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INSTITUTO OSWALDO CRUZ 
 

INVESTIGAÇÃO DA CIRCULAÇÃO DE HEPADNAVÍRUS EM ANIMAIS DOMÉSTICOS E 
SELVAGENS 

 
 

 RESUMO 
 
 TESE DE DOUTORADO EM BIOLOGIA PARASITÁRIA 
 
 Yasmine Rangel Vieira 

 
Os hepadnavírus são os únicos vírus animais que replicam seu genoma de DNA via 

transcrição reversa. Pertencem à família Hepadnaviridae, a qual pode ser encontrada 

circulando em mamíferos (Gênero Orthohepadnavirus) e aves (Gênero Avihepadnavirus). 

Humanos, chimpanzés, gibões, gorilas e orangotangos podem ser infectados pelo HBV, a 

espécie protótipo. Vírus similares são encontrados em uma variedade de outros mamíferos 

como macacos-barrigudos, marmotas, esquilos e morcegos, além de aves como patos, gansos, 

garças e cegonhas. Desde 2010, a literatura evidencia a circulação de hepadnavírus em uma 

maior diversidade de hospedeiros, como suínos, galinhas, anfíbios e peixes. Além disso, 

achados fósseis demonstram a presença de elementos virais endógenos em cobras, tartarugas, 

crocodilianos e aves. Essas descobertas podem ajudar a identificar e caracterizar o 

hepadnavírus circulante em animais, contribuir para elucidar a origem do vírus HBV e sua 

história evolutiva, e identificar possíveis novos modelos de estudo in vivo. Diante disso, 

inicialmente investigamos a infecção por hepadnavírus em suínos domésticos de rebanhos 

brasileiros através de testagem sorológica, e buscamos evidências moleculares da presença do 

DNA viral. Foi possível demonstrar a infecção ativa em 0,8% dos suínos brasileiros, a 

presença de anti-HBc total em 7,54% dos animais, e a confirmação molecular em 1,06% do 

grupo de estudo. Em seguida, buscamos avaliar a frequência de DNA dos hepadnavírus em 

suínos de abatedouros comerciais, caracterizar molecularmente o vírus circulante, determinar 

a distância genética e realizar a inferência filogenética dos vírus encontrados frente aos 

demais hepadnavírus conhecidos. Verificamos a presença do DNA viral em 11,11% da 

população de estudo. A identidade com o HBV foi de 98,9-99,7%, e os hepadnavírus se 

agruparam próximo às sequências correspondentes aos genótipos A e E. Análises de 

imunofluorescência em biópsias hepáticas dos animais também confirmaram a presença do 

HBsAg. Por fim, realizamos a busca por novos hospedeiros de hepadnavírus em animais 

domésticos, de importância econômica, e selvagens e/ou exóticos, em localidades do Brasil e 

Uruguai. A circulação de hepadnavírus em animais domésticos foi demonstrada pela primeira 

vez para os suínos domésticos do Uruguai e os cavalos do Brasil, assim como de forma 

pioneira para os animais de vida livre, como os porcos selvagens, os cães domésticos, o 

cachorro do mato, a onça, o lobo-guará e o mão-pelada do Brasil. Nossos resultados indicam 

evidências sorológicas e moleculares da circulação de um vírus similar ao HBV em animais 

domésticos e selvagens. Além do aumento da lista de candidatos a hospedeiros de 

hepadnavírus, evidências da sua circulação em animais selvagens denotam que a fonte de 

infecção pode não depender da proximidade com o homem. 
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INSTITUTO OSWALDO CRUZ 
 

 INVESTIGATION OF HEPADNAVIRUS CIRCULATION IN DOMESTIC ANIMALS AND WILDLIFE. 
 
  

 ABSTRACT 
 

 PHD THESIS IN PARASITE BIOLOGY 
 

 Yasmine Rangel Vieira 
 

Hepadnaviruses are the only animal viruses that replicate their DNA genome by 

reverse transcription. They belong to the Hepadnaviridae family, which can be found 

circulating in mammals (Genus Orthohepadnavirus) and birds (Genus Avihepadnavirus). 

Humans, chimpanzees, gibbons, gorillas and orangutans can be infected by HBV, the 

prototype species. Similar viruses are found in a variety of other mammals such as woolly 

monkeys, woodchucks, squirrels and bats, and in birds such as ducks, geese, herons and 

storks. Since 2010, the literature shows the hepadnavirus circulation in a greater variety of 

hosts such as swine, chickens, amphibians and fishes. Furthermore, fossil findings 

demonstrate the presence of endogenous viral elements in snakes, turtles, crocodilians and 

birds. These findings may help to identify and to characterize the current hepadnavirus 

circulating in animals, to elucidate the origin of HBV and its evolutionary history, and to 

identify possible new models for in vivo study. Thus, initially we investigated the 

hepadnavirus infection in domestic pigs from Brazilian herds through serologic testing, and 

we seek molecular evidence for the presence of viral DNA. It was possible to demonstrate 

active infection in 0.8% of Brazilian swine, the presence of anti-HBc in 7.54% of the animals, 

and the molecular confirmation in 1.06% of the study group. Then we sought to evaluate the 

DNA frequency of hepadnavirus in pigs of commercial abattoirs, to characterize molecularly 

circulating viruses, to determine the genetic distance and to perform phylogenetic inference of 

viruses found among to the other known hepadnaviruses. Viral DNA was present in 11.11% 

of the study population. The identity with HBV ranged from 98.9 to 99.7%, and 

hepadnaviruses clustered next to sequences corresponding to A and E genotypes. Analysis of 

immunofluorescence in liver biopsies of the animals also confirmed the presence of HBsAg. 

Finally, we conducted the search for new hepadnavirus hosts in domestic animals of 

economic importance, and in wild and exotic animals from locations in Brazil and in 

Uruguay. For the first time, the hepadnavirus circulation in domestic animals has been 

demonstrated for domestic pigs from Uruguay and for horses from Brazil, as well as a pioneer 

for wild animals such as wild pigs, domestic dogs, crab-eating foxes, a jaguar, maned wolves 

and crab-eating raccoons from Brazil. Our results indicate serologic and molecular evidence 

of a virus similar to HBV circulating in domestic and wild animals. Besides the increase of 

the candidates´s list to hepadnaviruses hosts, evidence of its circulation among wildlife denote 

that the source of infection may not depend on the proximity to the human being. 
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1. Introdução 

 

1.1. A família Hepadnaviridae 

 

Os hepadnavírus correspondem a um grupo de vírus de DNA dupla fita, circulante em 

animais, os quais realizam, de forma exclusiva, uma etapa de transcrição reversa no seu 

processo replicativo, envolvendo, portanto, um intermediário de RNA [1]. De acordo com a 

classificação de Baltimore, que visa agrupar os vírus de acordo com o seu material genético e 

estratégia de replicação, os hepadnavírus posicionam-se como membros isolados da classe 

VII [2]. 

De acordo com o Comitê Internacional de Taxonomia de Vírus (CITV), os 

hepadnavírus estão reunidos dentro da família Hepadnaviridae, a qual pode ser dividida nos 

gêneros Orthohepadnavirus, atribuído a mamíferos, cujo membro protótipo é o vírus da 

hepatite B (HBV) [3], e Avihepadnavirus, atribuído à aves, cujo membro protótipo é o 

DHBV, o vírus similar que circula em patos [4]. 

O gênero Orthohepadnavirus inclui, portanto, representantes como o HBV que infecta 

humanos (Homo sapiens sapiens) e primatas não humanos como chimpanzé (Pan 

troglodytes), gibão (Hylobates lar), gorila (Gorilla gorilla) e orangotango (Pongo pygmaeus 

pygmaeus), e os vírus similares, como o WMHBV encontrado no macaco-barrigudo 

(Lagothrix lagotricha), o WHV verificado em roedores como marmotas (Marmota monax), e 

o GSHV e ASHV, encontrado nos esquilos (Spermophilus beecheyi e Spermophilus parryi 

kennicotti, respectivamente) [5–14]. 

O gênero Avihepadnavirus inclui, além do DHBV que foi descrito em patos (Anas 

domesticus), o GHBV verificado em gansos (Anser Rossi e Anser caerulescens), o HHBV que 

infecta garças (Adrea cinerea), e o STHBV encontrado em cegonhas (Ciconia ciconia) [7,15–

21]. 

Desde 2010, estudos também incluem os suínos (Sus scrofa) [22] e as galinhas (Gallus 

gallus) [23] como hospedeiros de hepadnavírus, embora não esteja claro se o vírus encontrado 

é o mesmo ou uma variante do HBV, responsável pela hepatite B humana [23]. No caso dos 

morcegos (Uroderma bilobatum, Rhinolophus alcyone, Hipposideros cf. ruber e Miniopterus 

fuliginosus), entretanto, embora os hepadnavírus encontrados compartilhem não só a 

organização das fases abertas de leitura (ORFs) com os demais hepadnavírus de mamíferos, 

como também as estruturas genômicas envolvidas na replicação e na transcrição reversa do 

RNA pré-genômico tal como o HBV, foi possível demonstrar que os vírus circulantes 

(TBHBV, HBHBV, RBHBV, LBHBV) são altamente diversificados e suficientemente 
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distintos do vírus circulante no homem, caracterizando possivelmente três novas espécies 

dentro do gênero Orthohepadnavirus [24] (Figura 1).  

Já para os peixes (Catostomus commersonii), o nível de divergência entre o vírus 

circulante (WSHBV) e Orthohepadnavirus e Avihepadnavirus já descritos foi alto o suficiente 

para propor a criação de um novo gênero [25]. De forma análoga, no caso dos anfíbios 

(Nanorana parkeri), o vírus circulante (TFHBV) encontrado apresentou baixa similaridade 

com as sequências de mamíferos e aves já descritas, embora a nível proteico apresente uma 

sinalização conservada que funciona como marcador para transporte nuclear,  denotada por 

domínios ricos em arginina na porção C-terminal da proteína do core [1]. 

 

 

Figura 1: Análise filogenética incluindo os vírus encontrados em morcegos. Adaptado 

de Drexler et al, 2013 [24].  

 

1.2. Características gerais 

 

Param serem classificados dentro da mesma família, os hepadnavírus devem 

compartilhar características genômicas e estruturais. Os membros da família Hepadnaviridae 

apresentam genoma extremamente compacto, presente em cópia única, na forma circular e 

parcialmente dupla fita, de 3 a 3,5 kilobase (Kb) [26,27]. 

Dotados de uma polimerase associada ao vírion covalentemente ligada ao genoma, 

com atividade de transcriptase reversa, são capazes de produzir vírions envelopados durante a 

replicação, bem como partículas subvirais em excesso, compostas somente de um envelope de 

proteínas e lipídeos [26]. As partículas virais completas, dotadas de genoma, apresentam 
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conformação esférica, cujo diâmetro pode variar entre 40 e 47 nm [27]. Tais partículas são 

apenas liberadas após a conversão do genoma a DNA durante o processo replicativo [28].  

Ambos os gêneros Orthohepadnavirus e Avihepadnavirus apresentam em comum as 

regiões codificantes para a polimerase viral, a proteína do core, que envolve o genoma, e as 

proteínas de superfície (incluindo as formas S, M e L) [1]. Não são produzidas poliproteínas, 

assim como as proteínas sintetizadas não estão sujeitas a processamento proteolítico pós-

traducional [28]. Além disso, pelo menos duas fases abertas de leitura (ORFs) se encontram 

sobrepostas, ao longo de mais de 60% do genoma [26].  

Por fim, apresentam uma faixa restrita de hospedeiros susceptíveis, nos quais induzem 

uma infecção persistente com hepatotropismo predominante [26]. Todos os hepadnavírus de 

primatas, roedores e aves podem causar hepatite em seus hospedeiros, ou induzir viremia livre 

de sintomas [29]. Embora não tenha sido possível acompanhar através de estudo longitudinal 

a progressão da doença, o vírus de morcegos também demonstrou hepatotropismo, com 

consequente infiltração leucocitária típica de hepatite [24]. Em relação ao vírus encontrado 

em peixes, entretanto, devido à possibilidade de outras causas concorrentes, não foi possível 

provar a associação da infecção por hepadnavírus e os casos de tumores hepáticos observados 

[25].  

 

 

1.3. Principais particularidades 

 

Embora apresentem semelhantes características que o permitam ser agrupados em uma 

mesma família, os diferentes hepadnavírus apresentam distinções importantes [30]. Em geral, 

dentro dos representantes tradicionalmente aceitos pelo CITV, os vírus encontrados em aves 

são os mais divergentes do HBV, apresentando um genoma menor do que o encontrado em 

mamíferos e, compartilhando com eles uma similaridade na sequência de nucleotídeos de 

cerca de 40% [7]. Já dentro do grupo dos mamíferos, as cepas circulantes em marmotas, 

esquilos e morcegos seriam as mais divergentes do HBV, compartilhando uma identidade de 

70%, 55-63% e 47%, por exemplo [31]. Orthohepadnavirus e Avihepadnavirus também 

apresentam posicionamento característico de suas ORFs [24] (Tabela 1). 

Além da porcentagem de similaridade entre as sequências, a diferença mais notável 

entre os gêneros reside no fato de que Avihepadnavirus não possuem a ORF X, codificante 

para a proteína regulatória X, envolvida na carcinogênese [32]. Como os vírus circulantes em 

aves não apresentam essa ORF, acredita-se que ela não seja essencial para a infecção e 

replicação em hospedeiros aviários [33].  
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A despeito disso, Avihepadnavírus expressam uma proteína do core maior do que a 

expressa em Orthohepadnavírus, a qual poderia exercer uma atividade similar [34]. Essa 

proteína seria expressa por um gene similar ao X, cuja função ainda é questionável [35]. 

Entretanto, independentemente dessa lacuna de conhecimento, mutações pontuais no genoma 

do DHBV circulante em patos, por exemplo, já seriam suficientes para causar doença hepática 

[30].  

 

Tabela 1: Comparação entre os diferentes membros da família Hepadnaviridae 

Características Físicas 
Membros da família Hepadnaviridae 

HBV WHV GSHV DHBV 

Virion     

Diâmetro (nm) 42 45 47 40-45 

Densidade flutuante em CsCl (g/mL) 1,24 1,225 1,24 1,16 

Nucleocapsídeo     

Diâmetro (nm) 27 27 30 27 

Densidade flutuante em CsCl (g/mL) 1,34 1,34 1,34 
1,34  

(com picos) 

Partículas do antígeno de superfície     

Esféricas (nm) 22 20-25 15-25 40-60 

Densidade flutuante em CsCl (g/mL) 1,19-1,20 1,18 1,18 1,14 

Filamentosas (22 nm de diâmetro) presentes presentes 

Presentes  

(longos e 

abundantes) 

ausentes 

Genoma     

Tamanho (nt) 3182-3188 3308-3320 3311 3021-3027 

Identidade com o HBV (%) 100 70 55 40 

n° de ORFs 4 4 4 4 

n° de aminoácidos codificados     

Pré-S 163 204-205 206 161-163 

S 226 222 222 167 

Pré-C 29 30 30 43 

C 183 187 188 262 

P 838 879 881 786-788 

X ou similar 145 141 138 114 

Legenda: nm – nanômetros; CsCl – cloreto de césio; nt – nucleotídeos; ORF – fase 

aberta de leitura. Adaptado de Locarnini et al, 2013 [31]. 

 

Embora possuam uma organização genômica semelhante aos demais hepadnavírus, as 

sequências encontradas em peixes também não demonstram a presença de uma região 

codificante para uma proteína homóloga ao X. Além disso, e de forma atípica, apresentam 

uma região aparentemente não-codificante de 679 pb, ausente nos demais hepadnavírus. O 

genoma também não apresenta sítio de clivagem para EcoRI, utilizado como referência para 

numerar os pares de base [25]. 
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Assim como verificado para os vírus circulantes em peixes, as sequências virais 

encontradas em anfíbios também compartilham organização genômica semelhante aos 

hepadnavírus, e não possuem ORF X [1]. Com relação às diferenças estruturais, não é 

possível encontrar as partículas filamentosas defectivas, produzidas em excesso durante o 

ciclo replicativo dos hepadnavírus em patos e peixes. Nessas espécies, verificamos apenas as 

partículas esféricas, completas e incompletas [28]. 

Para o gênero Orthohepadnavírus, a possibilidade de infecção em outras células além 

dos hepatócitos é um tema controverso. Para o gênero Avihepadnavírus, entretanto, 

evidências comprovam a infecção do ducto biliar, raras células exócrinas, células alfa e beta 

das ilhotas pancreáticas, o epitélio tubular proximal do rim e, possivelmente, um subconjunto 

de células esplênicas [16,36–38].  

 

 

1.4. Reconstrução evolutiva e paleovirologia 

 

A despeito do conhecimento existente até hoje a cerca de hepadnavírus e seus 

hospedeiros, evidências recentes demonstram a presença de elementos virais endógenos 

(EVEs) de hepadnavírus integrados ao genoma de cobras (eSHBV/eSNHBV) [39,40], 

tartarugas (eTHBV), crocodilianos (eCRHBV) [39] e aves (eZHBV) [41]. Esses dados 

demonstram que os hepadnavírus são mais antigos do que se supunha previamente, com mais 

de 200 milhões de anos [42], e que a lista de candidatos que servem como hospedeiros ou 

reservatório pode ser consideravelmente ampla (Tabela 2). 

 

Tabela 2: Conhecimento atual sobre a faixa de hospedeiros susceptíveis aos 

hepadnavírus. 

Hospedeiro Hepadnavírus exógeno Hepadnavírus endógeno 

Mamíferos Orthohepadnavirus n/a 

Aves Avihepadnavirus EVE de hepadnavírus em aves 

Répteis n/a EVE de hepadnavírus em répteis 

Peixes WSHBV, BGHBV e ACHBV n/a 

Anfíbios TFHBV n/a 

Legenda: n/a – não se aplica; EVE – elemento viral endógeno. Adaptado de Dill et al, 

2016 [1]. 
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Esses estudos suportam evidências de que a organização compacta do genoma 

permanece ao longo da evolução dos hepadnavírus, assim como revelam um grau inesperado 

de conservação nas sequências de aminoácidos em certas regiões do genoma, como 27,1% 

para polimerase e 12,2-18,5% para ORF S, no caso de aves [43]. Além disso, sugerem que os 

pássaros são, potencialmente, os hospedeiros ancestrais da família Hepadnaviridae, e que os 

vírus de mamíferos emergiram de cruzamento de barreiras entre aves e mamíferos [43], ainda 

que os primeiros não apresentassem evidências da ORF X. 

EVEs de hepadnavírus integrados ao genoma de crocodilianos demonstraram motivos 

que funcionam como sinais de encapsidação de RNA, análogos aos existentes em 

Orthohepadnavirus e Avihepadnavirus. Além disso, para esses animais, as sequências 

recuperadas para o gene codificante para a polimerase se agruparam mais próximas às 

sequências exógenas e endógenas de aves [39]. No caso das tartarugas, os respectivos EVEs 

de hepadnavírus integrados ao genoma foram recuperados em baixa cobertura para 

polimerase, o que prejudicou o suporte das análises filogenéticas entre os hospedeiros [39]. 

Em cobras, os EVEs de hepadnavírus integrados ao genoma se posicionaram distantes 

evolutivamente dos hepadnavírus exógenos já descritos, permitindo a caracterização de uma 

nova espécie ou mesmo gênero dentro da família Hepadnaviridae [40]. 

Para todos os EVEs de hepadnavírus não foram encontradas evidências da presença da 

ORF X, ou do gene similar ao X, o que sugere que tenha emergido na linhagem dos 

mamíferos [39]. A presença restrita da ORF X em Orthohepadnavirus pode estar associada 

aos evento carcinogênicos associados às infecções crônicas em mamíferos [35].  

Cabe ressaltar que os dados obtidos através da paleovirologia podem ajudar a 

esclarecer as interações dos vírus e seus hospedeiros no passado, bem como os processos de 

cruzamento de barreiras entre hospedeiros. Uma vez que as sequências virais exógenas e 

endógenas obtidas em diferentes espécies de animais nem sempre se posicionam 

filogeneticamente reproduzindo a distância evolutiva entre hospedeiros de origem, isso pode 

sugerir que as diferentes cepas possam ter sofrido diferentes episódios saltatórios entre os 

diferentes hospedeiros. 
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2. Revisão da Literatura 

 

 Em função da sua importância para a saúde pública e pelo fato de o HBV ser 

considerado o vírus protótipo da família Hepadnaviridae, esse vírus será utilizado, a seguir, 

como modelo para revisão da literatura. 

 

2.1 Teorias Evolutivas 

 

A origem da infecção pelo HBV em humanos e em primatas não humanos permanece 

um enigma [44]. As discussões voltadas ao tema estão centradas em três hipóteses 

concorrentes, com semelhantes probabilidades de ocorrência [45]. 

A primeira hipótese sugere que o HBV seja endêmico no Novo Mundo e tenha se 

dispersado para o resto do globo há cerca de 400 anos, logo após a colonização dos europeus 

[45,46]. Essa hipótese está sustentada no fato de os genótipos F e H, específicos da América 

do Sul, serem discrepantes do restante dos genótipos descritos. Além disso, sugere que o 

HBV foi transmitido à população humana de forma interespecífica a partir dos macacos do 

Novo Mundo há aproximadamente 2000 anos [45]. 

 A segunda hipótese sugere que o HBV estava presente no ancestral comum dos 

primatas do Velho Mundo e macacos do Novo Mundo, e sofreu co-especiação com eles entre 

10 e 35 milhões de anos. Além disso, como as cepas de HBV de primatas e humanos não 

formam clados distintos, essa hipótese sugere que o homem tenha sido infectado como 

resultado de múltiplos eventos de transmissão interespecífica a partir de primatas [14,47]. 

 A terceira e última hipótese propõe que o HBV poderia estar presente no homem 

moderno (Homo sapiens) desde quando ele emigrou da África, há aproximadamente 60-70 

mil anos [48–50]. 

 Embora tentem elucidar a origem controversa do vírus, todas as hipóteses apresentam 

falhas em suas propostas. O homem moderno originado na África há 200 mil anos partiu do 

referido continente há 60-70 mil anos, dispersou-se pela Eurásia e Oceania há 40-45 mil anos 

e, finalmente, chegou às Américas há 15 mil anos. Com isso, a terceira hipótese seria viável, 

por exemplo, se as distribuições genotípicas do HBV no mundo fossem compatíveis com os 

processos migratórios do homem moderno. Fundamentalmente, as sequências de HBV 

amostradas em várias populações nativas isoladas pertencem a subgenótipos separados [51–

55]. Em alguns casos, inclusive, como ocorre no arquipélago Indonésio, a distribuição 

genotípica/subgenotípica do HBV está associada com a origem étnica das populações [55]. 

Esses padrões geográficos indicam que a diversidade de o HBV pode estar associada às ondas 
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iniciais de migração humana, embora a filogenia do vírus não seja perfeitamente compatível 

com  a história evolutiva das populações humanas ou de primatas [45]. 

 No Brasil, a origem dos principais genótipos circulantes pode ser atribuída aos 

ameríndios (HBV/F) [56], aos colonizadores europeus (HBV/A2 e HBV/D) [57], e aos 

escravos africanos retirados à força do sudeste da África (HBV/A1) no meio do século XIX 

[58].  

 

 

2.2 A revelação do HBV 

 

Surtos de icterícia de caráter epidêmico são relatados no continente Asiático há mais 

de 5000 anos [59]. Desde então, percebe-se que o histórico das grandes guerras é 

acompanhado pelas pandemias ictéricas, como ocorreu na guerra de Sucessão Austríaca 

(1743), de Napoleão no Egito (1798), Franco-Prussiana (1870), Secessão Americana (1861-

1865) e Segunda Guerra Mundial [59]. 

No Brasil, são raros os relatos de hepatite antes do início século XIX [59]. Contudo, 

registros de nativos de Porto Velho em Rondônia já denotavam a existência do quadro de 

cirrose hepática em membros da tribo local há mais de 500 anos [59]. Entretanto, o termo 

hepatite apenas foi adotado a partir do século XVIII, quando foi introduzido por Bianchi em 

seu artigo científico publicado em 1725. 

Para a futura descoberta do agente etiológico, os episódios de vacinação coletiva 

contra varíola e contra a febre amarela foram de fundamental importância. Cerca de 15% dos 

trabalhadores do porto de Bremen, na Alemanha foram imunizados contra a varíola através de 

vacinas preparadas a partir de linfa humana. Após 2-8 meses de injeção, desenvolveram 

quadros de icterícia, fadiga, anorexia e queixas digestivas. Após a exclusão de outras 

hipóteses, Lüdman deduziu que a vacina deveria ser a responsável por esse quadro, 

veiculando um potencial agente infeccioso desconhecido até o momento. Dessa forma, 

registros científicos datados a partir de 1895 trazem à tona a possibilidade de transmissão 

parenteral de uma forma de hepatite [59–61]. 

Em 1937, casos de icterícia também foram descritos por Findlay e MacCallum em 

voluntários imunizados contra a febre amarela, após 2-7 meses de inoculação com cepas 

atenuadas do referido vírus [62]. Na época, para fins de estabilização do produto final, a 

vacina era preparada com adição de soro humano. Com isso, no final dos anos 30, a 

transmissão de hepatite por inoculação parenteral a partir de soro humano foi estabelecida. A 

partir de então, novos estudos passaram a sugerir que essa prática na fabricação de vacinas 
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seria um veículo de transmissão da doença ictérica [61]. 

No Brasil, um surto de icterícia após vacinação contra a febre amarela foi responsável 

por diversos óbitos no estado do Espírito Santo no começo dos anos 40. Investigações 

indicaram que dois lotes de vacinas preparadas com o soro normal humano foram 

responsáveis pelos casos de infecção [63]. Já entre os anos de 1940 e 1950, acredita-se que o 

emprego em massa da mesma vacina, ainda derivada de plasma humano, associada ao uso de 

seringa e agulhas não descartáveis para a sua aplicação, bem como o emprego de lancetas não 

descartáveis para a punção digital no diagnóstico de malária tenham sido responsáveis pela 

disseminação do HBV na região Amazônica [64]. 

Apesar dos inúmeros registros de surtos ictéricos, foi apenas em 1963 que o 

geneticista americano Baruch Blumberg descobriu acidentalmente o HBV. Analisando o soro 

de um aborígene australiano, Blumberg notou a presença de um antígeno que reagia com o 

soro de pacientes hemofílicos politransfundidos. De acordo com os critérios de nomenclatura 

vigentes na época, esse antígeno foi denominado antígeno Austrália (AgAu). Mas, foi apenas 

em 1965 que essa revelação alcançou os acadêmicos, com a publicação do trabalho entitulado 

A new antigen in leukemia sera no Journal of the American Medical Association (JAMA). 

Em 1967, Blumberg e colaboradores levantaram a hipótese de que a alta frequência do 

AgAu no soro de pacientes com hepatite aguda poderia estar relacionada a um suposto vírus 

introduzido entre humanos por transfusões de sangue [65]. No ano seguinte, enquanto Prince 

isolava o antígeno no sangue de um paciente durante o período de incubação de uma hepatite 

pós-transfusional [66], Bayer verificava através de microscopia eletrônica a presença de 

numerosas partículas nas formas esféricas e tubulares no soro de um indivíduo portador 

crônico do AgAu, as quais reagiam com o soro de pacientes convalescentes de hepatite [67]. 

Estudos subsequentes revelaram que essas partículas seriam invólucros virais vazios, não 

infectivos, fruto da síntese excessiva do antígeno de superfície viral pelos hepatócitos 

infectados [67]. 

Em 1970, uma terceira partícula, de forma esférica, foi demonstrada no soro de 

indivíduos positivos para o AgAu através de microscopia eletrônica [68]. Ao contrário das 

demais partículas descritas anteriormente, o pacote viral completo do HBV, dotado de ácido 

nucleico, era finalmente conhecido, e classificado como partícula de Dane em 1971 [68].  

Estudos posteriores confirmaram que essa partícula correspondia ao virion completo 

do HBV [67]. O invólucro externo da partícula de Dane, correspondente ao AgAu, passou a 

ser posteriormente designado como antígeno de superfície do HBV (HBsAg). Mas esse 

antígeno não era o único presente na partícula viral. Com os anos, a presença de outros 

antígenos, como o antígeno do core do HBV (HBcAg) e o antígeno ‘e’ do HBV (HBeAg) foi 
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sendo revelada [69]. Além dos antígenos, e seus respectivos anticorpos, o material genético 

do HBV também se tornou conhecido, correspondendo ao primeiro a ser sequenciado dentre 

os demais vírus patogênicos humanos [67].  

 

 

2.3 Morfologia, estrutura e genoma 

 

A análise por microscopia eletrônica revela três tipos de partículas distintas presentes 

no soro de um paciente infectado pelo HBV (Figura 2). Duas dessas partículas são estruturas 

menores, subvirais, que podem ser encontradas nas formas esférica, com um diâmetro de 20 

nm, e filamentosa, com comprimento variável e largura de 22 nm. Essas partículas são 

compostas pelo antígeno de superfície do HBV (HBsAg) e por lipídeos derivados do 

hospedeiro. Por não apresentarem ácido nucléico, não são infecciosas [70]. 

 

 

Figura 2: Imagens de microscopia eletrônica (coloração negativa) e os números 

aproximados de partículas associadas ao HBV em 1 mL de soro de um portador crônico, 

altamente virêmico. Adaptado de Gerlich et al, 2013 [71]. 

 

A terceira e última corresponde à partícula infecciosa propriamente dita, denominada 

como partícula Dane, a qual representa o vírion completo envelopado. Trata-se de uma 

partícula esférica de 42 nm de diâmetro, envolvida por uma bicamada lipídica, à qual se 

encontram ancoradas as proteínas transmembrana que compõem o HBsAg - proteínas small 

(S), middle (M) e large (L)- associadas à morfogênese e infectividade [72,73] (Figura 3).  

A partícula infecciosa, entretanto, é menos abundante no soro que o HBsAg [28]. Uma 

célula infectada produz por dia cerca de 1-10 vírions [74], enquanto o HBsAg é produzido até 
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3 mil vezes em excesso por um hepatócito infectado, sendo liberado na forma das partículas 

subvirais vazias [71].  

Internamente ao vírion encontra-se o nucleocapsídeo icosaédrico de aproximadamente 

30 nm, composto do antígeno do core do HBV (HBcAg), uma polimerase viral, e o genoma 

de DNA de aproximadamente 3,2 Kb [72,73] (Figura 4). Em função do tamanho do genoma, 

o HBV é considerado um dos menores vírus infecciosos humano [75,76]. Apesar de o seu 

material genético corresponder ao DNA, o vírus apresenta características particulares durante 

o seu processo replicativo, semelhante aos retrovírus [77,78]. 

 

 

Figura 3: Modelo esquemático das partículas esféricas, filamentosas e Dane, 

associadas ao HBV. Legenda: SHBs, MHBs e LHBs – proteínas small (S), middle (M) e large 

(L) que compõem o antígeno de superfície (HBsAg).  Adaptado de Gerlich et al, 2013 [71]. 

 

 

Figura 4: Representação esquemática da estrutura tridimensional do vírion. Adaptado 

de htttp://www.37med.com/xywy/qtks/crk/201306/13878.html. Acesso em 18-08-2016. 
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O genoma transportado pelo vírion encontra-se na forma circular relaxada (rcDNA), 

parcialmente dupla fita (dsDNA). A fita mais externa é a fita codificante, de polaridade 

negativa, representando o genoma total do HBV, à qual se encontra covalentemente ancorada 

um transcriptase reversa viral na região 5’ [72,73,79]. A fita complementar interna, de 

polaridade positiva e, portanto, não codificante, apresenta comprimento variável, equivalente 

a 50-100% da fita externa. Repetições diretas do genoma formam extremidades coesivas, as 

quais garantem a configuração circular, por complementariedade entre as regiões 5’ de ambas 

as fitas [79]. (Figura 5). 

 

 

Figura 5: Representação esquemática do genoma do HBV, com suas regiões 

codificantes. Legenda: DR1, DR2 – repetições diretas do genoma, formando as extremidades 

coesivas que garantem a conformação circular. Adapatado de Ohno et al, 2015 [80]. 

 

O material genético do HBV apresenta uma organização altamente compacta, 

abrigando quatro fases abertas de leitura (ORFs) sobrepostas [79]. Essas regiões são 

identificadas por S (superfície), C (core), P (polimerase) e X (proteína X), e são codificantes 

para proteínas virais, estruturais específicas e não estruturais [81,82], descritas a seguir. 

A ORF S é responsável pela codificação das proteínas que compõem o antígeno de 

superfície viral e circundam o nucleocapsídeo. Ela pode ser dividida nas regiões pré-S1, pré-

S2 e região S. A região S codifica a proteína S do HBsAg, as regiões pré-S2 e S codificam a 

proteína M do HBsAg e, a região completa pré-S/S codifica a proteína L do HBsAg 

[79,81,83,84]. 
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As proteínas S, M e L estão presentes em diferentes proporções nos três tipos de 

partículas virais associadas à infecção pelo HBV. A proteína S representa o componente 

predominante do envelope viral. A proteína M parece estar distribuída de forma semelhante 

em todos os tipos de partículas. A proteína L é somente encontrada no vírion e partícula 

filamentosa de HBV [85].  

A ORF C é responsável pela codificação do antígeno do nucleocapsídeo (HBcAg) e do 

antígeno ‘e’ secretado (HBeAg). Ela pode ser dividida nas regiões pré-core e core [79,83,84]. 

A região do core codifica o HBcAg, enquanto o pré-core codifica o HBeAg, associado à 

infecção persistente [86] e envolvido com funções imunoregulatórias [87–90]. Embora seu 

papel não esteja claro, acredita-se que o HBeAg possa inibir ou atrasar a imunidade antiviral 

[28]. 

A ORF P é responsável pela codificação de uma proteína multifuncional, que pode ser 

dividida em proteína terminal e polimerase viral. O domínio da proteína terminal está 

envolvido na encapsidação e atua como primer para o início da síntese da fita negativa. A 

polimerase viral agrega funções não só de DNA polimerase, mas também de transcriptase 

reversa, que catalisa a síntese do genoma e, de ribonuclease H (RNAseH), a qual degrada o 

RNA pré-genômico e facilita a replicação [83,91]. Essa região codificante é a única que se 

encontra sobreposta a todas as demais ORFs [91]. 

A ORF X é responsável pela codificação da proteína HBx, essencial à replicação viral 

e à eficiente transcrição do cccDNA [28]. Trata-se de uma proteína com múltiplas funções, 

incluindo transdução de sinal, atividade transcricional, reparo de DNA, e inibição da 

degradação proteica [79,83,84]. A essa proteína está atribuído o potencial oncogênico do 

HBV [83]. 

Finalmente, proteínas virais do HBV codificadas por transcritos virais spliced têm sido 

identificadas, e também atribuídas a ORF X [91]. Tais proteínas parecem estar envolvidas 

com diferentes efeitos apoptóticos [92] e à gravidade da doença hepática [93,94]. 

 

 

2.4 Replicação 

 

O ciclo de replicação do HBV se inicia com a ligação do vírion à membrana do 

hepatócito através de um receptor pré-S1específico [73,95]. Estudos recentes sugerem que a 

proteína cotransportadora de sódio e taurocolato (NTCP) expressa na membrana basolateral 

dos hepatócitos funciona como um receptor genuíno do HBV [96]. Entretanto, tal receptor 

isoladamente não garante a susceptibilidade das espécies hospedeiras ao vírus [97]. Apesar de 
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o mecanismo de entrada na célula não estar elucidado, algumas vias têm sido propostas, como 

a entrada através de endocitose e de fusão direta do envelope viral com a membrana 

plasmática [98]. 

Após a entrada do vírus na célula, o nucleocapsídeo é liberado no citosol e 

transportado até o núcleo do hepatócito [99,100].  Os mecanismos de desencapsidação viral e 

transporte intracelular do seu genoma até o núcleo também não estão esclarecidos. 

Provavelmente, tais mecanismos envolvem modificação da proteína do nucleocapsídeo [101]. 

No núcleo, o genoma viral que se encontra na forma circular relaxada (rcDNA) é 

reparado e convertido a uma molécula circular covalentemente fechada (cccDNA) pela 

maquinaria enzimática celular [102,103] e viral [97].  Entretanto, a natureza das enzimas que 

executam o reparo de DNA permanece elusiva [28] (Figura 6). Tanto o processo de migração 

dos nucleocapsídeos até a membrana nuclear quanto a conversão do rcDNA a cccDNA são 

etapas que também dependem de fatores específicos do hospedeiro, assim como a entrada do 

vírus na célula [28]. 

 

 

Figura 6: Representação esquemática do ciclo replicativo do HBV. Adaptado de Yang 

et al, 2014 [104]. 

 

Em um primeiro momento do processo de reparo, a região de fita simples do rcDNA é 

completada com nucleotídeos pela polimerase endógena e, em outra etapa, a polimerase viral 
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e os iniciadores de RNA usados para a síntese dessa fita serão removidos pelas enzimas 

celulares [100]. Após esse processo, o DNA será, então, circularizado e estabilizado através 

de proteínas histonas e não histonas [105,106].  

Esse mecanismo de reparo do DNA viabilizado pela polimerase endógena foi utilizado 

como princípio da técnica molecular empregada para a investigação de amostras de soro de 

diferentes hospedeiros quanto à presença de vírus similares ao HBV, na presença de 

nucleotídeos marcados radioativamente com P-32 [5,6,107].  

O cccDNA é crucial para a persistência da infecção [98]. Evidências sugerem que cada 

célula infectada contenha 1-50 moléculas de cccDNA funcionando como mini cromossomo 

epissomal de longa meia-vida, representando um intermediário replicativo do ciclo do HBV, o 

qual é relativamente resistente ao tratamento com antivirais e clearance imune [98,99].  

Uma vez sintetizado, o cccDNA serve como molde para a transcrição de todos os 

RNAs virais, associados ao genoma ou codificantes para todas as proteínas virais necessárias 

ao ciclo replicativo do HBV [83,103]. Dessa forma, ele pode ser transcrito em RNA pré-

genômico (pgRNA), de aproximadamente 3,5 Kb de comprimento, e diferentes RNAs sub-

genômicos (sgRNA), cujos comprimentos variam de 0,8-2,4 Kb [83,98,103] (Figura 6). 

No citosol, uma única molécula de pgRNA é incorporada juntamente com a 

transcriptase reversa a um capsídeo em montagem. No interior desse nucleocapsídeo, a 

transcrição reversa do pgRNA em DNA genômico ocorre. Inicialmente, o pgRNA é 

retrotranscrito na fita negativa de DNA, a qual dará origem por complementariedade à fita 

positiva e, finalmente, ao rcDNA [98,103]. Esse nucleocapsídeo poderá ser reimportado ao 

núcleo, para a amplificação das moléculas de cccDNA ou, ser envelopado pelas proteínas de 

superfície, e liberado via retículo endoplasmático na forma de uma nova geração de vírions 

infecciosos maduros [72,98]. Alternativamente, o genoma viral pode ser integrado ao genoma 

hospedeiro, por meio de enzimas celulares, embora essa estratégia não seja essencial ao ciclo 

do HBV [108]. 

Além de servir como modelo para a transcrição reversa, após ser exportado do núcleo, 

o pgRNA é também traduzido a HBcAg e polimerase viral. Já os sgRNAs são traduzidos a 

HBeAg, HBxAg e proteínas do envelope [79,98]. Curiosamente, além de revestirem a 

partícula Dane, essas proteínas do envelope também podem brotar em excesso na forma de 

partículas subvirais envelopadas vazias. Por não apresentarem nucleocapsídeo, essas 

partículas não são infecciosas, podendo ser encontradas nas formas esférica e filamentosa 

[85,109]. Trata-se de um fenômeno natural específico de HBV, associado à habilidade da 

proteína S do envelope de formar espontaneamente tais partículas no retículo endoplasmático 

rugoso [110].  
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2.5 Genótipos e distribuição geográfica 

 

Sabe-se que os vírus que se replicam mais rapidamente apresentam maior 

probabilidade de desenvolverem mutações e por elas serem selecionados [111]. O HBV é um 

vírus cujo ciclo replicativo produz altos títulos de partículas virais no sangue, de cerca de 10
8
 

a 10
10

 vírions/mL [112]. Além disso, possui a transcriptase reversa, que é uma enzima 

suscetível a erros, devido à falta de capacidade de revisão exonucleolítica no sentido 3’→ 5’ 

[113,114]. Essa característica provoca uma alta taxa de erro nos ciclos replicativos, através de 

mutações pontuais, deleções e inserções, e determina uma rápida evolução em seu genoma ao 

longo do tempo [115].   

Em função das restrições impostas pelas ORFs sobrepostas e pela presença de 

estruturas secundárias de RNA codificadas pelas regiões não sobrepostas, a taxa de mutação 

das diferentes regiões do genoma do HBV varia [116,117]. Estima-se que a taxa de 

substituição nucleotídica varie de 10
-3

 a 10
-6

 substituições/sítio/ano, cerca de dez vezes maior 

que outros vírus de DNA [118–123]. Embora algumas mutações proporcionem uma vantagem 

replicativa, em função da compactação do genoma, outras podem gerar vírions não viáveis 

[124], como aquelas que interferem em promotores, repetições diretas e em outros elementos 

envolvidos na replicação [125]. 

Quando viáveis, as substituições nucleotídicas no genoma viral podem gerar 

variabilidade, com a existência de vários genótipos, subgenótipos, mutantes e quasiespécies 

[126]. Tais genótipos podem se recombinar, e isso também influencia a variabilidade e a 

evolução do HBV [127]. Além da diversidade, essas modificações podem provocar diversos 

efeitos, como evasão da imunidade natural ou induzida por vacina, resistência às drogas, 

alterações na patogenicidade, alterações no tropismo por tecidos e espécie e, persistência viral 

[128].  

Os genótipos representam populações virais estáveis geneticamente, com distintas 

histórias evolucionárias. Em função disso, apresentam uma distribuição etno-geográfica 

característica [129].  Acredita-se que tenham surgido em populações humanas específicas, e 

migrado com seus hospedeiros para diferentes áreas no mundo, levando à presente 

distribuição geográfica [130]. Foi em função dessa característica que a maioria das teorias 

evolutivas do HBV estão construídas [131].  

Atualmente, existem nove genótipos reconhecidos para HBV, classificados de A – I 

[132–134], os quais são discriminados por uma divergência de pelo menos 7,5% nas suas 

sequências nucleotídicas completas; ou, uma divergência de 3-5% no gene para o antígeno de 

superfície [132,135–137]. Embora sua classificação como genótipo ainda seja controversa, 
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um novo candidato a genótipo foi proposto, correspondentes à variante J, isolada de um único 

indivíduo [138–140]. Devido à diversidade genética, os genótipos A-D, F, H e I podem ainda 

ser classificados em, pelo menos, 35 subgenótipos, os quais diferem entre 4-8% do seu 

genoma completo, com bom suporte de bootstrap [132,133].  

Os genótipos A e D encontram-se distribuídos globalmente, e são os mais prevalentes 

no Brasil [141]. O genótipo A é encontrado principalmente na Europa, América do Norte, 

África e Índia, enquanto que o genótipo D no Oriente Médio, países mediterrâneos e sul da 

Ásia [129]. Os genótipos B e C são os mais frequentemente encontrados no leste e sudeste da 

Ásia, China e Japão [142]. O genótipo E está limitado à África, particularmente região 

ocidental subsaariana [133,143]. Os genótipos F e H são quase que exclusivamente 

verificados nas Américas Central e do Sul, entre a população nativa dessa região 

[135,144,145]. O genótipo G foi caracterizado em amostras dos EUA, México e França, além 

de aparecer em coinfecções, principalmente com o genótipo A [146–148] (Figura 7). O 

genótipo I foi descrito no noroeste da China, Vietnã e Laos [134,140,149], enquanto que a 

variante candidata a genótipo J foi descrita no Japão, em um paciente com carcinoma 

hepatocelular [138]. 

 

 

Figura 7: Distribuição geográfica dos genótipos e subgenótipos do HBV. Fonte: 

Littlejohn et al [131]. 

 

Cabe ressaltar que a infecção por um determinado genótipo não exclui a possibilidade 

de coinfecção dentro de um mesmo hospedeiro por outro genótipo, ou ainda coinfecção por 

tipos recombinantes do HBV [150–152]. Sendo assim, o HBV pode circular como uma 
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complexa mistura de variantes geneticamente distintas, mas estreitamente relacionadas, que 

estão em equilíbrio em um determinado momento da infecção sob uma dada circunstância 

[114].  

Esses eventos de coinfecção por diferentes genótipos do HBV dentro do mesmo 

hospedeiro podem favorecer a troca e recombinação de material genético entre as cepas 

infectantes. E existem algumas oportunidades no ciclo replicativo do HBV para isso 

acontecer, incluindo o empacotamento do pgRNA, a transcrição de RNA de duas 

subpopulações de minicromossomos, a transcrição reversa e a geração dos genomas dupla-fita 

[105,153]. 

Estudos demonstram que os diferentes genótipos e a maioria dos subgenótipos 

apresentam propriedades epidemiológicas e virológicas particulares. Além da distinta 

distribuição geográfica, evidências sugerem que os genótipos sejam resultado da biologia do 

HBV [154], determinando o curso natural da doença [155], influenciando nas manifestações 

clínicas, gravidade da doença hepática, bem como afetando a resposta à terapia antiviral 

[156].  

Na Europa, por exemplo, a cronificação das infecções está mais frequentemente 

associada ao genótipo A do que ao genótipo D. Enquanto que, na Ásia, os quadros graves 

estão mais correlacionados ao genótipo B do que ao genótipo C [147]. De uma forma geral, 

pacientes infectados com o genótipo E apresentam uma frequência maior de positividade para 

HBeAg e, portanto, maiores cargas virais do que os pacientes infectados com o genótipo D 

[157].  

 

 

2.6 Epidemiologia e Transmissão 

 

O HBV é um dos agentes infecciosos mais comuns no mundo [158], o que faz com 

que a infecção provocada por ele constitua um relevante problema de saúde pública a nível 

mundial [98].  

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 240 milhões de 

pessoas estão cronicamente infectadas pelo HBV [159]. Dessas, aproximadamente 780 mil 

pessoas vão a óbito por ano devido à infecção, sendo 130 mil devido à forma aguda, e 650 mil 

devido à infecção crônica, manifestada através de cirrose e câncer hepático [160]. 

A prevalência da hepatite B é mais elevada na África Subsaariana e na Ásia Oriental, 

onde 5-10% da população adulta está cronicamente infectada. Altas taxas de infecção crônica 

também são encontradas na Amazônia e na região Sul da Europa Central e Oriental. No 

http://www.suapesquisa.com/geografia/africa_subsaariana.htm
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Oriente Médio e no Subcontinente Indiano, estima-se que 2-5% da população estejam 

cronicamente infectadas. Já na Europa Ocidental e na América do Norte, menos do que 1% da 

população está cronicamente infectada [159] (Figura 8). 

 

 
Figura 8: Prevalência global da infecção pelo HBV. Adaptado de Ogholikhan & 

Schwarz, 2016 [161].  

 

A despeito da região Amazônica Ocidental e de áreas restritas de alguns estados nas 

regiões Sul e Sudeste, classificados como de alta endemicidade para a infecção pelo HBV, a 

maioria do território brasileiro foi classificada em regiões de baixa e intermediária 

endemicidade, segundo estudos nacionais [162,163] (Figura 9).  

 

 
Figura 9: Prevalência de portadores do vírus da hepatite B na população brasileira, a 

partir do ano de 2000. Adaptado de Souto, 2015 [163]. 
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Dados do Ministério da Saúde, publicados em 2015, referentes ao último Boletim 

Epidemiológico das Hepatites Virais no Brasil registram, aproximadamente, 130 mil novos 

casos confirmados de hepatite B no período de 2000 a 2012 [164] (Figura 10).  

 

 
Figura 10: Número de casos de hepatite B no Brasil entre os anos de 2004-2012. 

Fonte: Casos de Hepatites Virais, Sinan/SVS/MS [164]. 

 

De acordo com o Boletim, não houve alteração significativa do número total de casos 

notificados por ano no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), nem da 

distribuição da infecção por faixa etária, entre os anos de 2004 e 2012. Embora não 

caracterizadas como áreas altamente endêmicas, as regiões Sul e Sudeste apresentam um 

maior número de casos diagnosticados do que as demais regiões brasileiras, provavelmente 

devido ao melhor sistema de vigilância [164] (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Casos de hepatite B por idade e região geográfica do Brasil entre os anos de 

2004-2014. Fonte: Casos de Hepatites Virais, Sinan/SVS/MS [164]. 
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O HBV pode ser transmitido através de exposição percutânea ou de mucosa ao sangue, 

sêmen ou fluidos corporais de uma pessoa infectada, como saliva e secreção vaginal, por 

exemplo. Além das transfusões de sangue e produtos sanguíneos contaminados, o vírus 

também pode ser adquirido através da reutilização de agulhas e seringas no ambiente de 

saúde, ou durante procedimentos médicos, cirúrgicos e/ ou odontológicos, com instrumentais 

perfurocortantes não devidamente esterilizados. Usuários de drogas injetáveis, os quais 

compartilham agulhas e seringas, indivíduos que fazem tatuagens com material não 

individual/exclusivo, e pessoas que compartilham aparelhos/lâminas de barbear, instrumental 

de manicure, e/ou objetos semelhantes contaminados com sangue de um indivíduo infectado 

também estão sujeitos à infecção [159,165]. 

Além das transmissões sexual e parenteral, o vírus também pode ser transmitido de 

forma vertical, de mães infectadas para os filhos durante o nascimento, pela exposição do 

recém-nascido ao sangue ou líquido amniótico, e mais raramente por via transplacentária. 

Além disso, o vírus também pode ser transmitido de forma horizontal, a partir de um membro 

da família para a criança durante a primeira infância [159,165]. 

O HBV também representa um risco para os trabalhadores da saúde, os quais estão 

sujeitos a traumatismos e lesões acidentais com agulhas/bisturis enquanto cuidam de pacientes 

infectados pelo HBV, ou aqueles que manipulam amostras biológicas de indivíduos 

portadores do vírus [159,165]. 

Em áreas de alta endemicidade, como ocorre nos países asiáticos por exemplo, a 

maioria das infecções são adquiridas através de transmissão perinatal ou, de transmissão 

vertical, no início da infância. Na África e em países ocidentais, a transmissão horizontal entre 

crianças constitui a forma predominante de transmissão, a partir de uma criança infectada para 

uma não infectada durante os primeiros 5 anos de vida [82,126,159,166]. Em áreas de baixa 

prevalência, o uso de drogas injetáveis e o comportamento sexual de risco correspondem à 

principal via de infecção [142,167–169].  

De acordo com a literatura, neonatos têm 90% de chance de se tornarem portadores 

crônicos do HBV após a infecção, com risco de desenvolverem complicações fatais como 

injúrias hepáticas, incluindo cirrose e carcinoma hepatocelular [170–173]. Essa porcentagem 

diminui para até 50% até o terceiro ano de idade, e chega até 5% em adultos [174], grupo no 

qual a maioria das infecções são espontaneamente resolvidas, e uma resposta imune protetora 

é mantida ao longo da vida [173].  

No Brasil, a infecção pelo HBV é considerada um agravo de notificação compulsória, 

e os medicamentos são fornecidos gratuitamente aos pacientes pelo governo, de acordo com a 

portaria 2.561/2009 do Ministério da Saúde, a qual estabelece o Protocolo Clínico e as 
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Diretrizes Terapêuticas. Em outros países, entretanto, nos quais essa medida não ocorre, o 

custo dos antivirais torna o tratamento não amplamente disponível para os portadores do vírus 

[175–177]. Além disso, os efeitos colaterais relevantes e a necessidade de administração 

prolongada de agentes antivirais afetam a adesão ao tratamento [178–182]. Apesar da 

disponibilidade de uma vacina eficaz, responsável pela proteção a longo prazo contra a 

infecção em mais de 90% das pessoas saudáveis, e com uma alta eficiência no bloqueio da 

transmissão vertical, cerca de um milhão de pessoas morrem anualmente devido à infecção 

pelo HBV [183,184]. 

 

 

2.7 Patogenia 

 

O ciclo replicativo do HBV não é diretamente citotóxico para os hepatócitos. 

Entretanto, a resposta imune dirigida aos antígenos virais expostos na superfície dos 

hepatócitos é que determina a injúria tecidual [185]. O equilíbrio dinâmico entre a replicação 

viral e a resposta imune do hospedeiro é determinante para a patogênese da doença hepática 

[173].  

A forma pela qual a infecção irá se manifestar depende da idade do indivíduo, seu 

estado imunológico e rota de transmissão da infecção. Adultos imunocompetentes 

normalmente apresentam uma doença autolimitada, na qual a eliminação viral é observada em 

cerca de 95% dos casos, e adquirindo imunidade ao longo da vida. Já as infecções adquiridas 

precocemente, vertical ou horizontalmente, até 5 anos de idade, tendem a evoluir com um 

prognóstico desfavorável, tendendo à cronificação [173]. 

A eliminação do HBV está associada a uma forte resposta coordenada por células T 

CD4+ e T CD8+ à infecção viral, combinada com um componente humoral imune eficaz 

[186]. O perfil de infecção crônica está relacionado a uma diminuição dessa resposta por 

células T específica, insuficiente para a eliminação viral do fígado [185]. Alguns fatores 

comportamentais e genéticos, características demográficas, consumo de substâncias tóxicas 

como álcool e fumo, e coinfecção pelos vírus da imunodeficiência humana (HIV) e vírus da 

hepatite C (HCV) podem contribuir para o agravamento do quadro hepático na cronicidade, 

elevando os riscos de cirrose e neoplasias [165].  

A inflamação crônica mediada pelo sistema imune, a contínua morte celular e a 

subsequente proliferação celular podem aumentar a frequência de alteração genética e o risco 

de desenvolvimento de câncer. A presença de células e citocinas inflamatórias ativam as vias 

geradoras de oxidantes celulares, que induzem danos oxidativos no DNA [187–189]. O 
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aumento do stress oxidativo pode induzir mutações genéticas e alterações cromossomais. 

Sendo assim, um efeito pró-carcinogênico pode ser desencadeado através de uma doença 

inflamatória necrótica sem a erradicação final de HBV do fígado [173]. 

Novos estudos têm demonstrado que além do efeito não citopático tradicionalmente 

aceito, o HBV pode estar envolvido diretamente com a morte celular dos hepatócitos [190]. 

As proteínas virais HBx e HBsP estariam envolvidas na indução de apoptose nas células 

infectadas, que passariam a expor resíduos de fosfatidilserina em suas membranas, além de 

adquirirem uma conformação mais arredondada [92]   

Além disso, evidências experimentais sugerem que HBx, uma proteína multifuncional 

com potencial oncogênico, possa interagir com um grande número de fatores celulares e 

modular suas funções normais, levando à desregulação das atividades celulares [191]. 

 

 

2.8 Manifestações Clínicas 

 

A infecção pelo HBV é capaz de provocar uma ampla faixa de manifestações clínicas, 

variando desde um estado de portador assintomático com uma histologia hepática normal à 

grave, às doenças hepáticas crônicas, incluindo cirrose e carcinoma hepatocelular [192].  

A infecção aguda pode se manifestar como hepatite anictérica (subclínica) em 66% 

dos pacientes, hepatite ictérica em 33% dos pacientes ou, raramente, como hepatite 

fulminante, em aproximadamente 1% dos casos [83].  

A infecção crônica pode ser assintomática (estado de portador de HBsAg), ou pode ser 

manifestada por sinais e sintomas de cirrose ou carcinoma hepatocelular, ou ambos. O 

resultado desse perfil de infecção depende não só do vírus, através dos níveis de HBV-DNA, 

genótipo e padrões de mutação, mas também de fatores relacionados ao hospedeiro, como 

idade, sexo, background genético e estado imunológico [83]. 

Manifestações extra-hepáticas também são relatadas em cerca de 1-10% dos casos de 

infecção por HBV, como doença do soro, poliarterite nodosa, crioglobulinemia mista, 

glomerulonefrite membranosa e anemia aplásica. Embora a patogênese das desordens não 

esteja clara, acredita-se que a causa seja a injúria mediada pela deposição de complexos 

imunes relacionados aos altos níveis de antígenos HBV [112].  

 

 

 



 

 24 

2.8.1 Infecção Aguda 

 

No perfil agudo de infecção, o período de incubação do HBV varia de duas semanas a 

quatro meses, seguido de um período prodrômico ou pré-ictérico e, em seguida, uma fase 

ictérica [83]. Inicialmente, os pacientes se queixam de fadiga, náusea, anorexia e desconforto 

no hipocôndrio direito, além de apresentarem manifestações clínicas semelhantes à gripe, 

como coriza, fotofobia, dor de cabeça e mialgia [112]. Durante o período prodrômico, os 

níveis de alanina transaminase (ALT) e aspartato transaminase (AST) se elevam [112], bem 

como os níveis de HBsAg e HBV-DNA [83]. 

Após dez dias do início dos sintomas, a icterícia se torna aparente através da colúria, 

aliada à febre de baixo grau, e hepatomegalia levemente dolorosa [112]. Na fase ictérica, os 

níveis de bilirrubina também se elevam [112], mas os níveis virais diminuem [83]. 

Na convalescença, a icterícia é resolvida, mas os sinais e/ou sintomas podem durar 

ainda algumas semanas. Nessa fase, o HBsAg é eliminado do organismo, e os níveis de HBV-

DNA não são detectados no soro [83]. Com a recuperação, os níveis de ALT se normalizam 

dentro de 1-4 meses. Embora o nível de ALT também reflita a injúria hepatocelular, ele não 

tem valor prognóstico [112]. 

Os casos de hepatite fulminante são evidenciados pelo aparecimento súbito de febre, 

dor abdominal, vômito e icterícia, seguido de desorientação, confusão e coma. Os níveis de 

HBsAg e HBV-DNA caem rapidamente à medida que a falência hepática se desenvolve, 

fazendo com que, inclusive, alguns pacientes sejam HBsAg negativos no início do coma 

hepático. Devido à gravidade nas alterações das funções hepatocelulares e consequente 

citotoxicidade, trata-se de um quadro clínico que requer transplante [83]. 

 

 

2.8.2 Infecção Crônica 

 

O perfil crônico de infecção apresenta um curso dinâmico e variável [83]. São 

conhecidos quatro estágios naturais de infecção baseados nos níveis de HBV-DNA, ALT e 

HBeAg: estágio de imunotolerância, estágio de clearance imune ou estágio imunorreativo, 

estágio de portador HBsAg inativo, e estágio de reativação ou estágio HBeAg negativo [193]. 

Entretanto, nem todos os pacientes crônicos irão atravessar todos esses estágios [173]. 

O estágio de imunotolerância é evidenciado em pacientes que adquiriam a infecção 

perinatal ou na infância. É caracterizado por elevada replicação viral, sem evidências de 

agressão hepatocelular [165], assim como pela presença de HBeAg, altos níveis séricos do 
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HBV-DNA, níveis séricos normais das aminotransferases e com mínima ou nenhuma 

inflamação detectada por biópsia hepática [194]. São considerados pacientes com baixo risco 

de progressão à cirrose ou hepatocarcinoma, para os quais não há indicação de tratamento 

[173].  

A fase imunorreativa é verificada após 20-30 anos do início da fase de 

imunotolerância, e em pacientes que adquiriram o HBV na fase adulta. Nessa fase, embora a 

replicação e viremia do HBV continuem no fígado, os níveis séricos se tornam mais baixos do 

que aqueles verificados na fase anterior. É caracterizada pela presença de HBeAg, altos níveis 

séricos do HBV-DNA e aminotransferases, além de inflamação ativa e necrose no fígado 

[173]. Em função disso, há indicação clínica para tratamento [165]. Do total de pacientes que 

se encontram nessa fase, 12-20% evoluem para um quadro de doença hepática grave dentro de 

5 anos [195].  

O estágio de portador HBsAg inativo corresponde ao estágio no qual são encontrados 

a maioria dos pacientes com infecção crônica. Nessa fase ocorre a soroconversão HBeAg/ 

anti-HBe, os níveis do HBV-DNA se tornam baixos ou indetectáveis, os níveis de ALT se 

normalizam, e as biópsias revelam leve inflamação e fibrose mínima à cirrose inativa 

[83,173]. Apesar do bom prognóstico, não é possível eliminar o vírus em função da integração 

do seu genoma ao núcleo dos hepatócitos. Como a progressão desse grupo é normalmente 

benigna, não há indicação clínica de tratamento [165].    

A fase de reativação ocorre em 20-30% dos portadores HBsAg inativos. Nesse estágio 

ocorre escape viral, seja por depressão da atividade imunológica ou devido a mutações virais 

que permitam driblar a vigilância imunológica do hospedeiro [165]. No primeiro caso a 

soroconversão é revertida e, no segundo caso, devido à mutação na região do pré-core ou 

core, as células infectadas param de secretar o antígeno ‘e’, considerado um antígeno alvo em 

hepatócitos infectados [86,88]. A despeito disso, a carga viral permanece elevada, assim como 

as transaminases, havendo uma exacerbação da injúria hepática e um pior prognóstico [173]. 

Comparado aos pacientes da fase imunorreativa, os pacientes da fase de reativação tendem a 

ser mais velhos, apresentam menores níveis do HBV-DNA no soro, e um dano hepático mais 

avançado [112]. Em função disso, é necessário avaliar a carga viral de forma sistemática e 

acompanhar o paciente. 

De uma forma geral, pacientes com evidências de hepatite B crônica - com 

transaminases elevadas associadas à inflamação e/ou fibrose na biópsia hepática - não 

apresentam sintomas, ou têm sintomas inespecíficos como fadiga, ou desconforto no 

hipocôndrio direito. Os pacientes com doença mais grave ou cirrose apresentam sinais de 
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icterícia, esplenomegalia, ascite, edema periférico, encefalopatia e hemorragias 

gastrointestinais [165].  

Embora não classificada como um dos estágios da infecção crônica, também é 

possível verificarmos um quadro de infecção classificada como oculta [196,197]. Acredita-se 

que a infecção oculta persistente seja uma consequência natural, a longo prazo, de um quadro 

de infecção aguda resolvida ou, fruto de uma exposição a uma pequena quantidade de 

hepadnavírus. Em ambos os casos, o vírus se replica a baixos títulos no hospedeiro [173].  

A infecção oculta é caracterizada pela não detecção do HBsAg na presença do HBV-

DNA [198–200]. Trata-se de uma espécie de infecção residual, detectada pelos ensaios de 

amplificação de ácido nucleico, que aumentam a sensibilidade à detecção dos genomas de 

hepadnavírus. Os indivíduos portadores desse tipo de infecção funcionam como reservatórios 

a partir dos quais o vírus pode retomar o processo de replicação ativa após episódio de 

imunossupressão ou imunodeficiência [201,202].  

 

 

2.9 Diagnóstico 

 

O período de incubação do HBV é de 75 dias em média, mas pode variar de 30 a 180 

dias. O vírus pode ser detectado dentro de 30-60 após a infecção, podendo persistir durante a 

cronicidade [203]. O diagnóstico da infecção é baseado em observações clínicas, análises 

bioquímicas, histológicas, sorológicas [83] e moleculares [204]. Antígenos virais, os 

respectivos anticorpos produzidos pelo hospedeiro, e o material genético podem ser 

detectados no soro de pacientes infectados pelo HBV, funcionando como marcadores da 

infecção. A adequada interpretação dos resultados é essencial para o correto diagnóstico das 

várias formas clínicas e/ou fases da infecção na qual se encontra o paciente [112], bem como 

para determinar se a sua eventual imunidade é fruto de infecção prévia ou vacinação, ou 

mesmo se ele está susceptível à infecção (Quadro 1).  

Os primeiros marcadores sorológicos de infecção aguda são o HBV-DNA, o HBsAg e 

o HBeAg, os quais aparecem antes do início das manifestações clínicas. O HBsAg 

corresponde a um marcador de infecção ativa, enquanto o HBeAg está correlacionado a altos 

níveis de replicação viral e infectividade. Após o início da doença clínica, também é possível 

verificar IgM anti-HBc, o qual declina à medida que IgG anti-HBc se eleva; permanecendo, o 

último, em níveis elevados ao longo da vida. Dessa forma, anti-HBc total funciona como 

marcador, a longo prazo, de exposição ao HBV. Durante a recuperação clínica do paciente ou 

convalescença, o HBV-DNA, o HBsAg e o HBeAg são eliminados, e a soroconversão é 
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verificada com a detecção de anticorpos anti-HBs e anti-HBe. Anticorpos anti-HBs estão 

associados à imunidade contra HBV [83] (Figura 12).  

 

 

Quadro 1: Interpretação dos testes sorológicos para Hepatite B. Adaptado de 

http://www.cdc.gov/hepatitis/HBV/PDFs/SerologicChartv8.pdf. Acesso em 18-08-2016. 

 

Semelhante ao perfil agudo de infecção, o padrão inicial da infecção crônica apresenta 

os mesmos marcadores, como o HBV-DNA, o HBsAg e o HBeAg, frequentemente 

detectados em altos títulos. Além disso, a detecção de anti-HBc total representa o contato com 

o HBV. Entretanto, de forma diferenciada, não se verifica a resolução da infecção nesse 

perfil. Mesmo após seis meses de infecção os níveis de HBsAg caem, mas não são 

completamente eliminados, persistindo no organismo e funcionando como marcador de 

cronicidade; enquanto o processo replicativo viral se mantém [165]. Dessa forma, não é 

possível detectar a produção de anticorpos anti-HBs e anti-HBe [83]. Além disso, a 

manutenção de uma alta carga viral na cronicidade funciona como um indicador de 

progressão hepática mais grave [112] (Figura 12). 

 



 

 28 

 

Figura 12: Perfis sorológicos da hepatite aguda (A) e crônica (B). Adaptado de Liang, 

2009 [83]. 

 

O HBV-DNA é detectável no começo da infecção, aproximadamente 1 mês após a 

exposição ao vírus, aumentando até o terceiro mês, quando chega ao seu valor máximo, de 

aproximadamente 10
8
 cópias/mL. A partir de então a carga viral diminui progressivamente na 

infecção crônica ou desaparece com a resolução da infecção [205]. Em função disso, a maior 

sensibilidade dos ensaios moleculares é especialmente útil para pacientes crônicos em que não 

há detecção sérica de HBeAg, e para os indivíduos com infecção oculta [206].  

Os métodos moleculares qualitativos e quantitativos também são úteis para 

diagnosticar a replicação na cronicidade, avaliar o prognóstico da doença, o risco de 

progressão à cirrose e ao hepatocarcinoma, definir o começo do tratamento antiviral, assim 

como monitorar o tratamento e identificar a emergência de cepas resistentes [207,208]. 

Aqueles com baixos limites de detecção, altos níveis de acurácia e precisão intra e inter-

ensaio são recomendados para a detecção precoce da reativação viral [209].  
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2.10 Profilaxia 

 

As medidas profiláticas à infecção pelo HBV envolvem a prevenção de 

comportamentos de risco, como a prevenção à exposição ao sangue e outros fluidos corporais, 

o rastreamento de gestantes infectadas, e estratégias de imunização ativa, por meio de vacinas, 

e passiva, através de globulina hiperimune específica (HBIG) [210]. 

Em 1981, a primeira vacina contra hepatite B foi autorizada. Embora fosse uma vacina 

eficaz e imunogênica, por ser preparada a partir de plasma humano, a estratégia de 

imunização contra o HBV não isentava os pacientes de prováveis riscos de infecção por 

outros agentes infecciosos presentes nesse plasma [211].  

Devido a isso, uma nova vacina foi desenvolvida, dessa vez baseada na tecnologia do 

DNA recombinante. Através de engenharia genética, leveduras ou células de mamíferos são 

utilizadas como vetores de expressão do gene codificante para HBsAg para a produção dessas 

vacinas [212]. Além de mais segura, essa estratégia demonstra conferir efetiva 

imunogenicidade contra o HBV, já que cerca de 90% dos indivíduos adultos 

imunocompetentes e 95% das crianças/adolescentes vacinados desenvolvem uma resposta 

humoral adequada [213], além de minimizar a incidência de câncer hepático [214]. 

No Brasil, o esquema preconizado de vacinação contra HBV envolve três doses da 

vacina recombinante, em intervalos de um mês e seis meses após a dose inicial. A capacidade 

de proteção conferida pela vacinação está diretamente relacionada à resposta humoral do 

indivíduo, medida pelo título de anticorpos anti-HBs após o esquema vacinal. Estima-se que 

cerca de, no mínimo, 10 mUI/mL de anticorpos anti-HBs são necessários para essa proteção 

[215,216]. Embora a duração da proteção conferida pela vacina seja controversa, a proteção 

conferida por 3 ou 4 doses da vacina monovalente persiste por, pelo menos, 20 anos [217]. 

Em casos de urgência de imunização após exposição ao vírus, seja através de 

exposição perinatal de recém-nascidos cujas mães são HBsAg reagentes, exposição 

percutânea ou de mucosa em acidentes ou, exposição sexual a um portador do HBV, a 

imunoprofilaxia passiva através da administração de HBIG é recomendada [218]. Ela também 

é indicada para a redução do risco de infecção por HBV recorrente após transplante hepático 

[219]. A combinação de ambas as estratégias de vacinação e HBIG chega a alcançar 95% de 

eficiência de proteção na transmissão perinatal [220]. 
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2.11 Tratamento 

 

O objetivo principal do tratamento da hepatite B crônica é alcançar a supressão 

sustentada da replicação do HBV a níveis indetectáveis, prevenindo ou reduzindo as 

complicações de cirrose, descompensação hepática, carcinoma hepatocelular e morte [221]. 

Para isso, a adesão dos pacientes faz-se necessária, minimizando uma insuficiente supressão 

virológica, o avanço da resistência e a progressão da doença [222]. Em função disso, a 

eficácia a longo prazo, a segurança do paciente, a resistência à droga e o custo devem ser 

considerados na escolha da terapia [223]. 

O tratamento atual para a hepatite B crônica é limitado a duas classes de terapêuticos 

disponíveis, os imunomoduladores e os nucleosídeos/nucleotídeos inibidores da transcriptase 

reversa (NRTI) [183]. Os parâmetros de resposta ao tratamento a serem considerados são a 

soroconversão de HBeAg a anti-HBe, o desaparecimento do HBV-DNA do soro, a 

normalização dos níveis das transaminases e a melhora da histologia hepática [211]. 

Dentre os imunomoduladores, encontramos o interferon-alfa (INF-α) e o interferon-

alfa peguilado, os quais potencializam a defesa imune do hospedeiro contra a infecção viral 

[183]. Trata-se de uma proteína de sinalização com diferentes mecanismos de ação, como 

ação antiviral direta e efeitos antiproliferativos [224]. As vantagens dessa escolha são a curta 

duração do tratamento e a ausência de resistência antiviral [179]. Entretanto, a taxa de 

resposta ao tratamento dentre os pacientes crônicos é de cerca de 20-30%; e, o 

desenvolvimento de efeitos colaterais graves limita sua tolerabilidade [218]. 

Com relação à classe de NRTIs, existem cinco drogas aprovadas e disponíveis para o 

tratamento de pacientes crônicos, que são Lamivudina, Adefovir, Entecavir, Telbivudina e 

Tenofovir [168]. Os análogos de nucleosídeos e nucleotídeos atuam bloqueando a transcrição 

reversa do RNA pré-genômico a HBV-DNA [183] e são bem tolerados [211]. Entretanto, o 

maior inconveniente associado à sua escolha é a emergência de resistência à droga. Várias 

mutações no gene da polimerase do HBV associadas à resistência são descritas, além daquelas 

que conferem resistência cruzada a outros NRTIs [225]. Segundo o Ministério da Saúde, não 

há registros publicados até o momento de resistência ao Tenofovir. 

Diante da emergência de resistência aos NRTIs, o tratamento de pacientes crônicos 

pode ser otimizado através da genotipagem das mutações associadas à resistência, guiando a 

escolha do NRTI adequado, além da combinação, por exemplo, com INF-α peguilado, 

resultando em melhor tolerabilidade ao imunomodulador e maior eficácia ao tratamento do 

que o verificado em uma monoterapia [183].  
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Apesar dos avanços terapêuticos, o clearance do HBV-DNA ou cccDNA no soro ou 

tecido hepático, e a soroconversão HBsAg/anti-HBs ainda parecem desafiadores [224]. Diante 

disso, estudos sobre os mecanismos de infecção viral, associados à replicação e patogênese 

são necessários para a identificação de novos alvos terapêuticos no ciclo do HBV ou no 

sistema imune do hospedeiro [183].  
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3. Justificativa 

 

A literatura afirma que o HBV apresentaria uma estreita faixa de hospedeiros em que 

seria possível manter o seu ciclo de replicação viral. A maioria das espécies hospedeiras 

originalmente descritas capazes de albergá-lo está inclusa no grupo dos primatas não 

humanos, os quais não são comumente utilizados em pesquisas médicas devido à dificuldade 

de disponibilidade, manejo em cativeiro, e alto custo de manutenção [30].  

A despeito dessa teoria original, achados da literatura evidenciam a circulação de um 

vírus semelhante ao HBV em suínos [22] e em galinhas [23], demonstram a presença de 

elementos virais endógenos (EVEs) de hepadnavírus em cobras [39,40], tartarugas e 

crocodilianos [39], e propõem a criação de um novo gênero atribuído aos vírus circulantes em 

peixes [25] e anfíbios [1]. Esses dados demonstram não só que os hepadnavírus são mais 

antigos do que se suponha (> 200 milhões de anos) [42], como também que a lista de 

candidatos que atuariam como hospedeiro ou reservatório de hepadnavírus é 

consideravelmente ampla. 

Embora o HBV seja considerado tradicionalmente espécie-específico, suspeita-se que 

sua habilidade já demonstrada de cruzar barreiras de espécies poderia prejudicar, de forma 

ainda não esclarecida, as tentativas de erradicação da infecção humana através das estratégias 

de imunização em regiões endêmicas [226]. Além disso, outros fatores como circunstâncias 

ambientais, aumento do número de viagens e circulação de pessoas, comércio de animais, 

entre outros têm sido discutidos como influências importantes no comportamento das doenças 

virais, como sua emergência, distribuição e evolução [227]. 

Estudos realizados no nosso laboratório, iniciados durante o mestrado, forneceram 

pistas sorológicas e moleculares sobre a circulação de hepadnavírus em rebanhos de suínos 

domésticos brasileiros. Esses achados renderam indícios de que era necessário investir 

esforços direcionados a essa população de estudo a fim de revelar molecularmente o provável 

hepadnavírus presente, investigar sua frequência em animais provenientes de matadouros, 

bem como comprovar a presença antigênica in situ.  Além disso, encorajou a investigação 

para uma nova amostragem, incluindo os suínos selvagens, bem como novas espécies, criadas 

confinadas ou de vida livre, as quais não foram descritas como prováveis hospedeiras do vírus 

em questão. 

Tendo em vista a importante capacidade adaptativa do HBV de infectar novas 

espécies, aliada ao seu potencial também demonstrado de se submeter a recombinações 

genéticas, o presente estudo é de extrema relevância por apresentar de forma pioneira 
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evidências de circulação de hepadnavírus em populações de mamíferos domésticos e 

selvagens oriundos do Brasil e Uruguai. 

A descoberta de um vírus relacionado à hepatite B em novos mamíferos amplia as 

possibilidades de estudo in vivo caso seja confirmada a infecção natural nessas populações. 

Isso porque os estudos sobre os mecanismos de replicação viral, patogenia, e novas drogas 

antivirais estão restritos, atualmente, a um único modelo experimental, o qual utiliza 

chimpanzés. Dessa forma, portanto, novos estudos poderiam ser adequados à espécies mais 

acessíveis. 

Além disso, o eventual sequenciamento nucleotídico do genoma dos vírus encontrados 

nesses animais poderia contribuir para análises filogenéticas mais robustas, incluindo 

Orthohepadnavirus e Avihepadnavirus já descritos, a fim de avaliarmos o ancestral comum 

entre as diferentes cepas pertencentes à família Hepadnaviridae. Esses achados seriam de 

grande relevância, já que a fonte da infecção viral para muitos desses animais permanece uma 

incógnita, tanto quanto a definição de quem são os doadores e os receptores de Hepadnavírus 

dentre os homens e outras espécies animais [228].  
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4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar a circulação de hepadnavírus em animais domésticos e selvagens; 

 

 

4.2. Objetivos Específicos 

 

Artigo 1 

 Investigar a infecção por hepadnavírus em suínos domésticos de rebanhos brasileiros 

através de testagem sorológica; 

 Evidenciar molecularmente a presença de DNA do hepadnavírus, estabelecendo seu 

relacionamento genético com os hepadnavírus conhecidos. 

 

Artigo 2 

 Avaliar a frequência de DNA de hepadnavírus em suínos de abatedouros comerciais; 

 Caracterizar molecularmente os hepadnavírus circulantes em suínos de abatedouros do 

Brasil;  

 Determinar a distância genética e realizar a inferência filogenética dos DNAs de 

hepadnavírus encontrados frente aos diferentes hepadnavírus conhecidos. 

 

Artigo 3 

 Investigar a circulação de hepadnavírus em diferentes animais domésticos, de 

importância econômica, e selvagens e/ou exóticos, em localidades do Brasil e Uruguai, 

através de métodos sorológicos e moleculares; 

 Avaliar a circulação de hepadnavírus em animais domésticos e selvagens; 

 Detectar, quantificar e caracterizar molecularmente os DNAs de hepadnavírus 

encontrados; 

 Estabelecer as relações filogenéticas entre os DNAs dos hepadnavírus determinados 

no estudo e os previamente conhecidos.  
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5. Metodologias e Resultados 

 

Os resultados obtidos nesta tese serão apresentados sob a forma de manuscritos 

publicados ou submetidos à publicação em revistas científicas indexadas, e serão listados a 

seguir na ordem em que as publicações serão discutidas. 

 

5.1 Artigo 1 [229]: Vieira YR, FM Silva M, Santos DR, Vieira AA, Ciacci-Zanella  

JR, Barquero G, Do Lago B V, Gomes SA, Pinto MA, De Paula VS. Serological and 

molecular evidence of hepadnavirus infection in swine. Ann Agric Environ Med. 

2015;22(221):11–6. 

 

5.2 Artigo 2 [230]: Vieira YR, dos Santos DRL, Portilho MM, Velloso CEP,  

Arissawa M, Villar LM, Pinto MA, de Paula VS. Hepadnavirus detected in bile and liver 

samples from domestic pigs of commercial abattoirs. BMC Microbiol. 2014;14(1):1–6.  

 

5.3 Artigo 3: Vieira YR, Portilho MM, Oliveira FF, dos Santos DRL, Villar LM,  

Mirazo S, Arbiza J, Dimache LAG, Almeida FQ, Brandão ML, Cordeiro JLP, Rocha FL, 

Azevedo FC, Lemos FG, Campos JBV, Macedo GC, Herrera HM, Peres IAHFS, 

Zimmernann NP, Piovezan U, Pellegrin AO, de Paula VS, Pinto MA. Evaluation of 

Hepadnavirus circulation in South American domestic and wild mammals. Viruses. 2016. 
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6. Discussão 

 

A origem do HBV é controversa [42]. Muitas hipóteses foram propostas para sugerir 

como o vírus emergiu, baseadas na taxa de evolução viral e nas sequências nucleotídicas de 

hepadnavírus de hospedeiros já descritos na literatura. Embora estudos prévios indiquem que 

a infecção pelo HBV seja restrita a uma limitada gama de hospedeiros [154], a literatura relata 

a sua circulação no homem e em algumas espécies de macacos [204], como chimpanzés (Pan 

troglodytes), gibões (Hylobates sp.), gorilas (Gorilla gorilla) e orangotangos (Pongo 

pygmaeus) [24,154]. Contribuindo para essa distribuição, sabe-se que os passos iniciais da 

infecção pelo HBV relacionados à adesão das partículas virais aos hepatócitos têm um papel 

crítico na especificidade das espécies de hospedeiros [231]. 

Em paralelo a esse conhecimento, novos estudos têm demonstrado que a lista de 

possíveis hospedeiros ao HBV ou vírus similares pode ser maior do que supostamente se 

imaginava. Em 2010, Li e colaboradores descreveram a infecção por um vírus similar ao 

HBV em porcos na China. Tal infecção foi demonstrada através de ELISA para os 

marcadores HBsAg, anti-HBs, HBe, anti-HBe e anti-HBc, além de imunohistoquímica para 

HBsAg e HBcAg em cortes de fígado, bem como detecção de partículas virais através de 

microscopia eletrônica de transmissão no soro dos animais. Entretanto, Li et al não realizaram 

ensaios moleculares [22]. Nesse cenário, um dos nossos objetivos preliminares, iniciados 

durante o mestrado no laboratório, foi investigar a infecção por hepadnavírus em suínos 

domésticos de rebanhos brasileiros por meio de testagem sorológica, e evidenciar 

molecularmente a presença do DNA do hepadnavírus, a fim de estabelecer seu 

relacionamento genético com os hepadnavírus previamente descritos na literatura (Artigo 1). 

Diferentes marcadores sorológicos ou combinações de marcadores são usados para 

identificar as infecções aguda e crônica pelo HBV em amostras humanas (CDC, 2005) [203]. 

O marcador HBsAg é o sinal mais precoce da infecção pelo HBV, útil para identificar a 

infecção ativa. O marcador anti-HBc é útil para estudos epidemiológicos, e indica o contato 

atual ou exposição prévia ao vírus. No caso de janela imunológica e infecção oculta, já que os 

níveis de HBsAg são indetectáveis e a carga viral é baixa, o diagnóstico molecular tem sido 

descrito como uma ferramenta útil para a detecção, em combinação com a triagem sorológica 

[204]. Por essa razão, tanto os ensaios sorológicos quanto os moleculares foram executados 

no nosso primeiro estudo, envolvendo 376 amostras de soro de suínos brasileiros. 

Em função do elevado número de animais, optamos por realizar uma triagem 

sorológica inicial. A triagem sorológica para anti-HBc revelou que 7,45% (28/376) dos suínos 

foram expostos ao vírus. Se as amostras classificadas como indeterminadas pelo teste de 
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ELISA fossem consideradas potencialmente positivas, a serem confirmadas posteriormente 

por outra ferramenta metodológica, a prevalência poderia aumentar mais 4,52% (17/376). 

Usando o teste HBsAg, apenas 0,8% (3/376) das amostras foram positivas e 0,53% (2/376) 

foram indeterminadas. De acordo com a literatura, o anti-HBc reagente, associado ao HBsAg 

não reagente pode representar que há uma infecção em curso escondida do sistema imune, 

com consequente baixo nível de quantificação do HBV na circulação, refletindo um resultado 

HBsAg não reagente [204]. Com relação à avaliação de anti-HBs, 1,60% (6/376) dos suínos 

foram soro-reativos. No entanto, dependendo do período da infecção, o título de anticorpos 

neutralizantes não é detectável, como ocorre no caso de janela imunológica [204]. 

Os dados sorológicos iniciais demonstram que os suínos brasileiros foram expostos 

previamente a um vírus similar ao HBV, como observado por Li e colaboradores em rebanhos 

da China, onde 63,9% dos animais analisados demostraram reatividade ao anti-HBc [22]. No 

referido trabalho, dadas as taxas similares de infecção entre humanos e os animais na mesma 

região, pesquisadores já levantavam a questão se os porcos poderiam contribuir como 

reservatórios para a manutenção da circulação do vírus na natureza, tal como ocorre com 

primatas não-humanos em áreas endêmicas [154,232]. 

As amostras analisadas no nosso primeiro estudo vieram das regiões Sul e Sudeste do 

Brasil, onde a prevalência da infecção aguda varia entre 0,3 a 0,5% na população humana. 

Embora caracterizadas como áreas de baixa endemicidade, essas regiões concentram 68,2% 

das notificações nesse período [233]. Semelhante ao estudo de Li et al, as taxas de infecção 

encontradas nos animais do nosso estudo foram semelhantes às taxas verificadas nas regiões 

de procedência (menores que 2%). 

Com o objetivo de confirmar a possibilidade de infecção, a detecção do genoma viral 

foi executada em todas as amostras reagentes ou indeterminadas para o teste de ELISA. Dado 

que o estudo de Li e colaboradores foi pioneiro na demonstração da infecção em suínos, mas 

não originou sequências nucleotídicas do vírus circulante, nosso grupo optou pela otimização 

inicial de uma reação de PCR interespecífica para o gênero Orthohepadnavírus, a fim de 

aumentar a chance de recuperação da cepa que eventualmente estivesse presente na população 

estudada.  

Em função do limite de detecção encontrado para esse par de oligonucleotídeos 

interespecíficos, cerca de 10
6
 cópias/mL (dados não publicados), e a fim de aumentar a 

sensibilidade da nossa detecção molecular, além da estratégia inicial de PCR de gênero, 

também executamos a reação de amplificação semi-nested utilizada para o diagnóstico de 

infecção pelo HBV humano, cujo limite de detecção corresponde a 10
3 

cópias/mL. 
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Com isso, das 49 amostras testadas para o PCR, em duas amostras foram encontrados 

produtos esperados de PCR de 1100 pb usando oligonucleotídeos para o diagnóstico do HBV 

humano, descritos por [234,235]. Comparando a detecção genômica com a sorologia (Tabela 

IV – Artigo 1), uma amostra foi caracterizada como positiva para anti-HBc e HBsAg (SW 

216), indicando infecção ativa; e outra amostra (JW45) foi classificada como reagente para 

anti-HBc e anti-HBs, indicando imunidade para hepatite B devido à infecção passada.  

Usando o par de oligonucleotídeos interespecíficos desenhados nesse estudo, duas 

amostras adicionais (SW170 e SW203) exibiram produtos de PCR esperados de 429 pb. 

Ambas as amostras foram caracterizadas como indeterminadas no teste de ELISA para o 

marcador anti-HBc. A presença de anti-HBc indica infecção prévia ou em curso pelo HBV em 

um período de tempo não definido. 

Em três amostras (SW216, SW170, SW203) foi possível confirmar a presença do 

DNA do hepadnavírus através do sequenciamento nucleotídico parcial de 360 nt do genoma. 

Embora a amostra JV45 tenha sido amplificada por ambas as estratégias de PCR, acredita-se 

que nesse caso o sequenciamento não foi possível devido à baixa concentração de DNA 

detectado. Os resultados de PCR e os marcadores sorológicos encontrados para esse animal 

sugerem que o mesmo estava no final da infecção, e possivelmente apresentava uma baixa 

carga viral. 

A reconstrução filogenética indicou que as sequências de hepadnavírus obtidas a partir 

dos porcos nesse estudo estavam estreitamente relacionadas às sequências do HBV de 

amostras humanas. A matriz de identidade de nucleotídeos confirmou uma maior similaridade 

de hepadnavírus oriundos dos porcos com as sequências do HBV humano (de 90,8% a 

96,3%), do que com os hepadnavírus de primatas não humanos (84,1% a 90,8%) e roedores 

(70,7% a 72,4%). Entretanto, cabe ressaltar que a alta porcentagem de identidade encontrada 

pode ser atribuída ao fato de que o produto de sequenciamento obtido nesse estudo é oriundo 

de uma região de alta conservação no gênero Orthohepadnavirus, correspondente à região S, 

estabelecida como alvo para a PCR interespecífica, cujo comprimento correspondia a 

aproximadamente 11,2% do genoma do HBV. 

Curiosamente, quando uma árvore filogenética foi construída comparando as 

sequências obtidas dos vírus dos suínos brasileiros com as cepas do HBV humano 

previamente genotipadas, as amostras dos animais puderam ser atribuídas a dois grupos de 

genótipos distintos. Duas delas posicionaram-se próximas ao genótipo A, o mais prevalente 

no Brasil [236]. E a outra foi similar a amostras que pertenciam ao genótipo G, comum em 

países como EUA, México e França e descrito em casos de coinfecções com outros genótipos, 

principalmente com o genótipo A [237].  
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Entretanto, cabe ressaltar que o tamanho do fragmento amplificado nesse estudo não é 

suficiente para a genotipagem do HBV. O completo sequenciamento da região pré-S/S do 

HBV mais do que somente a região S poderia fornecer uma informação mais acurada e 

permitir hipóteses sobre sua origem evolutiva. A amplificação do genoma completo ou do 

gene que codifica o antígeno de superfície é requerida para a classificação do HBV em 

genótipos [48].  

Com o objetivo de descartar uma eventual hipótese de contaminação, controles 

positivos para o HBV não foram incluídos nas baterias de extração de DNA e PCR que 

envolviam as amostras dos animais. Além de serem manipulados separadamente, o 

sequenciamento parcial do genoma demonstrou que as sequências obtidas dos animais não 

eram idênticas a esses controles. 

Nosso primeiro trabalho mostrou, portanto, pela primeira vez, a evidência molecular 

de um vírus similar ao HBV circulando em suínos oriundos de rebanhos comerciais, detectado 

por PCR qualitativo e confirmado por sequenciamento parcial do genoma viral. A 

similaridade com as sequências do HBV humano foi confirmada por análises filogenéticas, e 

reatividade cruzada em ensaios sorológicos comerciais não hospedeiro-específicos, assim 

classificados em função das informações disponibilizadas pelo fabricante a respeito dos 

princípios dos diferentes ensaios. 

Em seguida, com o intuito de refinar a caracterização molecular do potencial novo 

hepadnavírus circulante em suínos no Brasil e, a fim de comprovar a presença antigênica in 

situ, nosso grupo optou por explorar a detecção viral em amostras pareadas de bile e fígado 

oriundas de 36 suínos de diferentes matadouros do estado do Rio de Janeiro (Artigo 2), após a 

anuência do Serviço de Inspeção Estadual (SIE)/ RJ.  

De forma diferenciada à metodologia empregada no primeiro estudo, nós buscamos a 

caracterização molecular de duas ORFs distintas do genoma viral, correspondentes às ORFs S 

e C completas, a quantificação da carga viral através de PCR em Tempo Real e a detecção 

antigênica no parênquima hepático através de imunofluorescência indireta. 

Dos 36 animais avaliados para os PCRs qualitativos, 4 (11,11%) exibiram produtos 

esperados de PCR de 1100 pb, referentes à ORF S, em suas amostras pareadas de bile e 

fígado. Desse total, 3 (75%) permaneceram positivos para o PCR de 431 pb, referente à ORF 

C, em suas respectivas amostras pareadas. Para todos os animais testados positivamente, foi 

possível confirmar a presença do DNA do hepadnavírus através do sequenciamento 

nucleotídico parcial do genoma de 972 nt (ORF S) e 392 nt (ORF C). Com isso, foi possível 

verificar não só que as sequências nucleotídicas encontradas em ambos os espécimes clínicos 
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de cada animal coincidiram, descartando uma eventual hipótese de contaminação, mas 

também que distintas cepas podem ser responsáveis pela infecção em porcos domésticos. 

Nesse estudo, os resultados moleculares de um fragmento maior e mais representativo 

do genoma (972 nt), comparativamente ao nosso primeiro trabalho (360 nt), nos permitiu 

calcular uma identidade mais aproximada não somente com o HBV do hospedeiro humano, 

mas também com outros vírus que compreendem a família Hepadnaviridae: 98,9-99,7% com 

o HBV humano, 93,7-96,1% com o HBV de Chimpanzés, 91,8-95,3% com o HBV de Gibões, 

94,2-95,1% com o HBV de Gorilas, 91,1-92,9% com o HBV de Orangotangos, 84,8-85,1% 

com o vírus similar WMHBV do macaco-barrigudo, 68,9%-75,6% com o vírus similar 

RBHBV/HBHBV/TBHBV de morcegos, 70,5-71,8% com o vírus similar WHV de marmotas, 

70,9-71,6% com o vírus similar ASHV/ GSHV de esquilos, 47,4-48,6%  com o vírus similar 

HHBV de garças, 46,4-47,1% com o vírus STHBV de cegonhas, 45,8-46,5% com o vírus 

similar GHBV de gansos, 46,1-47,6% com o vírus similar DHBV de patos (Figura 1, Tabela 1 

– Artigo 2).  

Os dados das distâncias genéticas são relevantes e precisam ser melhor investigados 

uma vez que, apesar da diversidade de hospedeiros, nenhum reservatório foi descrito para o 

HBV até agora. Além disso, a suinocultura é de importância econômica para a indústria 

alimentícia no Brasil. Como os suínos comerciais são abatidos em idade jovem (até 22 

semanas de vida), a identificação de qualquer sinal clínico de doença pode ser mascarada, já 

que a fiscalização de saúde dos animais pelos inspetores oficiais é limitada à revisão de lesões 

visíveis presentes nos rebanhos e em exames macroscópicos pós-mortem nos matadouros. 

Testes moleculares não são executados. Devido a esses fatores, talvez um estudo de 

acompanhamento dos animais por períodos maiores deve ser considerado.  

Em seguida, a avaliação da carga viral nas amostras de bile por PCR em Tempo Real 

resultou em valores estimados entre 0,8 x 10
3
 e 1 x 10

5
 cópias/ mL. Os resultados de baixa 

carga viral eram esperados para a população de suínos desde a nossa experiência inicial em 

nosso primeiro estudo (Artigo 1), no qual não só encontramos uma parcela de animais anti-

HBc reagentes/ HBsAg não reagentes, como também em função da baixa porcentagem de 

animais positivos por PCR qualitativo naquele estudo, cuja infecção foi posteriormente 

confirmada através do sequenciamento nucleotídico parcial do genoma. A baixa carga viral 

encontrada em suínos pode sugerir que a espécie Sus scrofa funcione como reservatório de 

hepadnavírus, capaz de ser infectada mas não desenvolver doença hepática. 

Por se tratar de um estudo retrospectivo, não foi possível acompanhar a infecção nos 

animais, ou avaliar novas espécimes clínicas, uma vez que os mesmos já haviam sido 

abatidos. E, assim como no primeiro estudo, medidas semelhantes foram assumidas, visando 
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descartar chances de contaminação: controles positivos para o HBV também não foram 

incluídos nas análises moleculares que envolviam as amostras dos animais. Além de serem 

manipulados separadamente, o sequenciamento parcial do genoma mais uma vez demonstrou 

que as sequências obtidas dos animais não eram idênticas a esses controles. 

Por fim, ensaios de detecção antigênica in situ confirmaram que os suínos estavam 

infectados por hepadnavírus com comportamento hepatotrópico. As biópsias hepáticas dos 

animais positivos para o DNA do hepadnavírus revelaram através de imunofluorescência 

indireta a presença de HBsAg na membrana celular e citoplasma dos hepatócitos (Figura 3 – 

Artigo 2).  

Tentativas de detecção antigênica também foram realizadas através de Dot blot nas 

respectivas amostras de bile testadas positivamente para PCR. Entretanto, mesmo após o 

processo de diálise do material com membranas específicas, não foi possível eliminar o 

excesso de sais biliares e pigmentos, os quais podem ter interferido nas análises, cujo 

resultado foi inconclusivo. 

Cabe ressaltar que a investigação da população de animais de três rebanhos comerciais 

distintos foi executada a partir de uma única coleta, e que 11,11% dos suínos mostraram 

diagnóstico molecular positivo, no qual o hepatotropismo também foi confirmado. Esses 

animais positivos estavam distribuídos em dois matadouros distintos, que não 

compartilhavam a mesma fazenda fornecedora de porcos. 

Como os animais positivos dentro do mesmo matadouro vieram de um mesmo 

rebanho, a possibilidade de uma eventual transmissão vertical não pode ser descartada. 

Entretanto, como há diferentes reprodutoras em uma mesma fazenda, os animais destinados a 

um mesmo matadouro podem ter nascido de diferentes matrizes. Como o nosso grupo não 

teve acesso às fazendas fornecedoras, não foi possível investigar a infecção nas reprodutoras. 

Para considerar o risco de transmissão vertical nessas fazendas, os porcos com diagnóstico 

positivo também deveriam compartilhar o mesmo genótipo. 

Nesse estudo, três animais positivos vieram de Itaperuna. Um animal foi atribuído ao 

genótipo E, e dois animais ao genótipo A (Figura 2 – Artigo 2). Devido à circulação de ambos 

os genótipos em suínos do mesmo matadouro, podemos considerar que pelo menos duas 

matrizes diferentes estavam envolvidas na sua respectiva fazenda fornecedora. Mesmo assim, 

a transmissão vertical para os dois animais do genótipo A não pode ser confirmada. 

Sabendo-se que não há reservatórios descritos para o HBV até o momento, e uma vez 

que o papel dos morcegos como reservatórios de vírus zoonóticos, incluindo hepadnavírus 

[24] está sendo investigado, estudos são necessários para avaliar se os suínos também 

poderiam assumir essa função. Diante dessa possibilidade, também é necessário investigar a 
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habilidade zoonótica das cepas suínas de hepadnavírus e a capacidade deste vírus induzir 

infecção cruzada em outras espécies. Sendo assim, considerando as principais rotas de 

transmissão do HBV, e o fato de que os equipamentos de proteção individual não são 

frequentemente usados em matadouros, novos estudos são necessários para avaliar um 

potencial risco ocupacional de infecção por hepadnavírus durante o manejo de porcos e seus 

derivados. 

Em função dessa lacuna de conhecimento, após a aprovação em Comitê de Ética em 

Pesquisa com Seres Humanos (CEP), registrado sob parecer 275.608/2013, em uma nova 

visita aos mesmos matadouros, nosso grupo realizou uma investigação epidemiológica para os 

marcadores sorológicos e moleculares do HBV na população envolvida no processo de 

evisceração dos animais e na manipulação de embutidos. Dentre o grupo de trabalhadores 

presente nos matadouros nos dias da coleta, envolvidos diretamente na manipulação dos 

animais, 91,7 % (11/12) aceitaram participar da investigação após a assinatura do TCLE e 

participação em questionário epidemiológico. Desse total, 9,09% (1/11) demonstrou estar 

vacinado contra o vírus HBV, conforme questionário respondido pelo participante e 

confirmado posteriormente pelo resultado sorológico. Nenhum indivíduo (0/11) apresentou 

indícios de contato passado com o vírus HBV ou infecção ativa (dados não publicados). Dado 

que o quadro de trabalhadores dos matadouros pode ter sido modificado ao longo dos anos, 

nossa investigação pode não ter incluído os indivíduos presentes quando a primeira coleta foi 

realizada, a qual originou amostras positivas dos animais. Cabe destacar que os indivíduos 

susceptíveis foram encaminhados à vacinação. 

Com os dados encontrados para ambos os estudos (Artigos 1 e 2), não foi possível 

revelar se a detecção de hepadnavírus em suínos pode representar um risco potencial para a 

saúde humana. Embora a rota de transmissão não esteja clara, a domesticação poderia 

favorecer o compartilhamento mútuo de hepadnavírus entre homens e animais. Essa hipótese 

é suportada pela habilidade de o HBV cruzar barreiras de espécies [226] e alterar sua 

patogenicidade e transmissão através de erros no ciclo replicativo e recombinação 

interespecífica [22]. Esses eventos têm sido descritos entre cepas do HBV de humanos e 

primatas não-humanos, e entre cepas de hepadnavírus de pássaros de diferentes subfamílias 

[154]. Portanto, o contato estreito do homem com os suínos comparado a outros animais de 

ocorrência natural do HBV poderia favorecer esses episódios. 

Essa habilidade de cruzar barreiras de diferentes espécies é amplamente conhecida 

para os vírus Influenza, Hantavirus, vírus da Língua Azul e febre do Oeste do Nilo [227,238]. 

Focando no vírus Influenza, pesquisadores discutem a competência desse vírus circulante em 

hospedeiros mamíferos de evoluir devido às mutações durante o processo replicativo e ao 
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rearranjo com vírus animais. Com relação ao papel dos suínos na circulação zoonótica, 

acredita-se que eles poderiam atuar como reservatórios para adaptação de vírus aviários, tanto 

pelo rearranjo com vírus humanos e suínos ou através de mudanças adaptativas [236]. No 

entanto, a emergência de cepas dentro da população humana requer que as novas cepas sejam 

capazes de se replicar e serem transmitidas eficientemente entre humanos para merecer 

atenção e monitoramento. 

O HEV, outro clássico vírus hepatotrópico, tem provado ser comum em rebanhos 

suínos brasileiros [239,240]. Estudos nacionais indicam uma provável transmissão zoonótica 

de cepas suínas em áreas urbanas da região sudeste do Brasil em casos esporádicos humanos 

de hepatite aguda [241]. 

A confirmação de que os suínos também são hospedeiros naturais de hepadnavírus 

pode contribuir para revelar os mecanismos de replicação, patogênese e novas drogas 

antivirais em modelos animais experimentais para o estudo do HBV, que é atualmente restrito 

a chimpanzés. Devido à similaridades anatômicas e fisiológicas com os humanos, a espécie 

Sus scrofa apresenta um papel significante como animal experimental para investigação 

biomédica. 

Com o nosso segundo trabalho, foi possível a caracterização molecular de 

hepadnavírus suíno em amostras de fígado e bile. Até o momento, não havia dados 

disponíveis na literatura relacionados à caracterização molecular de hepadnavírus circulantes 

em suínos no que tange à determinação da sequência nucleotídicas do gene do core do vírus, à 

classificação genotípica baseada no sequenciamento completo da região Pré-S/S, à avaliação 

da carga viral em suínos de matadouros, e ao hepatotropismo viral nessa população 

hospedeira. 

Em função dos dados encontrados até agora em ambos os estudos sobre a evidência da 

circulação de hepadnavírus em populações de suínos domésticos no Brasil, nosso grupo 

decidiu, por fim, expandir a investigação para uma nova amostragem animal, mais 

diversificada. Para isso, optamos por investigar a circulação de hepadnavírus em novas 

espécies de animais domésticos de importância econômica, bem como animais selvagens e/ou 

exóticos, de vida livre, incluindo os suínos selvagens, os quais ainda não foram descritos na 

literatura como hospedeiros do vírus em questão, oriundos de diferentes localidades do Brasil 

e do Uruguai.  

Com isso, nossos objetivos seriam avaliar a circulação de hepadnavírus em animais 

domésticos e selvagens, detectar, quantificar e caracterizar molecularmente os DNAs de 

hepadnavírus encontrados e, por fim, estabelecer as relações filogenéticas entre os DNAs dos 

hepadnavírus determinados no estudo e os previamente conhecidos.  
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Para esse estudo (Artigo 3), a nossa população era composta de 422 amostras de soro 

de animais de diferentes regiões do Brasil e do Uruguai, as quais foram testadas usando as 

mesmas ferramentas sorológicas e moleculares empregadas nos estudos anteriores. Entretanto, 

dessa vez, mesmo com o elevado número de animais, os ensaios sorológicos foram realizados 

paralelamente aos ensaios moleculares, e não mais como uma ferramenta de triagem.  

Nesse estudo, a porcentagem de amostras de soro reagentes para o marcador anti-HBc 

total (9,24%) revela que tanto as populações de animais domésticos (Grupo A), criados em 

fazendas ou confinados, quanto a de animais selvagens (Grupo B), de vida livre, tiveram 

contato prévio com o vírus, com taxas de 9,50% (19/200) e 9,01% (20/222), respectivamente. 

Percebemos, também, que ambos os grupos de estudo apresentaram taxas similares de 

exposição à infecção, correspondentes a 48,72% (19/39) e 51,28% (20/39), respectivamente.  

Considerando o Grupo A, composto de animais de pecuária, nosso terceiro trabalho 

corresponde ao primeiro registro de circulação de hepadnavírus em rebanhos de suínos 

domésticos do Uruguai e em cavalos do Brasil. Não existem registros anteriores disponíveis 

na literatura. Nossos achados mais recentes corroboram não só os nossos estudos anteriores, 

mas também o que a literatura já vem demonstrando, por meio das evidências sorológicas 

e/ou moleculares da circulação de um vírus similar ao HBV em rebanhos suínos na China 

[22], no Brasil [229,230], e em galinhas na China [242]. Além disso, outros vírus causadores 

de hepatites já foram demonstrados em populações de animais domésticos, como o HEV em 

rebanhos suínos [240] e o vírus similar ao HCV em cavalos no Brasil [243].  

Com relação ao Grupo B, nossos achados também revelam de forma pioneira a 

circulação de hepadnavírus em novas espécies de animais de vida livre no Brasil, como os 

porcos selvagens, os cães domésticos, o cachorro do mato, a onça, o lobo-guará e o mão-

pelada. Para essas espécies, também não há registros disponíveis na literatura. 

A presença do marcador anti-HBc total na população de porcos selvagens indica que 

há evidência da circulação natural de hepadnavírus em animais de vida livre, independente da 

ausência de contato estreito com o homem. Esse marcador sorológico também foi encontrado 

em outros animais selvagens investigados nesse estudo, como a onça, o cachorro do mato, o 

mão-pelada e o lobo-guará, assim como os cães domésticos utilizados no manejo do gado e na 

caça. Embora sejam animais domésticos, os cães do Pantanal têm acesso livre aos ambientes 

onde os animais selvagens circulam. Eles são empregados na caça dos porcos selvagens, 

quando são expostos ao sangue e alimentados com vísceras e carne dos animais recém-

abatidos. Devido à sua ecologia alimentar e comportamento, os carnívoros também estariam 

sob risco de infecção através da caça e predação.  
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Esses dados são consistentes com os registros de espécies de mamíferos e aves que 

albergam o HBV e vírus similares [24,154]. Hospedeiros já descritos como primatas não-

humanos, roedores e pássaros são animais de vida livre, que não estão em contato estreito 

com o homem. Além desses, também foram reportadas evidências do genoma de 

hepadnavírus endógeno em cobras, tartarugas, crocodilianos, peixes e anfíbios [1,25,39,40], 

reafirmando a sua circulação zoonótica e natural. Reunidos, esses dados também sugerem que 

mamíferos, pássaros, répteis, anfíbios e peixes devem ser considerados em estudos de 

dinâmica populacional e evolução de hepadnavírus. 

No nosso estudo, a incidência de HBsAg no rebanho foi de 2,67% para suínos e 3,20% 

para equinos. Comparando com os dados disponíveis na literatura, baixas taxas de infecção 

em animais de pecuária também foram encontradas nos rebanhos suínos das regiões Sul e 

Sudeste do Brasil (0,8%) [229], áreas de baixa endemicidade para o HBV. Em regiões 

altamente endêmicas como ocorre na China, a prevalência de HBsAg em rebanhos suínos foi 

mais alta (24.8%) [22].  

Com relação aos animais de vida selvagem, 7,14% dos cães domésticos, 24,59% dos 

porcos selvagens e a única onça avaliada do Brasil foram positivos para o marcador HBsAg. 

A maior porcentagem de infecção para esse grupo comparado ao grupo de animais domésticos 

(11,71% versus 3%) permite conjecturar a existência de animais selvagens que atuem como 

reservatório do vírus, constituindo, assim, uma fonte natural de infecção que deveria ser 

investigada futuramente. 

Resultados reagentes para ambos os marcadores anti-HBc total e HBsAg demonstram 

que haviam animais infectados quando a coleta foi executada, como ocorreu para 2,67% 

(2/75) dos suínos domésticos do Uruguai, e em 5,71% (8/140) dos cães domésticos e em 

6,56% (4/61) dos porcos-selvagens do Brasil. Uma vez que os animais HBsAg reagentes não 

foram acompanhados, não foi possível confirmar infecção aguda ou crônica. Além disso, 

como o volume disponível das amostras era limitado, também não foi possível avaliar os 

casos de imunidade devido à soroconversão para anti-HBs.  

Animais HBsAg reagentes e anti-HBc total não reagentes podem indicar a 

possibilidade de infecção recente. Nesse caso, como a infecção é precoce, anticorpos contra o 

antígeno do core do HBV (anti-HBc) não apresentam título suficiente para serem detectados 

como reagentes [71]. Esse resultado foi verificado para 3,20% (4/125) dos cavalos, 1,43% 

(2/140) dos cães domésticos, e em 18,03 % (11/61) dos porcos selvagens do Brasil.  

Animais HBsAg não reagentes e anti-HBc total reagentes podem indicar um período 

de infecção mais avançado, quando o HBsAg está diminuindo, como ocorre na infecção 

aguda em resolução, e podem até mesmo desaparecer como ocorre nas infecções resolvidas, 
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em casos de imunidade devido à infecção natural e nas infecções crônicas de baixa carga viral 

[71,203]. Esse resultado foi verificado para 3,20% (4/125) dos cavalos, 2,86% (4/140) dos 

cães domésticos e 3,28% (2/61) dos porcos selvagens do Brasil. 

Considerando os resultados do PCR em Tempo Real, 5,21% (22/422) das amostras de 

soro foram consideradas positivas para o DNA do hepadnavírus, sendo 18,18% (4/22) 

pertencentes ao grupo A e 81,81% (18/22) ao grupo B. Dentro do grupo A, 1,34% (1/75) dos 

porcos domésticos do Uruguai e 2,40% (3/125) dos cavalos do Brasil foram positivos. Dentro 

do grupo B, 7,14% (10/140) dos cães domésticos, 11,48% (7/61) dos suínos selvagens e 

16,67% (1/6) dos cachorros do mato foram positivos. 

Dados moleculares comparando as espécies domésticas e de vida livre, tanto da 

família Canidae quanto dos porcos Sus scrofa de diferentes ambientes, permitem especular 

que hepadnavírus podem ter se originado em ambiente selvagem. Curvas sigmóides das 

amostras positivas cruzaram a linha de threshold entre 37 - 41 ciclos de amplificação, 

sugerindo uma baixa carga viral. Provavelmente devido a isso, todas as amostras de soro de 

animais domésticos e selvagens nos grupos de estudo foram testadas negativas para o PCR 

qualitativo. A sensibilidade do diagnóstico molecular nesse estudo foi consistente com aquela 

obtida em nossos estudos anteriores para animais domésticos, de cerca de 10
3
 cópias/mL no 

PCR qualitativo e 5 x 10
1
 cópias/ uL no PCR em Tempo Real [230]. 

Embora o PCR qualitativo direcionado à amplificação dos genes pré-S/S e do core não 

tenha confirmado a infecção ativa, numerosas partículas esféricas e filamentosas liberadas 

durante o ciclo replicativo do HBV podem ser responsáveis pelo diagnóstico sorológico 

reagente para HBsAg. Além disso, os níveis de HBsAg diminuem mais lentamente que o 

HBV-DNA, porque essas partículas têm uma meia-vida mais longa no soro [71].  

Sabe-se que hepadnavírus são agentes zoonóticos circulantes em diferentes espécies 

hospedeiras, domésticas e selvagens. A demonstração da presença desses agentes infecciosos 

em novas espécies de vida livre mostra o quão complexo pode ser o seu ciclo de transmissão, 

devido ao envolvimento de múltiplas espécies de hospedeiros, e pode até mesmo contribuir 

para estudos moleculares dentro da família Hepadnaviridae, e para hipóteses sobre a origem 

ainda imprecisa do HBV e sua escala de tempo evolutiva.  

Resultados sorológicos e moleculares dos nossos estudos sugerem que a lista de novos 

hospedeiros ou reservatórios para o vírus similar ao HBV pode aumentar. Os nossos achados 

mais recentes para animais selvagens sugerem que, futuramente, estudos epidemiológicos 

focados em agentes zoonóticos encontrados em animais de vida livre devem ser realizados. 
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7. Perspectivas 

 

 Diante dos resultados obtidos em nossos trabalhos, algumas questões inevitáveis são 

suscitadas, como a relevância em termos de saúde pública dessas evidências de circulação 

zoonótica de hepadnavírus em novos hospedeiros domésticos e selvagens. 

 Para responder essas lacunas de conhecimento, esforços dirigidos para o 

sequenciamento nucleotídico completo do genoma das cepas devem ser intensificados, 

principalmente através de ferramentas de sequenciamento de nova geração (NGS). Diante 

dessa informação, poderemos esclarecer, futuramente, se esse vírus corresponde de fato ao 

HBV, qual sua origem mais provável, e se ele é fruto de recombinação entre cepas de 

diferentes hospedeiros. 

 Além disso, tentativas de infecção experimental com o HBV em suínos devem ser 

executadas, a fim de esclarecer se os mesmos desenvolvem a infecção, e se podem contribuir 

para futuros estudos relacionados à hepatite B, uma vez que representariam um modelo 

animal de mais fácil acesso, manejo e de menor custo em comparação com os chimpanzés. 
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8. Conclusões 

 

 O presente trabalho demonstrou evidências sorológicas e moleculares de circulação de 

um vírus similar ao HBV em animais domésticos e selvagens; 

 A infecção ativa por hepadnavírus, determinada pela pesquisa de HBsAg em amostras 

de soro, foi demonstrada, inicialmente, em 0,8% dos suínos do Brasil e, em seguida, em 

2,67% dos suínos domésticos do Uruguai, em 3,20% dos cavalos, em 7,14% dos cães 

domésticos, em 24,59% dos suínos selvagens e, na única amostra de onça do Brasil; 

 A pesquisa de anticorpos anti-HBc total em amostras de soro indicou uma infecção 

prévia por hepadnavírus em 7,54% dos suínos brasileiros estudados inicialmente e, em 

seguida, em 20% dos suínos domésticos do Uruguai, em 3,20% dos cavalos, em 8,57% dos 

cães domésticos, em 9,84% dos suínos selvagens, em 50% dos lobos-guará e na única amostra 

do mão-pelada do Brasil;  

 A presença do DNA do hepadnavírus foi detectada em 1,06% das amostras de soro 

dos suínos brasileiros, em 11,11% das amostras pareadas de bile e fígado dos suínos de 

matadouros, em 1,34% dos suínos do Uruguai, em 2,40% dos cavalos, em 7,14% dos cães 

domésticos, em 11,48% dos suínos selvagens e, em 16,67% dos cachorros-do-mato do Brasil. 

As porcentagens encontradas em amostras de soro de suínos são compatíveis com as taxas 

verificadas na literatura. Para os demais animais, não é possível a comparação, em função da 

ausência de dados na literatura; 

 O sequenciamento nucleotídico parcial do genoma confirmou a infecção por um vírus 

similar ao HBV nos suínos brasileiros. A comparação de sequências de hepadnavírus suíno 

determinadas nesse estudo com as sequências de Orthohepadnavirus e Avihepadnavirus 

disponíveis no GenBank demonstra uma similaridade inicial com o HBV humano de 90,8–

96,3% (Artigo 1), seguida de 98,9-99,7% de identidade (Artigo 2); 

 O DNA do hepadnavírus detectado nas amostras pareadas de bile e fígado dos suínos 

brasileiros de matadouros apresentou maior similaridade com os genótipos A e E, de acordo 

com a classificação de HBV; 

 A presença de hepadnavírus nos hepatócitos dos suínos foi confirmada por diferentes 

técnicas, tanto através da detecção molecular do DNA viral, quanto por meio de análises de 

imunofluorescência para HBsAg em biópsias de fígado, denotando também o seu 

hepatotropismo; 

 A circulação de hepadnavírus em animais domésticos foi demonstrada pela primeira 

vez para os suínos domésticos do Uruguai e os cavalos do Brasil, assim como de forma 

pioneira para os animais de vida livre, como os porcos selvagens, os cães domésticos, o 
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cachorro do mato, a onça, o lobo-guará e o mão-pelada do Brasil; 

 Além do aumento da lista de candidatos a hospedeiros de hepadnavírus, evidências da 

sua circulação em animais selvagens denotam que a fonte de infecção pode não depender da 

proximidade com o homem. 
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1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Pesquisa de marcadores sorológicos e moleculares do vírus da 

hepatite B e vírus da hepatite E entre os profissionais em contato estreito com rebanhos 

suínos e seus derivados. 

 

Você está sendo convidado a participar do primeiro estudo dirigido à investigação do 

risco profissional de infecção pelo vírus da hepatite B e vírus da hepatite E. 

 

Objetivo da pesquisa: Pesquisar marcadores sorológicos e moleculares do vírus da hepatite 

B e vírus da hepatite E entre os profissionais em contato estreito com rebanhos suínos e seus 

derivados, correlacionando com o tempo de atividade e o grau de exposição profissional. 

 

Exames e procedimentos: Coleta de sangue por punção venosa periférica.  

 

Riscos: Os riscos decorrentes de sua participação na pesquisa estão relacionados à coleta de 

sangue, que pode causar dor e sangramento local após a punção venosa. Para minimizar esse 

risco, o procedimento será realizado por profissional especializado, de acordo com as normas 

de biossegurança e, o local puncionado será tamponado durante o tempo necessário à 

hemostasia.  

 

Benefícios: Caso aceite participar, você será orientado quanto às possíveis formas de 

transmissão do vírus da hepatite B, e poderá descobrir se está imune, susceptível à infecção ou 

infectado pelo vírus. Caso a susceptibilidade seja confirmada, você será aconselhado à 

vacinação.  Além disso, você também será orientado quanto às possíveis formas de 

transmissão do vírus da hepatite E. Caso as infecções sejam diagnosticadas, você será 

encaminhado (a) a um ambulatório especializado de hepatologia da rede pública para 

acompanhamento. Além disso, sua participação nesse estudo irá contribuir para o progresso 

da pesquisa epidemiológica do vírus da hepatite B e hepatite E.  

  

Autorizo, portanto, os profissionais do Instituto Oswaldo Cruz a utilizar amostras de 

soro para a realização dos exames de diagnóstico para o vírus da hepatite B e vírus da hepatite 

E para fins de pesquisa científica. As amostras poderão ser armazenadas durante o período 

que durar o projeto. Os resultados desta pesquisa poderão ser utilizados para publicação 

científica, de maneira confidencial, e para notificação às Instituições de Saúde Pública em 

nível de Ministério da Saúde e Secretarias de Saúde Estadual e Municipal. 
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 Caso tenha alguma dúvida ou necessidade de qualquer esclarecimento sobre o estudo, 

você poderá entrar em contato com as pesquisadoras: Dr.ª Vanessa de Paula ou Yasmine 

Rangel Vieira - Pavilhão Hélio e Peggy Pereira, sala B219, tel: 2562-1876. 

 

Assinatura _____________________________________________________________ 

RG ______________________________________ Fone:________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável    _____________________________________ 
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