karetnyi et al. 1999, Inoue 
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et al. 2009). Relative to HEV RNA, authors have detected rates ranging from 0% to 

9.5% (Haagsman et al. 2007, Echevarria et al. 2011). In developing regions, most 

studies reported higher rates of anti-HEV IgM (20.2% to 60.5%), indicating a high 

prevalence of HEV acute infection (Abro et al. 2009, Blackard et al. 2009). 

In Brazil, no routine testing is currently performed for HEV infection. The 

prevalence of anti-HEV IgG among patients with acute non-A, non-B, non-C hepatitis 

has been reported to range from 2.1% (3/146) to 29.0% (5/17) between 1992 and 1999 

(Parana et al. 1997, Souto et al. 1997, Trinta et al. 2001, Lyra et al. 2005). In the latter 

study, anti-HEV IgM was detected in one out 12 patients (Lyra et al. 2005). From 2004 

to 2008, one out 64 patients with acute non-A, non-B, non-C hepatitis was positive for 

IgM and IgG anti-HEV and also for HEV RNA (Lopes dos Santos et al. 2010). 

However, there is currently very little data on HEV infection among these patients in 

Brazil using new serological and molecular assays. This study aims to investigate the 

occurrence of HEV infection and factors associated with this infection in patients with 

acute non-A, non-B, non-C hepatitis in Central Brazil. 

 

MATERIALS AND METHODS 

This cross-sectional study was carried out among patients of the Brazilian Public 

Health System (SUS) with acute non-A, non-B, non-C hepatitis, who were seen at a 

referral laboratory at the Federal University of Goiás in the City of Goiânia 

(approximate population of 1,300,000) the capital of the State of Goiás in Central 

Brazil. During the recruitment period (from April 2012 to October 2014), all patients 

were screened for viral hepatitis using the following criteria: acute hepatitis A by the 

presence of anti-HAV IgM, hepatitis B by the presence of HBsAg and anti-HBc IgM, 

and hepatitis C by detection of anti-HCV and HCV RNA. In addition, serum levels of 
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alanine aminotransferase – ALT and aspartate transaminase – AST were determined. 

Those eligible to participate in this study were immunocompetent patients seronegative 

for hepatitis A (anti-HAV IgM), B (HBsAg and anti-HBc IgM) and C (anti-HCV and 

HCV RNA), had a clinical diagnosis suggestive of acute viral hepatitis (recent onset of 

signs and symptoms, such as jaundice, fever, fatigue and abdominal pain) and had 

abnormal transaminases (at least 2.5-fold higher than the upper normal limit). Viral 

hepatitis was diagnosed after the exclusion of other potential causes of liver injury, 

including alcohol abuse, treatment with potentially hepatotoxic drugs, biliary diseases 

and autoimmune hepatitis, as well as infections with cytomegalovirus and Epstein-Barr 

virus.  

After written informed consent was obtained from all participants, they were 

interviewed using a standard questionnaire to collect data on sociodemographic and 

potential risk factors for HEV infection. Blood was collected (10 mL) from all 

participants and serum samples were stored at -20ºC for serological tests or -80ºC for 

molecular analysis. The protocol used for this study was approved by the Ethics 

Committee of the Federal University of Goiás (protocol 001/2010). 

To evaluate HEV infection, all serum samples from the patients with acute non-

A, non-B, non-C hepatitis were tested by ELISA for the presence of hepatitis E 

serological markers (anti-HEV IgM and IgG) (Recomwell HEV IgM and IgG, 

Mikrogen GmBH, Neuried, Germany). Positive samples were confirmed using 

immunoblot test (Recomline HEV IgG/IgM; Mikrogen GmbH). No commercial kit has 

ever been made available on the market in Brazil. 

Anti-HEV IgM and IgG positive samples were further tested for the presence of 

HEV RNA. RNA was extracted and purified from 200 µl of serum using a Roche High 

Pure RNA Isolation kit (Roche Diagnostics GmbH Mannheim, Germany), following the 
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manufacturer’s instructions. Real-time PCR was performed for the detection (limit of 

four copies of HEV RNA per reaction) and quantification of the HEV RNA using 

TaqMan real-time PCR Technology, according to Jothikumar et al. (2006). 

Prevalence and 95% confidence intervals (95% CI) were calculated. Factors 

associated with HEV infection (defined as positive for IgM and/or IgG) were initially 

assessed by univariate analysis. Categorical variables were compared using χ2 test or 

Fisher’s exact test.  A p-value ≤ 0.10 was used to select variables that were included in a 

multivariate logistic regression model. A p-value of < 0.05 was defined as statistically 

significant. Data were analyzed using the SPSS statistical package, version 20 (SPSS 

Inc., Chicago, USA). 

 

RESULTS 

As shown in Table I, the mean age of the study group was 36.9 years (standard 

deviation = 17.2). Most patients were female (56.5%). Almost half of the study group 

(43.0%) was single, 59.1% were brown/pardo (mixed race), 53.3% had received more 

than 9 years of formal education and 63.6% reported a family income above US$ 600 

per month. 

Of the 379 serum samples, only one was positive for anti-HEV IgM by ELISA 

and immunoblot. This sample was concurrently positive for anti-HEV IgG. 

Additionally, 21 other samples were also anti-HEV IgG positive by ELISA. After 

performing the immunoblot test, 20 samples were confirmed positive, revealing in an 

anti-HEV IgG positivity of 5.3% (Table II).  HEV RNA was not found in any sample 

positive for IgM and/or IgG anti-HEV.  

Table III presents the factors associated with HEV infection. In the univariate 

analysis, age over 35 years, low education level, habit of bathing in the river and living 
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in rural area were associated with anti-HEV positivity. After multivariate analysis, low 

education level was independently associated with HEV seropositivity (p = 0.005), and 

living in rural area was marginally associated (p = 0.056). 

 

DISCUSSION 

In this study, only one sample was anti-HEV IgM positive, resulting in HEV 

acute infection rate of 0.3% (95% CI: 0.0-1.7). Similarly, another investigation 

conducted in Brazil in patients with non-A, non-B, non-C hepatitis revealed a low rate 

of acute hepatitis E (1.5%; 1/64) (Lopes dos Santos et al. 2010). On the other hand, anti-

HEV IgM was detected in 27 out 552 (4.9%) samples from patients clinically suspected 

of hepatitis E analyzed between the years 2006 and 2013 (Passos-Castilho et al. 2015). 

In other American and European countries, anti-HEV IgM rates ranged from 1.1% to 

4.8% (Haagsman et al. 2007, Munné et al. 2011) except in groups with specific 

characteristics such as patients from outbreaks of acute viral hepatitis in Cuba 

(Rodriguez Lay et al. 2008) or hospitalized patients in Chile (Hurtado et al. 2005) and 

Italy (Romanò et al. 2011, Candido et al. 2012), where those rates were substantially 

higher (ranging from 20.6% to 40.3%). 

The prevalence of anti-HEV IgG (5.3%; 95% CI: 3.3-8.2) found in this study 

was similar to that shown among blood donors in the same region (4.0%; 95% CI: 1.3-

10.5) (Silva et al. 2012). Relative to other Brazilian patients with non-A, non-B, non-C 

hepatitis, this prevalence was similar to that reported in the Southeast region (2.1%; 

95% CI: 0.5-6.3) (Trinta et al. 2001), but it was lower than those observed in the 

Amazon and Northeast region (ranging from 12.5%; 95% CI: 2.2-37.2 to 29.0%; 95% 

CI: 11.4-55.9) (Parana et al. 1997, Souto et al. 1997). Recently, Passos-Castilho et al. 

(2015) have reported data of laboratory-based surveillance from 1998 to 2013 in a 
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major clinical laboratory in São Paulo, in which a prevalence of 2.1% (95% CI: 1.5-2.8) 

for anti-HEV IgG was found. Nevertheless, it is important to emphasize that this was a 

retrospective study of 15 years of research (1998 to 2013). In addition, it is noteworthy 

that these studies have investigated population groups with different risk characteristics, 

and some of them have used a small sample. Moreover, none of these studies used 

confirmatory tests to estimate HEV prevalence. 

Regarding the detection of anti-HEV IgG in patients with non-A, non-B, non-C 

hepatitis in other countries, the prevalence found in this study was similar to those 

observed in regions with low endemicity in the Americas, such as Argentina (3.0%; 

95% CI: 1.3-6.1) (Munné et al. 2011), Colombia (7.5%; 95% CI: 5.1-11.0) (Peláez et al. 

2014) and the US (4.9%; 95% CI: 2.5-9.1) (Karetnyi et al. 1999), as well as in Europe, 

including Hungary (7.2%; 95% CI: 4.5-11.2) (Haagsman et al. 2007), the Netherlands 

(5.8%; 95% CI: 3.6-9.2) (Herremans et al. 2007) and Spain (5.6%; 95% CI: 2.1-13.1) 

(Buti et al. 1995). On the other hand, among hospitalized patients with acute non-A, 

non-B, non-C hepatitis in Italy, anti-HEV IgG rates were higher (26.6%; 95% CI: 23.2-

30.2 and 48.1%; 95% CI: 44.2-62.2) (Romanò et al. 2011, Candido et al. 2012).  

Of the 22 anti-HEV IgG positive samples by ELISA, 20 were confirmed as 

positive by immunoblot, resulting in 91% of confirmation in this investigation. It was in 

accordance with other rates found in different population groups (67% to 97%) 

(Haagsman et al. 2007, Herremans et al. 2007, Vitral et al. 2014, Teshale et al. 2015). 

Relative to anti-HEV IgM detection, direct comparison is difficult because the only one 

positive sample by ELISA was also positive by immunoblot, but other studies revealed 

confirmation rates ranging from 20% to 75% (Haagsman et al. 2007, Herremans et al. 

2007, Martins et al. 2014, Vitral et al. 2014). This demonstrates that the use of 

additional tests is important to eliminate false positives. As observed elsewhere (Lyra et 
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al. 2005, Haagsman et al. 2007, Martins et al. 2014), the absence of HEV RNA can be 

explained by the short period of viremia in cases of self-limited infection, which seems 

to be the profile of the study population. 

In the multivariate analysis, low education level was associated with anti-HEV 

positivity, and living in a rural area, with a borderline p-value. Similarly, previous 

studies revealed higher rates of HEV infection in individuals with a low education level 

(Bortoliero et al. 2006, Martins et al. 2014). Additionally, other studies have reported 

that low educational level was statistically associated with HEV seropositivity (Junaid 

et al. 2014, Yoon et al. 2014) as well as living in rural area (Mansuy et al. 2011, 

Houcine et al. 2012). Most people who live in rural areas are farmers, suggesting 

potential exposure to HEV, either by contact with animals or by poor sanitary 

conditions (Labrique et al. 2009, Goumba et al. 2011, Silva et al. 2012, Junaid et al. 

2014). 

This study had some limitations. Firstly, since this was a cross-sectional study, it 

was a single point examination without any follow-up. Secondly, the study population 

represents only patients with acute non-A, non-B, non-C hepatitis who were seen at a 

referral laboratory at the Federal University of Goiás (convenience sample) and, 

therefore, this population does not represent all patients with acute non-A, non-B, non-C 

hepatitis in our region. Thirdly, we have used an “in house” real-time PCR to detect 

HEV RNA in serum samples. In addition, the presence of HEV RNA was not examined 

in stool samples. Despite these limitations, this study provided a comprehensive 

investigation on HEV infection in a group of patients with acute non-A, non-B, non-C 

hepatitis in Central Brazil, indicating that HEV should be considered along with 

hepatitis A, B and C in the diagnosis of acute hepatitis.   
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In conclusion, our results indicate that HEV may be responsible for sporadic 

self-limited cases of acute hepatitis in Central Brazil. In addition, this study revealed a 

low prevalence of past HEV infection. HEV seropositivity was independently 

associated with low education level, and living in rural area (with a borderline p-value). 

These findings suggest that the HEV epidemiological profile observed is similar to that 

reported in regions with low endemicity.  
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TABLE I 

Sociodemographic characteristics of 379 patients with acute hepatitis non-A, non-B, 

non-C hepatitis in Central Brazil 

Characteristics N % 

Age (mean ± SD: 36.9 ±17.2)   

    ≤35 years 194 51.2 

    >35 years 185 48.8 

Gender   

    Female 214 56.5 

    Male 165 43.5 

Marital status   

    Single 163 43.0 

    Married 162 42.7 

    Divorced/widowed  54 14.3 

Race/ethnicity   

    White  95 25.1 

    Black  52 13.7 

    Brown/pardo 224 59.1 

   Yellow/Indigenous    8  2.1 

Schooling (n=370)   

   <5 years      39 10.5 

   5-9 years 134 36.2 

   >9 years 197 53.3 

Monthly income (n=365)   

   ≤US$ 600  133 36.4 

   >US$ 600  232 63.6 

   SD: standard deviation. 
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TABLE II 

Seroprevalence of hepatitis E virus (HEV) markers among 379 patients with acute non-

A, non-B, non-C hepatitis in Central Brazil 

Markers Positive (95% CI) 

 N %  

IgM anti-HEV    

  ELISA/Immunoblot  1 0.3 (0.0-1.7) 

IgG anti-HEV    

  ELISA 22 5.8 (3.8-8.8) 

  Immunoblot 20 5.3 (3.3-8.2) 

CI: confidence interval. 
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TABLE III                                                                                                                 

Factors associated with hepatitis E virus (HEV) among patients with acute non-A, non-

B, non-C hepatitis in Central Brazil 

Risk fator HEV 

pos./total 

% OR (CI 95%) p-value Adjusted OR 

(95% CI) a 

p-value 

Age (years)       

  ≤35 4/194 2.1 1.0    

  >35 16/185 8.6 4.5 (1.5-13.7) 0.005 2.5 (0.7-8.6) 0.157 

Gender       

  Female 0/214 4.7 1.0    

  Male 0/165 6.1 1.3 (0.5-3.2) 0.549 1.2 (0.5-3.2) 0.677 

Schooling (n=370)       

  >9 years 6/197 3.0 1.0    

  5-9 years 6/134 4.5 1.5 (0.5-4.7) 0.496 1.2 (0.4-4.0) 0.717 

  <5 years 8/39 20.5 8.2 (2.7-25.3) 0.001 5.4 (1.7-17.4) 0.005 

Family income (n=365)        

  >US$ 600  12/232 5.2 1.0    

  ≤US$ 600  8/133 6.0 1.2 (0.5-2.9) 0.734   

Habit of bathing in the 

river 

      

  No 6/195 3.1 1.0    

  Yes 14/184 7.6 2.6 (1.0-6.9) 0.049 2.0 (0.7-5.5) 0.189 

Use of filtered water        

  Yes 13/296 4.4 1.0    

  No 7/83 8.4 2.0 (0.8-5.2) 0.153   

Animals at home       

  No 5/118 4.2 1.0    

  Yes 15/261 5.7 1.4 (0.5-3.9) 0.543   

Residence área       

  Urban 3/177 1.7 1.0    

  Rural 17/202 8.4 5.3 (1.5-18.5) 0.005 3.5 (1.0-12.9) 0.056 

Pork meat consumption       

  No 1/37 2.7 1.0    

  Yes 19/342 5.6 2.1 (0.3-16.3) 0.707   

Bushmeat consumption       

  No 5/130 3.8 1.0    

  Yes 15/249 6.0 1.6 (0.6-4.5) 0.368   

OR: odds ratio; CI: confidence interval; a: adjusted for age, gender, schooling, habit of bathing in the 

river and residence area. 
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6. DISCUSSÃO  

Esta tese representa a primeira investigação soroepidemiológica do HEV em 

catadores de materiais recicláveis, além de ser o primeiro estudo na Região Centro-

Oeste conduzido em moradores de assentamentos rurais e pacientes com hepatite aguda 

não A, não B, não C. Os dados aqui apresentados contribuem para o conhecimento 

sobre a epidemiologia desta infecção em Goiás, ao estimar a soroprevalência do HEV e 

os fatores associados nestes grupos populacionais. 

 

6.1 Catadores de Materiais Recicláveis 

As características sociodemográficas desta população foram semelhantes às 

reportadas em outros estudos em catadores de materiais recicláveis no Brasil.  A  média 

de idade de 36,9 anos foi concordante com as documentadas em investigações 

conduzidas na Região Sudeste, as quais mostraram o predomínio de adultos jovens 

(AULER; NAKASHIMA; CUMAN, 2014; PORTO et al., 2004; ROZMAN et al., 2008; 

TEIXEIRA, 2005). Quanto à raça autodeclarada, constatou-se maioria de indivíduos 

não brancos, característica também observada por outros autores (AULER; 

NAKASHIMA; CUMAN, 2014, SILVA et al., 2005). Relativo ao sexo, notou-se maior 

frequência de indivíduos do sexo feminino, assim como em alguns grupos de catadores 

brasileiros (ALMEIDA et al., 2009; CASTILHOS JUNIOR et al., 2013; PORTO  et al., 

2004; TEIXEIRA, 2015). Ao considerar o estado civil, a maioria era de pessoas 

casadas, como evidenciado por Teixeira (2015). Os níveis de renda mensal e de 

escolaridade baixos nos catadores deste estudo corroboram os verificados nas Regiões 

Sul, Sudeste e Nordeste do Brasil (ALENCAR; CARDOSO; ANTUNES, 2009; 

CASTILHOS JUNIOR et al., 2013; ROZMAN et al., 2008; TEIXEIRA 2015). 

Tendo em vista que, até a realização deste estudo, inexistiam informações sobre 

a hepatite E  em catadores de materiais recicláveis, não foi possível a comparação dos 

nossos resultados com população similar. Outrossim, a prevalência de anti-HEV IgG de 

5,1% (IC 95%: 3,4-7,6) foi concordante com às encontradas em estudos realizados em 

doadores de sangue nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Sudeste do País (variação de 3% a 

10,0%) (GONÇALES et al., 2000; PASSOS-CASTILHO et al., 2016a; 2017; SILVA et 
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al., 2012; TRINTA et al., 2001). Para o marcador anti-HEV IgM, o percentual 

verificado (0,7%; IC 95%: 0,4-2,4) também foi semelhante aos demonstrados em 

estudos em doadores de sangue (0,2%; IC 95%: 0,01-1,29 e 0,3%; IC 95%: 0,02-2,14) 

(PASSOS-CASTILHO et al., 2016a; 2017). Em conjunto, estes resultados evidenciam  

taxas baixas de exposição prévia ao HEV e de infecção aguda, perfis análogos aos 

observados em países desenvolvidos (FEARON et al., 2017; MANSUY et al., 2016; 

O'RIORDAN et al., 2016; TESHALE et al., 2015).  

A soropositividade ao HEV foi significativamente associada com idade superior 

a 40 anos nos catadores de materiais recicláveis estudados. Algumas investigações 

também mostraram que a prevalência do marcador anti-HEV aumentou com a idade 

(CHRISTENSEN et al., 2008; IJAZ et al., 2009; RAPICETTA et al., 2013; SCOTTO et 

al., 2013; VERHOEF et al., 2012). Taxas maiores em pessoas mais velhas podem ser 

explicadas por exposição cumulativa ao longo do tempo e efeito de coorte na 

prevalência. Comportamentos de risco, como o consumo de água não filtrada, de 

alimentos encontrados no lixo, contato com fezes de animais e humanos entre os 

resíduos e baixa adesão ao uso de luvas, foram relatados pelos catadores. Embora tais 

características não foram significativamente associadas à infecção pelo HEV, estes 

dados evidenciam a precariedade das condições de trabalho dos catadores de materiais 

recicláveis (AULER; NAKASHIMA; CUMAN, 2014; GUTBERLET et al., 2008; 

PORTO et al., 2004; ROZMAN et al., 2008; SILVA  et al., 2005) e destacam a 

importância do estabelecimento de programas de educação em saúde visando melhorar 

as condições de higiene, com ênfase na utilização de EPIs durante a coleta de resíduos. 

 

 

6.2 Moradores de Assentamentos Rurais 

Ao comparar os dados sociodemográficos de moradores de assentamentos 

estudados em Goiás com outras populações rurais, observou-se que a média de idade de 

37,7 anos (desvio padrão de 19,9) foi semelhante à verificada por Silva et al. (2012) no 

estado de Mato Grosso, mas superior às reportadas  em outras regiões do País (SOUTO; 

FONTES, 1998; TRINTA et al., 2001; VITRAL et al., 2014). Por outro lado, nesses 

estudos, houve também predomínio do sexo masculino, corroborando os resultados 

desta investigação. Com relação ao estado civil, notou-se que a maioria dos indivíduos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Auler%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23864429
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Auler%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23864429
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Auler%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23864429
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era casada,  achado similar ao observado por Bergamaschi (2013) em assentados rurais 

em Mato Grosso do Sul. No tocante à escolaridade e renda familiar, os dados deste 

estudo foram concordantes aos demonstrados em outros realizados em populações 

rurais, que também verificaram nível de escolaridade muito baixo, bem como renda 

familiar mensal menor que um salário mínimo (BERGAMASCHI, 2013; FERREIRA et 

al., 2012). 

A prevalência de anti-HEV IgG (3,4%; IC 95%: 2,0-5,7) neste estudo foi menor 

que à estimada em assentados agrícolas na Amazônia/Pedro Peixoto-AC (12,9%; IC 

95%: 9,5-16,2) (VITRAL et al., 2014) e trabalhadores rurais que manipulavam suínos 

em Mato Grosso (8,4%; IC 95%: 5,7-12,2) (SILVA et al., 2012). No entanto,  

indivíduos residentes em área rural do Rio de Janeiro (Sumidouro) apresentaram 

soroprevalência semelhante (2,1%; IC 95%: 0,5-6,4) (TRINTA et al., 2001) à 

encontrada nesta investigação. Relativo aos estudos realizados em populações rurais de 

outros países da América Latina, prevalências similares de anti-HEV IgG foram 

determinadas na Bolívia (6,3%; IC 95%: 3,6-10,3) (DELL’AMICO et al., 2011) e 

Venezuela (5,4%; IC 95%: 2,9-9,4) (PUJOL et al., 1994), porém taxa mais elevada foi 

reportada no México (36,6%; IC 95%: 31,0-42,7) (ALVARADO-ESQUIVEL; 

SANCHEZ-ANGUIANO; HERNANDEZ-TINOCO, 2014). Ao comparar as referidas 

taxas, diferenças entre a endemicidade regional/local do HEV, características de risco e 

os ensaios diagnósticos empregados para hepatite E devem ser levadas em consideração. 

 Dentre as amostras testadas para detecção de anticorpos da classe IgM, 

nenhuma mostrou-se positiva. No Brasil, apenas uma investigação em população rural 

avaliou a presença desse marcador em assentados agrícolas na Amazônia, evidenciando 

também baixa soropositividade de anticorpos anti-HEV IgM (VITRAL et al., 2014). 

Tais resultados indicam que a infecção aguda pelo HEV no País é infrequente, mesmo 

no meio rural. 

Ao analisar as características de risco nos assentados rurais, moradia em 

assentamento rural por mais de cinco anos foi associada à soropositividade ao HEV. 

Embora não existam outros estudos em populações rurais que tenham avaliado o tempo 

de residência no meio agrário, investigações comparando grupos urbanos e rurais 

mostraram maior soroprevalência do HEV nos últimos (SILVA et al., 2012; VILIBIC-

CAVLEV et al., 2017). Acredita-se que o maior tempo de moradia sob condições de 
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infraestrutura desfavoráveis pode ocasionar uma chance cumulativa de exposição ao 

vírus da hepatite E. O sexo masculino foi marginalmente associado à infecção pelo 

HEV. Outras investigações em população rural também evidenciaram maior prevalência 

do HEV em homens (JUNAID et al., 2014; LABRIQUE et al., 2009). Este achado pode 

ser devido a maior participação de indivíduos do sexo masculino em atividades laborais 

com animais (JUNAID et al., 2014). Outrossim, é possível que uma amostra maior fosse 

necessária para verificar significância estatística em nosso estudo. 

 

6.3 Pacientes com Hepatite aguda Não A, Não B, Não C 

 As características sociodemográficas destes pacientes foram similares às 

demonstradas pelo censo na população brasileira. A maioria dos participantes do 

presente estudo (51,2%) apresentou idade menor ou igual a 35 anos; percentual 

concordante com o verificado na população em geral (59,2% com idade inferior a 35 

anos), assim como o predomínio do sexo feminino (IBGE, 2010). Adicionalmente, 

resultados similares foram observados em outros estudos realizados no Brasil em 

pacientes com hepatite não A-C, que mostraram predominância de adultos (LYRA et 

al., 2005; TRINTA et al., 2001) e de mulheres (LYRA et al., 2005). Quanto a raça, 

embora no Brasil o maior percentual seja de brancos, no estado de Goiás esse é de 

pardos (IBGE, 2010), como nesta investigação. A maioria dos indivíduos estudados 

referiu possuir mais de nove anos de escolaridade e renda familiar acima de dois 

salários mínimos; características concordantes com as levantadas pelo IBGE (IBGE, 

2010).  

A prevalência de anti-HEV IgG (5,3%; IC 95%: 3,3-8,2) estimada nos pacientes 

com hepatite não A-C estudados foi semelhante à encontrada em doadores de sangue no 

estado de Mato Grosso (4,0%; IC 95%: 1,3-10,5) (SILVA et al., 2012). Relativo a 

outros pacientes com hepatite não A, não B, não C, embora a prevalência do presente 

estudo tenha se mostrado aparentemente superior, observou-se sobreposição do 

intervalo de confiança em relação à investigação realizada na Região 

Sudeste/Sumidouro-RJ (2,1%; IC 95%: 0,5-6,3) (TRINTA et al., 2001). Por outro lado, 

a taxa aqui verificada foi menor que às reportadas na região Amazônica/Cotriguaçu-MT 

e no Nordeste/Salvador-BA entre os anos de 1992 e 1995 (variando de 12,5% a 29,0%) 

(PARANA et al., 1997; SOUTO et al., 1997). Já Passos-Castilho et al. (2015), ao 
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analisar dados de vigilância laboratorial de 1998 a 2013 em São Paulo, encontraram 

uma prevalência de 2,1% (IC 95%: 1,5-2,8) para anti-HEV IgG. No entanto, é 

importante ressaltar que essa se trata de uma investigação retrospectiva de 15 anos de 

pesquisa (1998 a 2013). Além disso, torna-se relevante destacar que tais estudos foram 

conduzidos utilizando grupos populacionais que apresentaram características de risco 

distintas e, em alguns desses, o grupo amostral era pequeno. Adicionalmente, nenhuma 

dessas investigações empregou testes confirmatórios para o marcador anti-HEV IgG. 

Ao considerar as taxas de prevalência para o referido marcador em pacientes 

com hepatite não A, não B, não C em outros países, observou-se semelhança entre à 

estimada neste estudo e em regiões com baixa endemicidade nas Américas, como 

Argentina (3,0%; IC 95%: 1,3-6,1) (MUNNÉ et al., 2011), Colômbia (7,5%; IC 95%: 

5,1-11,0) (PELÁEZ et al., 2014) e EUA (4,9%; IC 95%: 2,5-9,1) (KARETNYI; 

GILCHRIST; NAIDES, 1999), bem como na Europa, incluindo a Hungria (7,2%; IC 

95%: 4,5-11,2) (HAAGSMAN et al., 2007), Holanda (5,8%: IC 95%: 3,6-9,2) 

(HERREMANS et al., 2007) e Espanha (5,6%; IC 95%: 2,1-13,1) (BUTI et al., 1995). 

Por outro lado, entre os pacientes hospitalizados com hepatite aguda não A, não B, não 

C na Itália, as taxas de anti-HEV IgG foram maiores (26,6%; IC 95%: 23,2-30,2 e 

48,1%; IC 95%: 44,2-62,2) (CANDIDO et al., 2012; ROMANÒ et al., 2011).  

Quanto à presença de anticorpos da classe IgM, apenas uma amostra foi anti-

HEV IgM positiva, resultando em uma taxa de 0,3% (IC 95%: 0,0-1,7). Do mesmo 

modo, outra pesquisa realizada no Brasil em pacientes com hepatite não A-C revelou 

uma taxa baixa de hepatite E aguda (1,5%; 1/64) (LOPES DOS SANTOS et al., 2010). 

Por outro lado, o marcador anti-HEV IgM foi detectado em 4,9% (27/552) das amostras 

de pacientes clinicamente suspeitos de hepatite E analisados entre 2006 e 2013 

(PASSOS-CASTILHO et al., 2015). Em outros países americanos e europeus, as taxas 

de anti-HEV IgM variaram de 1,1% a 4,8% (HAAGSMAN et al., 2007; MUNNÉ et al., 

2011), exceto em grupos com características específicas como pacientes de surtos de 

hepatite viral aguda em Cuba (RODRÍGUEZ LAY et al., 2008), ou hospitalizados no 

Chile (HURTADO; MUÑOZ; BRAHM, 2005) e na Itália (CANDIDO et al., 2012; 

ROMANÒ et al., 2011), onde essas taxas foram substancialmente mais altas (variando 

de 20,6% a 40,3%). 
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Neste estudo, nível de escolaridade baixo foi associado com positividade ao 

marcador anti-HEV em pacientes com hepatite aguda não A, não B, não C. 

Semelhantemente, investigação prévia realizada no Brasil revelou taxa mais alta de 

infecção pelo HEV em indivíduos com menor nível de escolaridade (BORTOLIERO et 

al., 2006). Além disso, outros estudos mostraram que o nível educacional baixo foi 

estatisticamente associado à soropositividade para HEV (JUNAID et al., 2014; YOON 

et al., 2014). A baixa escolaridade pode comprometer o conhecimento sobre possíveis 

comportamentos de risco relativos a infecção pelo vírus da hepatite E. Ainda pela 

análise estatística, moradia em área rural mostrou um valor de p limítrofe. Investigações 

prévias evidenciaram associação entre residência em área rural e infecção pelo HEV 

(HOUCINE et al., 2012; MANSUY et al., 2011). A maioria das pessoas que vive em 

áreas rurais apresenta características que podem propiciar exposição ao HEV, seja por 

contato com animais ou condições sanitárias inadequadas (JUNAID et al., 2014; 

LABRIQUE et al., 2009). 

Ao analisarmos em conjunto as soroprevalências para os marcadores IgG e IgM 

encontradas no presente estudo, estas revelaram baixa exposição prévia ao HEV nos três 

grupos analisados, além de casos raros de infecção aguda (catadores de materiais 

recicláveis e pacientes com hepatite não A-C) ou ausência desta (moradores de 

assentamentos rurais). Resultados estes que corroboram outros observados no País 

(BORTOLIERO et al., 2006; GONÇALES et al., 2000; PASSOS-CASTILHO 2015; 

PASSOS-CASTILHO et al., 2016a; SILVA et al., 2012; TRINTA et al., 2001), sendo 

compatíveis com os padrões reportados em áreas de baixa endemicidade (HAAGSMAN 

et al., 2007; HERREMANS et al., 2007; MUNNÉ et al., 2011). 

A não detecção do RNA viral nas amostras de soro anti-HEV reagentes dos 

grupos analisados revela ausência de infecção ativa durante o período de estudo. Diante 

deste resultado, torna-se importante ressaltar a sensibilidade elevada das técnicas de 

amplificação do ácido nucléico viral empregadas nesta investigação (nested PCR e PCR 

em tempo real). Ademais, a presença do RNA viral não foi investigada nas fezes dos 

participantes, reduzindo a chance de detecção desse marcador, uma vez que nas fezes o 

mesmo persiste por aproximadamente duas semanas adicionais em relação ao soro 

(KRAIN; NELSON; LABRIQUE, 2014).  
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Embora uma sensibilidade baixa tenha sido observada para os testes 

confirmatórios (immunoblot) (CATTOIR et al., 2017; SCHNEGG et., 2013), esses 

ensaios são utilizados para evidenciar a real soropositividade ao anti-HEV, ao eliminar 

resultados falso-positivos no ELISA (HERREMANS et al., 2007; TESHALE et al., 

2015). Na presente investigação, os percentuais de confirmação da positividade para o 

marcador anti-HEV IgG variaram de 84% (assentados rurais) a 92% (catadores de 

materiais recicláveis). Resultados semelhantes foram verificados em diferentes grupos 

populacionais (67% a 97%) (HAAGSMAN et al., 2007; TESHALE et al., 2015; 

VITRAL et al., 2014). Relativo à detecção de anti-HEV IgM, a comparação se torna 

difícil devido ao pequeno número de amostras analisadas. Para os pacientes com 

hepatite aguda não A-C, a única amostra positiva no ELISA foi confirmada pelo 

immunoblot. Por outro lado, em assentados rurais, nenhuma das três amostras positivas 

no ELISA foi confirmada pelo immunoblot. Já em catadores de materiais recicláveis, 

75% (3/4) das amostras anti-HEV IgM foram positivas no teste confirmatório. Outros 

estudos revelaram taxas de confirmação para anti-HEV IgM variando de 20% a 75% 

(HAAGSMAN et al., 2007; HERREMANS et al. 2007; VITRAL et al., 2014).  

Os resultados desta investigação devem ser analisados levando em consideração 

algumas limitações. Primeiramente, foi um estudo de corte transversal, não havendo 

seguimento da população investigada. Ainda referente à metodologia, foi empregada a 

nested RT-PCR ou PCR em tempo real “in house” para detecção do RNA do HEV nas 

amostras de soro. Além disso, o material genético não foi investigado nas fezes dos 

participantes. Para os moradores de assentamentos rurais, a coleta de dados sobre 

contato com animais e hábitos alimentares relativos ao consumo da carne de animais 

sabidamente reservatórios do HEV não ocorreu de forma sistematizada, 

impossibilitando a análise destes dados. Entretanto, considerando a lacuna no 

conhecimento sobre a epidemiologia do virus da hepatite E em Goiás, nossos resultados 

fornecem informações regionais valiosas sobre esta infecção. 

Por fim, os resultados da presente tese mostraram soroprevalências baixas para a 

infecção pelo HEV em catadores de materiais recicláveis, moradores de assentamentos 

rurais e pacientes com hepatite aguda não A-C. No entanto, como é grande a 

variabilidade entre os testes diagnósticos disponíveis para a hepatite E, torna-se 

relevante a realização de mais estudos quando da disponibilização de testes sorológicos 
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e moleculares padronizados para validação destes resultados e conhecimento do real 

cenário epidemiológico desta infecção no Brasil Central. 
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7. CONCLUSÕES  

❖ As prevalências do marcador anti-HEV IgG de 5,1% em catadores de materiais 

recicláveis, 3,4% em moradores de assentamentos rurais e 5,3% em pacientes 

com hepatite não A-C corroboram os resultados de outros estudos brasileiros 

que evidenciaram uma endemicidade baixa desta infecção no País; 

❖ As taxas baixas de detecção do marcador anti-HEV IgM em catadores de 

materais recicláveis e pacientes com hepatite não A-C, bem como sua ausência 

nos assentados rurais, sugerem que a infecção aguda pelo HEV é infrequente nos 

grupos populacionais estudados; 

❖ Fatores associados à soropositividade ao HEV foram idade superior a 40 anos 

(catadores de materiais recicláveis); tempo de moradia em assentamento rural 

por mais de 5 anos (assentados rurais) e nível baixo de escolaridade (< 5 anos de 

educação formal)  em pacientes com hepatite não A-C; 

❖ A não detecção do RNA viral no soro dos indivíduos investigados revela a 

ausência de infecção ativa pelo HEV no período do estudo. 
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Anexo 1 - Artigo 1 - Seroprevalence of hepatitis E antibodies in a population of 

recyclable waste pickers in Brazil. 
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Anexo 2 – Artigo 2 - Hepatitis E seroprevalence and associated factors in rural settlers 

in Central Brazil. 
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Anexo 3 - Artigo 3 - Hepatitis E virus infection in patients with acute non-A, non-B, 

non-C hepatitis in Central Brazil 

 


