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RESUMO 

 

 

A infecção por hepatite A é encontrada em todas as partes do mundo, e a alta prevalência está 

associada com pobres condições socioeconômicas a diversos padrões epidemiológicos. O 

mapeamento de epítopos do virus da hepatite A (HAV) pode contribuir com o desenvolvimento 

de uma vacina potencialmente segura contra o HAV e a identificação de moléculas que se ligam 

ao HLA é importante para compreensão da função molecular do sistema imune e para o 

desenvolvimento de vacinas. O objetivo do presente trabalho foi identificar epítopos de células T 

nas proteínas estruturais VP1 e VP4 do vírus da hepatite A utilizando amostras de voluntários do 

grupo de vacinado ou do grupo de infectados naturalmente pelo HAV. Para mapear os epítopos 

imunodominantes, setenta peptídeos (15 aminoácidos cada, sobreposição de 11) foram 

sintetizados, cobrindo os 345 aminoácidos (aa) da proteína VP1 e os 23 aa da proteína VP4, da 

cepa HM-175. Esses peptídeos foram testados por ELISPOT com PBMCs de voluntários dos dois 

grupos. Nossos resultados revelaram que 18 peptídeos de VP1 foram reativos nos dois grupos, 

entretanto, no grupo vacinado os peptídeos mais imunogênicos foram distribuídos nas posições 

de aminoácidos 33-47, 45-59, 49-63, 73-87 e 153-167, enquanto no grupo infectado, os peptídeos 

mais imunogênicos foram 1-15, 49-63, 69-83 e 149-163. Os três peptídeos que formam a proteína 

VP4 inteira também foram imunoreativos, porém com baixa frequência na população de estudo. 

Nos resultados do HLA, nós encontramos alelos que mostram alta frequência nos grupos 

estudados: HLA A2, HLA B40, HLA Cw7, HLA DR11 and HLA DQ6. Nossos resultados foram 

comparados com os da coorte do LaViTE e mostraram correlação nos alelos HLA A2 e Cw7, e 

ainda poucas semelhanças nos HLA DR11 e DQ6. Assim, nosso estudo identificou vários 

epítopos de célula T reativos nas proteínas VP1 e VP4 do HAV. Estas informações podem ser 

significativamente relevantes para o desenvolvimento de uma vacina potencial baseada em 

epítopos reconhecidos por células T e restritos a alelos HLA humanos. 

 

Palavras-chave: hepatite A, epítopos de linfócito T, peptídeos.  

 

 



  

 

 

ABSTRACT 

 

 

Hepatitis A infection is found all over the world, and high prevalence is associated with poor 

socioeconomic conditions and diverse epidemiological patterns. The epitope mapping of hepatitis 

A virus (HAV) can to contribute with the development of a potentially safer vaccine against 

HAV and the identification of HLA binding molecules is important for both understanding the 

basing molecular function of the immune system and for vaccine development. The aim of the 

present investigation was to identify T cell epitopes in the structural proteins VP1 and VP4 in 

volunteers vaccinated or infected naturally for HAV. For mapping immunidominant epitopes, 

seventy peptides (each with 15-mers, overlap of 11) were synthesized (Shaffer - USA), covering 

the 345 amino acids (aa) of the VP1 and 23 aa of VP4 proteins, of the strain HM 175. These 

peptides were tested by ELISPOT with PBMCs of volunteer groups. The results showed that 

human PBMC reacted with the eighteen peptides from VP1. However, in vaccinated group, the 

peptides more immunogenic were distributed at amino acid positions 33-47, 45-59, 49-63, 73-87 

and 153-167, whereas in the infected group the peptides more immunogenic were 1-15, 49-63, 

69-83 and 149-163. In HLA study, we found the alelos that showed high frequency in studied 

groups: HLA A2, HLA B40, HLA Cw7, HLA DR11 and HLA DQ6. Our results are similar 

within LaViTE’s coorte. Thus, our study identified several reactive epitopes on the VP1 and VP4 

proteins of HAV. This information may be of significantly relevant for the development of 

potential epitope-based vaccines that recognized by T cells restricted by human HLA alleles. 

 

Keywords: hepatitis A, T lymphocyte epitopes, peptides. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

   
Figura 1 Distribuição da hepatite A no mundo. 15 
   
 
Figura 2 Micrografia eletrônica de transmissão do vírus da hepatite A. As 19 
 partículas são constituídas por ácido ribonucléico (RNA) cobertas por  
 proteínas. Aumento de 164.000 X.  
   
 
Figura 3 Genoma do vírus da hepatite A. 20 
   
 
Figura 4 Corte histológico mostrando células de um fígado normal (A) e um 23 

 

fígado com hepatite A aguda (B). 
 
  

Figura 5 Olho de um homem com hepatite A apresentando icterícia. O 25 

 
amarelamento da pele e dos olhos é causado pelo acúmulo de 
bilirrubina no sangue, devido ao dano causado no fígado.  

   
   
Figura 6 Prevalência mundial de anticorpos para o vírus da hepatite A. 26 
   
   
Figura 7 Imagens de poços da placa de ELISPOT. As manchas são os spots e 29 
 cada spot corresponde a produção de citocina por cada célula.  
   
   
Figura 8 Esquema resumido da técnica de ELISPOT e a frequência de células T 30 
 secretoras determinadas pelo ensaio.  
   
 
Figura 9 Overlap (sobreposição) dos peptídeos sintéticos da hepatite A. 31 
 Peptídeos de 15 aminoácidos com overlap de 11aa.  
   
   
   
   
   

 



  

 

  

 LISTA DE TABELAS E QUADROS 

 

 
Tabela 1 Casos confirmados de hepatite A. Brasil, Grandes Regiões e Unidades 17 
 Federadas.  
   
 
Quadro 1 Características e funções das proteínas associadas ao HAV. 21 
   
   
Quadro 2 Resumo de alguns dados históricos sobre a evolução dos 24 
  conhecimentos sobre a Hepatite A.  
   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
ACK Tampão de lise - hemáceas (ACK lising buffer) 

AEC 3-Amino-9-ethilcarbazole 

DMEM Dulbecco’s Modified eagle medium 

ELISA   Enzimaimunoensaio 

ELISPOT   Enzyme-Linked Immunospot Assay 

FICOLL Ficoll-Paque Plus 

FIOCRUZ   Fundação Oswaldo Cruz 

HAV Vírus da hepatite A 

HLA Antígeno leucocitário humano 

IAM  Instituto Aggeu Magalhães 

IFN  Interferon 

IFN-γ Interferon gamma 

IgG Imunoglobulina G 

IgM Imunoglobulina M 

LaViTE  Laboratório de Virologia e Terapia Experimental 

MAb Anticorpo monoclonal 

MEM Meio mínimo essencial (minimum essential medium) 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ORF Quadro aberto de leitura (Open reading frame) 

PBMC  Células mononucleares de sangue periférico 

PBS Salina tamponada com fosfato 

PMA Acetato de forbolmiristato 

SBF  Soro bovino fetal 

TGO Transaminase glutâmico oxalacética (Aspartato aminotransferase/ AST) 

WHO Organização Mundial de Saúde 

  

  



  

 

 
SUMÁRIO 

 
 
 
Lista de figuras  

Lista de tabelas e quadros 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

1 INTRODUÇÃO 14 

      1.1 Aspectos epidemiológicos da hepatite A  15 

      1.2 O vírus da hepatite A (HAV) 18 

      1.3 Patologia da hepatite A 22 

      1.4 Marcadores virais 26 

      1.5 Imunogenicidade e eficácia das vacinas de hepatite A 27 

      1.6 Ensaios ELISPOT  29 

      1.7 Mapeamento de epítopos 31 

      1.8 Antígeno Leucocitário Humano (HLA) 

 

34 

2 JUSTIFICATIVA 

 

36 

3 OBJETIVOS 38 

      3.1 Objetivo Geral 39 

      3.2 Objetivos Específicos 

 

39 

4 REFERÊNCIAS 

 

40 

5 ARTIGO 

 

48 

6 CONCLUSÕES 

 

74 

 

 



  

 

APÊNDICES 76 

      Apêndice A - Questionário de avaliação clínica 77 

      Apêndice B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) - Adulto 78 

      Apêndice C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Criança 80 

 

ANEXOS 83 

      Anexo A - Parecer do Comitê de Ética 84 

      Anexo B - Normas da revista para a qual o artigo será submetido  

 

85 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
 
 
 



  

 

1 INTRODUÇÃO 
 
 

 1.1 Aspectos epidemiológicos da Hepatite A 

 

A hepatite A é uma doença causada por um vírus pertencente à família Picornaviridae, o 

vírus da hepatite A (HAV), transmitido ao homem principalmente por via fecal-oral, através da 

ingestão de água ou alimento contaminado, ou pelo contato direto com uma pessoa infectada 

(RAHARIMANGA et al., 2008).  

A infecção por hepatite A ocorre em todas as partes do mundo (Figura 1), e a alta 

prevalência está associada a diversos padrões epidemiológicos e pobres condições sócio-

econômicas (OMS, 2000). Cerca de 1,4 milhões de novos casos de hepatite A são relatados a 

cada ano mundialmente, apesar da incidência ser bem mais alta (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2003). Razão pela quais os estudos de soroprevalência são de grande importância para avaliar a 

susceptibilidade da população à infecção por este vírus (DINELLI; FISBERG; MORAES-

PINTO; 2006).  

 

 
 
Figura 1 – Distribuição da hepatite A no mundo.  

 
Fonte: OMS 2004. 

 



  

 

A análise de sua distribuição espacial permite mapear áreas de risco da doença 

identificando locais de precárias condições ambientais e sanitárias (MEDRONHO et al., 2003). 

De maneira geral, em cerca da metade dos casos de hepatite A não se identificam as fonte de 

contágio. A disseminação está diretamente relacionada com o nível socioeconômico da 

população (FERREIRA et al, 1996).  

Atualmente, o padrão epidemiológico da hepatite A está mudando em muitos países em 

desenvolvimento, onde a melhoria das condições sanitárias e das práticas de higiene tem reduzido 

a incidência de infecção por HAV (SHAPIRO; MARGOLIS, 1993). A soroprevalência do HAV 

em seis países da América Latina (México, Chile, Venezuela, Argentina e República 

Dominicana) passou de um padrão epidemiológico de alta endemicidade para outro de nível 

intermediário (TAPIA-CONYER, 1999). 

A endemicidade da hepatite A é baixa nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, 

Canadá e Europa Ocidental, onde poucas crianças são infectadas (WASLEY; FIORE; BELL; 

2006). O HAV apresenta um padrão cíclico, com anos de pico e anos de baixa incidência. Nos 

EUA, por exemplo, os picos da incidência ocorreram em 1954, 1961, 1971 e 1989 (WASLEY et 

al., 2005).  

Argentina e Brasil apresentam uma alta prevalência de infecção por HAV (TAPIA-

CONYER et al., 1999; GONZALEZ et al., 1998). No Brasil, altas prevalências foram 

encontradas nas regiões Norte e Nordeste, quando comparadas com as regiões Sul e Sudeste 

(VITRAL; GASPAR; SOUTO, 2006). Entretanto, estudo recente realizado por Ximenes e 

colaboradores (2008) classificou as regiões Nordeste, Centro-Oeste e o Distrito Federal como 

áreas de endemicidade intermediária para o HAV. Nesses locais, a infecção por HAV aumentou 

com a idade, e a prevalência dos grupos de 5-9 anos e de 10-19 anos de idade foi de 41.5 e 

57.4%, respectivamente, para a região Nordeste; de 32.3 e 56.0%, respectivamente, para a região 

Centro-Oeste e 33.8 e 65.1 para o Distrito Federal (XIMENES et al., 2008).  

Analisando os diversos tipos de hepatite viral ocorridos no Brasil em 2000, ficou 

demonstrado que o HAV continua sendo o principal causador da doença, representando 43% dos 

casos registrados de 1996 a 2000, sendo o diagnóstico mais freqüente dos 5 aos 9 anos de idade 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005). No Brasil, a região Nordeste é onde ocorre a maioria dos 

casos de hepatite A aguda, entretanto ocorre morte por HAV em todas as regiões (VILLAR et al., 

2006). 



  

 

Conforme estimativa da Organização Panamericana de Saúde, anualmente ocorrem no 

Brasil cerca de 130 novos casos por 100.000 habitantes. Dados do Sistema Nacional de 

Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde notificaram 25.275 casos de hepatite A no Brasil em 

2005 (Tabela 1) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005), sendo considerado área de risco para a 

doença (FERREIRA; DA SILVEIRA, 2004). 

 

Tabela 1 - Casos confirmados de hepatite A. Brasil, Grandes Regiões e Unidades Federadas. 

 
Fonte: SINAN/SVS/MS 

 

Nas áreas de alta endemicidade, as crianças são as mais infectadas, enquanto nos países 

desenvolvidos, a maioria dos casos sintomáticos ocorre entre adolescentes e adultos, viajantes, 

homem que faz sexo com homem e usuários de drogas injetáveis (JACOBSON; KOOPMAN; 

2004, ROSENTHAL, 2003).  

Em países com baixa endemicidade, os altos padrões de higiene limitam substancialmente 

a disseminação viral. Surtos são raros, e a hepatite A é tipicamente considerada uma infecção de 

viajantes. Nesses países, indivíduos infectados durante viagens representam uma fonte potencial 



  

 

de infecção para outras pessoas assim que retornam para casa. Já nos países com precárias 

condições higiênico-sanitárias, a grande maioria dos indivíduos é infectada em torno dos 5 anos 

de idade (geralmente sem nenhum sinal ou sintoma de hepatite aguda), adquirindo assim 

imunidade por toda a vida. Surtos e epidemias são raros devido ao alto nível de anticorpos na 

população (BONANNI et al., 2007). 

 

 

1.2 Vírus da Hepatite A (HAV) 

 

A família Picornaviridae compreende seis gêneros: Aphthovirus, Cardiovirus, 

Enterovirus, Hepatovirus, Parechovirus, e Rhinovirus, todos contendo vírus que infectam 

vertebrados. São vírus não envelopados com um genoma RNA de fita simples, de polaridade 

positiva. Essa família de vírus contém muitos patógenos importantes que causam doença em 

animais e seres humanos, como os poliovírus, vírus da hepatite A, vírus da doença da boca (afta) 

e rinovírus (KNIPE; HOWLEY, 2001). 

 A construção básica do capsídeo dos picornavírus é um protômero, que contém uma cópia 

de VP1, VP2, VP3 e VP4. O capsídeo é formado pelas proteínas de VP1 a VP3, enquanto a VP4 

está localizada na superfície. A principal diferença estrutural entre as proteínas que formam a 

concha está nas fitas que conectam a linha β e as seqüências N-terminal (localizada no interior do 

vírion) e C-terminal (localizada na superfície do vírion) que estendem do domínio β cano. Em 

muitos picornavírus, os sítios antigênicos de neutralização estão localizados nos laços BC de VP1 

e VP3, e nos laços EF de VP2. Esses laços podem acomodar aminoácidos extras sem afetar a 

estrutura do capsídeo (KNIPE; HOWLEY, 2001). 

O vírus da hepatite A (Figura 2) é um vírus icosaédrico constituído por uma molécula de 

RNA de fita simples, composto por 30% de RNA e 70% de proteína (MELNICK, 1992), mede 

7.5 kb e 27 nm de diâmetro, não possui envelope lipídico (FRANCO; VITIELLO, 2003). 

O HAV pertence ao gênero Hepatovirus (MITCHELL; GALUN, 2003; GABRIELI et al., 

2004). A alta estabilidade física do capsídeo viral é essencial para a passagem da partícula viral 

através do trato intestinal (HOLLINGER; EMERSON, 2001).  
 

 



  

 

 
 
Figura 2 – Micrografia eletrônica do vírus da hepatite A (colorida para fins didáticos). As partículas 
são constituídas por ácido ribonucléico (RNA) cobertas por proteínas. Aumento 164.000 X.  
 

              Fonte: www.sciencephoto.com  
 

O genoma do HAV contém uma fase aberta de leitura (ORF) codificador de proteínas 

(Figura 3), algumas estruturais e outras não-estruturais (HOLLINGER; TICERHURST, 1996; 

KHUDYAKOV et al., 1999). É covalentemente ligado a uma pequena proteína viral, chamada 

VPg (WEITZ et al., 1986), sendo que essa poliproteína é traduzida individualmente, e em 

seguida, clivada em 11 proteínas (Quadro 1) através de uma cascata de eventos proteolíticos, 

principalmente pela protease C3 viral (SCHULTHEISS et al, 1995).  

 O vírion da hepatite A é composto de pentâmeros de três proteínas estruturais, VP1, VP2 

e VP3. A quarta proteína estrutural VP4, encontrada em outros picornavírus, é truncada no HAV 

e não tem sido identificada em vírions (PING; LEMON, 1992). Como outros picornavirus, o 

HAV possui quatro polipeptídeos principais clivados de uma grande poliproteína precursora 

(VPg). As proteínas de superfície VP1 e VP3 são os principais sítios de ligação do anticorpo e a 

proteína interna VP4 é muito menor que a dos outros picornavirus (MELNICK, 1992). As 

funções das proteínas do HAV são mostradas no quadro 1. 
 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Figura 3 – Genoma do vírus da hepatite A. 

 
 

Fonte: Santos; Romanos; Wigg, 2001. 
 

As diferentes regiões do genoma incluem: as regiões não codificadoras 5’ e 3’ (NCR); a 

região P1, que codifica as proteínas estruturais VP1, VP2, VP3 e VP4, que formam o capsídeo do 

vírion (LEMON; ROBERTSON, 1993); e as regiões P2 e P3 que codificam proteínas não 

estruturais associadas com a replicação. A replicação ocorre no citoplasma e apenas um sorotipo 

de HAV é conhecido, embora sete genótipos tenham sido definidos (SÁNCHEZ et al., 2004). 

As proteínas maduras VP1 (30 a 33 kD), VP2 (24 a 30kD) e VP3 (21 a 28kD) do 

capsídeo, são formas predominantes nos vírions. Uma pequena proteína, VPg (2.5 kD) é 

covalentemente ligada ao terminal 5’ do genoma. Esforços para detectar VP4 madura em 

partículas do HAV não obtiveram sucesso (KNIPE; HOWLEY, 2001).  

 

 

Genes estruturais  Genes não-estruturais  

VPg 

5’ Poly A  3’ 3D 3C 3B 3A 2C 2B 2A 1D 1C 1B 1A 

Poliproteína 
N-terminal C-terminal 

P1 P2 P3 

Produtos da tradução  

Procapsídeo 

Vírion 

K
4 

VP2 VP1 VP3 
VP4 

2A 



  

 

Quadro 1: Características e funções das proteínas associadas ao HAV. 

Proteína Função 

VP1 Proteína estrutural, sendo uma das subunidades que formam o capsídeo 

VP2 Proteína estrutural, sendo uma das subunidades que formam o capsídeo 

VP3 Proteína estrutural, sendo uma das subunidades que formam o capsídeo 

VP4 Proteína estrutural. Está associada ao RNA genômico, formando uma ribonucleoproteína 

2A Proteína estrutural. Está associada com a morfogênese do nucleocapsídeo 

2B Proteína não estrutural, envolvida no aumento da permeabilidade das membranas celulares 

2C Proteína não estrutural, envolvida com a replicação do genoma viral 

3A Proteína não estrutural altamente hidrofóbica. Tem a função de ancorar as proteínas 3B e 3D 

3B (VPg) Proteína estrutural, iniciadora (primer), na replicação do genoma viral 

3C Proteína não estrutural. Tem função de protease 

3D Proteína não estrutural. Polimerase RNA dependente 

 
 

Fonte: Fonte: Santos; Romanos; Wigg, 2001. 
 

Várias características distinguem o HAV dos outros membros da família Picornaviridae: 

a) As seqüências de nucleotídeos e aminoácidos do HAV são diferentes dos outros picornavirus, 

como são também os tamanhos preditos de várias proteínas do HAV; b) O HAV é difícil de 

adaptar e crescer em cultura celular e geralmente replica muito pouco, sem efeito citopático; c) O 

HAV é resistente a temperaturas e fármacos que inativam muitos picornavirus; d) É estável ao pH 

1; e) Tem apenas um sorotipo, e um sítio de neutralização imunodominante; f) um anticorpo 

monoclonal enterovírus-específico não reage com o HAV (KNIPE; HOWLEY, 2001). 

O vírus da hepatite A é encontrado no meio ambiente, mantendo suas partículas estáveis 

por dias e até meses em água potável, água do mar, solo e esgoto contaminados (SOBSEY, 

1998), que são os grandes veículos de propagação da doença, que atinge mais freqüentemente 

crianças e adolescentes. O HAV é resistente à ação de agentes químicos e físicos no ambiente e a 

infecção é transmitida principalmente pela via fecal-oral através de água e alimentos 

contaminados ou pelo contato direto com uma pessoa infectada (FRANCO; VITIELLO, 2003).  

Sabe-se que o HAV pode sobreviver por longos períodos (de 12 semanas até 10 meses) 

em água, e que moluscos e crustáceos podem reter e acumular o vírus até 15 vezes mais do que 

na água in natura. A transmissão pelo contato pessoal é mais comum quando há contato íntimo e 



  

 

prolongado dos doentes com indivíduos suscetíveis à infecção (FERREIRA; DA SILVEIRA, 

2004).  

Vírus recuperados de diferentes locais frequentemente representam diferentes cepas. As 

cepas mais bem caracterizadas do HAV incluem: HM175 (Austrália, 1976), CR326 (Costa Rica, 

1960), MS-1 (Nova York, 1964), SD11 (Califórnia, 1974), LA (Califórnia, 1976), HAS15 

(Arizona, 1979), MBB (África do Norte, 1978), GBM (China, 1982), todos coletados de 

humanos, e PA21 (de um macaco coruja, Panamá, 1980) e AGM27 (de um macaco verde 

africano, Rússia, 1985). Essas cepas são distinguidas umas das outras com base nas diferentes 

características de crescimento, porém são mais confiavelmente distinguidas pelo seqüenciamento 

genômico (KNIPE; HOWLEY, 2001). 

A identificação e caracterização inicial do HAV foram feitas com a cepa MS-1. A cepa 

selvagem HM175 tem sido adaptada para produzir uma ampla escala de mutantes em cultura de 

células, incluindo aqueles atenuados, persistentemente infectados, citopáticos, e fenótipo 

resistente à neutralização. O HAV foi isolado pela primeira vez em 1979, lançando a base para o 

desenvolvimento de uma vacina de elevado poder imunogênico, que se tornou disponível na 

segunda metade da década de 1990 (PASSOS, 2003). 

 

 
1.3 Patologia da hepatite A 

  

As hepatites virais são doenças causadas por diferentes agentes etiológicos, de 

distribuição universal, que têm em comum o hepatotropismo. Constituem um grave problema de 

saúde pública, com elevada freqüência de infecções assintomáticas e alto custo de diagnóstico 

etiológico, o que dificulta a realização de estudos que permitam conhecer sua magnitude e 

monitorar sua ocorrência, para subsidiar estratégias de prevenção e controle (OMS, 2000).  

Dentre as hepatites, a hepatite A é a de conhecimento mais antigo, desde meados do 

século XVIII, sendo conhecida durante muito tempo como hepatite infecciosa (GARDNER, 

1950). Dados históricos sobre a doença estão resumidos no quadro 2. 

A hepatite A é uma doença infecciosa aguda que acomete o fígado. A infecção pode 

ocorrer sem sintomas, assim como apresentando manifestações clínicas que variam desde as 

formas leves até às formas fulminantes, que são raras (0,1 a 0,2% dos casos). O HAV entra no 

organismo através do aparelho digestivo e multiplica-se no fígado, causando inflamação (Figuras 



  

 

4 A e B), raramente evoluindo com formas agudas fulminantes, com taxa de letalidade inferior a 

1% (SOBSEY, 1998; DINELLI; FISBERG; MORAES-PINTO; 2006). 

 

 
Figura 4 – Corte histológico mostrando células de um fígado normal (A) e um fígado de um caso de 
hepatite A aguda (B). 
 

 
Fonte: http://www.hepcentro.com.br/hepatite_a.htm 

 

 Quando as condições sócio-econômicas e higiênicas melhoram, diminui a circulação do 

HAV e, consequentemente, diminui as chances de aquisição natural de anticorpos a partir da 

infecção primária. Em geral, as infecções leves ocorrem na infância, e a susceptibilidade aumenta 

progressivamente em crianças mais velhas, adolescentes e adultos. Enquanto nas crianças a 

infecção é geralmente assintomática, ou desenvolvem apenas sintomas leves, os adultos 

infectados com hepatite A podem apresentar febre, astenia e icterícia. A imunidade para o HAV 

dura por toda a vida do indivíduo (RAHARIMANGA et al., 2008).   

 Após a infecção com o HAV há um período de incubação de 12-14 dias em que os 

sintomas (febre, mal-estar, diarréia, náuseas e vômitos) são inespecíficos, o que dificulta o 

diagnóstico diferencial (MITCHELL; GALUN, 2003). Em adolescentes e adultos, mais de 70% 

dos casos resulta em hepatite aguda, com icterícia (Figura 5) e/ou elevação anormal dos níveis de 

aminotransferase no soro (hepatite A fulminante) (KOFF, 1998).  

 Além disso, com o aumento da idade, a ocorrência de hepatite A tende a aumentar a 

intensidade da doença e a demanda de internações hospitalares (LEMON, 1992). Deste modo, 

torna-se necessário a imunização ativa contra esse vírus (GAZE et al., 2002).  
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Quadro 2 - Resumo de dados históricos sobre a evolução dos conhecimentos sobre a hepatite A. 
 

Ano Autor Evento 
1745 Cleghorn Primeiro relato descrito 

Epidemic Diseases of Minorca, 1744 to 1749 
1865 Virchow Introdução do nome icterícia catarral 
1908 S McDonalds Utilizaram a palavra vírus ao se referir a doença, mas com a conotação de 

agente lesivo 
1912 EA Cockayne Primeira descrição sistematizada da doença 
1931 GM Findley, JL Dunlop, HC 

Brown 
Proposição mais sugestiva da etiologia viral 

1939 P Inversen & K Roholm 
1943 JH Dible, J McMichael & 

SPV Sherlock 

Primeiras descrições de lesões em biópsias hepáticas de pacientes com icterícia 
catarral esporádica benigna 

1942 H Voegt (Alemanha) 
1943 JD Cameron (Oriente Médio) 
1944 WP Havens et al (Univ Yale, 

USA) 

Primeiros experimentos de transmissão homepm a homem da doença 

1945 J Stockes Jr & JR Neefe Primeiros estudos de proteção de hepatite A usando soro immune em 
epidemias 

 SS Gellis et al Soro proteção em inoculação animal  
 WP Havens et al  

1946 JR Paul et al (Univ Yale, 
USA) 

Saparação da icterícia catarral em hepatite infecciosa e hepatite sérica 

1947 Comentário anônimo do 
Lancet citando Mac Callum 

Proposta de separação das hepatites em hepatite A e hepatite B 

 TB Mallory Ausência de diferenças nas lesões em hepatite epidêmica (A) e icterícia sérica 
(B) 

1959 SR Krugman et al 
1962 SR Krugman et al 

Estudo na Willowbrook State School, State Island, NY, em excepcionais 
confirmam a transmissãp feco-oral e sérica das hepatites A e B, 
respectivamente. Usam a TGO para identificar formas anictéricas 

1969 AW Holmes et al Primeira inoculação da cepa MS-1 em saguis 
1973 SM Feinstone et al O VHA é detectado por imuno-microscopia eletrônica em fezes de prisioneiros 

infectados 
1975 JJ Provost et al Teste de fixação do complemento 

 Miller et al Teste de imuno-aderência 
 RH Purcell et al Radioimunoensaio (RIA) 

1979 DW Bradley et al RIA de ligação competitiva. Avaliação da IgM anti-A;  
  ELISA por competição para detectar IGM anti-VHA 

1991 MH Sjorgren et al 
 K Midthun et al 

Primeiros resultados de uma vacina com o vírus A inativado (com formol) e 
com o vírus atenuado 

1992 Smith-Kline Beecham 
 Merck Sharp & Dohme 

Vacinas disponíveis no comércio, com o vírus inativado (licenciadas a partir de 
1995 pelo FDA nos EUA) 

 
Fonte: http://www.scielo.br/img/revistas/rsbmt/v36n3/16341t1.gif 

 
 

 

 

 

 



  

 

A existência de adultos suscetíveis ao HAV, embora possa indicar melhoria nas condições 

sócio-ambientais, possibilita a ocorrência de casos agudos da doença na fase adulta, podendo 

apresentar maior gravidade. Em contrapartida, a existência de menores de cinco anos suscetíveis 

indica a necessidade de estudos para traçar estratégias de vacinação (GAZE et al., 2002). 

 

 
 
Figura 5 – Olho de um paciente com hepatite A apresentando icterícia. O amarelamento da pele e 
dos olhos é causado pelo acúmulo de bilirrubina no sangue, devido ao dano causado no fígado.  

 

Fonte: www.sciencephoto.com 
 

Em adultos afetados por outra doença hepática crônica, decorrente da infecção por outro 

vírus ou pelo consumo excessivo de álcool, a infecção pelo HAV pode provocar a falência 

hepática, conhecida por hepatite fulminante. De outro modo, o risco é muito baixo, da ordem de 

um para mil ou mesmo para dez mil (LEMON, 1992). 

Na fase prodrômica da doença, o vírus aparece livre no sangue, mas raramente é adquirido 

através da transfusão de sangue. As populações de risco são aquelas que moram em áreas 

endêmicas, pessoas que viajam para essas áreas, usuários de drogas intravenosas, homens 

homossexuais e pacientes com doença crônica do fígado ou coagulopatias (MITCHELL; 

GALUN, 2003). 

A hepatite A costuma ser assintomática e apenas cerca de 20% dos casos desenvolve a 

doença clinicamente, com graus variáveis de gravidade. Em geral, a doença não evolui para 

infecção crônica, embora a recuperação completa possa levar várias semanas (HADLER, 1991). 

Após a cura, o vírus desaparece do organismo e surgem anticorpos protetores que impedem uma 

nova infecção, por isso, não existem portadores crônicos e não há reação cruzada com outras 

hepatites virais (MELNICK, 1992). 



  

 

1.4 Marcadores Virais 

 

A infecção pelo HAV induz uma vigorosa resposta humoral que protege o hospedeiro 

contra a reinfecção e serve como base para o estabelecimento do diagnóstico. A detecção da 

resposta imune transitória através da detecção da IgM anti-HAV constitui o teste de maior 

utilidade para a infecção aguda, enquanto a detecção da resposta prolongada, pela presença da 

IgG anti-HAV representa o melhor marcador de infecção anterior e resistência a infecções 

subseqüentes (Figura 6).  

Os anticorpos específicos anti-HAV das classes IgM e IgG começam a ser detectáveis a 

partir do segundo dia do início da doença. O anticorpo IgM (anti-HAV IgM) surge precocemente 

na fase aguda da doença, começa a declinar na segunda semana e normalmente desaparece após o 

terceiro mês do quadro clínico. O anticorpo IgG (anti-HAV IgG) está presente na fase de 

convalescença  e conferem proteção por toda vida. (KNIPE; HOWLEY, 2001). 

 

 

 
 
Figura 6 – Prevalência mundial de anticorpos para o vírus da hepatite A. 

 
 

 Fonte CDC, 2006. 
 

 



  

 

1.5 Imunogenicidade e eficácia das vacinas de hepatite A 

 

A diminuição da prevalência da imunidade natural está levando a um aumento do número 

de adolescentes e adultos suscetíveis à hepatite A, e está associada a uma maior morbidade, 

mortalidade e custos do tratamento nos grupos etários mais velhos.  

A hepatite A pode ser prevenida por vacinação, e atualmente, existem vacinas 

comercialmente disponíveis que parecem ser bastante efetivas. Anticorpos induzidos pela vacina 

persistem por mais de 12 anos em adultos vacinados, e modelos matemáticos predizem a 

persistência de 25 anos em 95% dos vacinados (NOTHDURFT, 2008).  

As atuais vacinas de HAV têm demonstrado ser segura, altamente imunogênica, 

conferindo longa proteção contra a doença. Essas vacinas contêm o HAV inativado com 

formalina (crescido em linhagem de células humanas e purificado), adsorvido com adjuvante 

(alumínio) para aumentar a imunogenicidade. Essas vacinas são relativamente novas no mercado, 

e apesar de serem consideradas eficazes, frequentemente são necessárias mais de uma dose para 

induzir imunidade (KOFF, 1998; BONANNI et al., 2007).  

Atualmente, a vacina contra hepatite A não é disponibilizada pelo Programa Nacional de 

Imunização, apenas uma pequena parte da população tem acesso à mesma através de clínicas 

privadas (XIMENES et al., 2008). As vacinas contra HAV são também muito caras para produzir 

e devem ser mantidas a 4ºC até sua administração por injeção. Entretanto, elas podem ser usadas 

em situações epidêmicas ou para imunização em casos especiais (CDC, 1999).  

A imunidade humoral fornece uma defesa eficaz contra a hepatite A. Antes da 

disponibilidade de vacinas de vírus inativado, preparados de imunoglobulinas humanas foram 

utilizados para proteger os indivíduos que viajavam para as áreas do mundo, onde a hepatite A é 

endêmica (HOLLINGER; TICEHURST, 1996).  

Muitas vacinas de vírus inativados e uma de vírus atenuado (muito usada na China) estão 

disponíveis atualmente. Em 1980, foi desenvolvida a vacina de hepatite A inativada. Triagens 

clínicas e experiências de uso em larga escala mostraram como as vacinas são fortemente e 

rapidamente imunogênicas. O nível mínimo de anti-HAV capaz de conferir proteção após 

vacinação não está definitivamente estabelecido. A soroconversão é geralmente definida com a 

obtenção de título de anticorpos entre 10-20 mil/mL de anti-HAV. Tal concentração, 



  

 

normalmente detectada nesses que recebem imunoglobulina padrão dois meses antes, mostrou ser 

capaz de prevenir infecção por HAV (BELL et al., 2004). 

  A maioria dos indivíduos já está imunizada duas semanas após a primeira dose. A 

porcentagem é de 95% a 100% quatro semanas após a administração da primeira vacina 

(WERZBERGER et al., 1992; CROVARI et al., 1992; NALIN et al., 1993; VAN DAMME et al., 

1994).  

 Um estudo sobre a eficácia de diferentes vacinas mostrou a persistência de anticorpos 

acima de nove anos após imunização (WEITS et al., 1996; WERZBERGER et al., 1998, 2002). 

 Modelos matemáticos da cinética de anticorpos predizem a persistência de anticorpos 

anti-HAV em níveis detectáveis por 14 a 30 anos (VAN DAMME et al., 2003). 

 Reações adversas da vacina de hepatite A não são freqüentes, e geralmente são leves. Os 

efeitos mais comuns são representados por dor, inchaço e vermelhidão local, e geralmente são 

resolvidos espontaneamente em poucas horas ou dias. Eventos foram relatados em menos de 25% 

de indivíduos vacinados durante um pré-registro de triagem clínica de uma vacina de hepatite A 

inativada (CROVARI et al., 1992). Em outros estudos, dor no local da injeção foi relatado por 

56% dos vacinados (CDC, 1999).  

Associações entre a administração da vacina de hepatite A e sérias reações, como 

anafilaxia, síndrome de Guillain-Barré, esclerose múltipla, encefalopatia, mielite transversa e 

eritema multiforme foram relatados (BELL et al., 2004). 

 Estados, cidades e comunidades nas quais existem programas de vacinação de hepatite A 

para crianças com idade de 2-18 anos são encorajados a manter esses programas (CDC, 2006). 

 A persistência de anticorpos tem sido considerada o melhor marcador para confirmar a 

proteção induzida pela vacina. Com o avanço do conhecimento em imunologia tem se apontado 

que a proteção a longo prazo é conferida pela memória imunológica através das células T, depois 

da infecção natural pelo HAV e após a vacinação (VAN DAMME et al., 2003).  

Respostas imunes mediadas por células de memória são de longa duração e podem ser 

detectadas por 20 a 30 anos, após exposição, apesar de diminuir a resposta imune humoral 

(TAKAKI et al., 2000). Como uma alternativa ao uso de vacinas de vírus inativados, novas 

estratégias estão surgindo, como as vacinas baseadas em peptídeos sintéticos que podem 

desenvolver resposta imune mais eficiente e oferecer outras vantagens, como alta pureza, 

estrutura definida e segurança (MONTO; VICTOR, 1999).  



  

 

1.6 Ensaios ELISPOT 

 

Uma estratégia que vem sendo utilizada para a descoberta de epítopos imunogênicos dos 

mais diversos microorganismos é o Enzime-Lynked Immunospot (ELISPOT) assay que foi 

primeiramente desenvolvido para detectar células secretoras de anticorpos (CZERKINSKY et al., 

1983) e tem se mostrado mais sensível que o ensaio ELISA (Enzime immunoassay) para o estudo 

da resposta imune celular e humoral in vitro. Este ensaio foi adaptado para medir a produção de 

uma variedade de moléculas efetoras como as citocinas e tem sido utilizado para determinar a 

freqüência de respostas específicas de células T CD4+ e CD8+ de memória, através da secreção 

de INF-γ  (Interferon-γ), TGF-β  (Transforming Growth Factor-β), TNF-α  (Tumour Necrosis 

Factor-α) e interleucinas (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-12) (Helms et al., 2000). O ELISPOT pode 

ser aplicado em várias áreas de pesquisa biológica, como: transplantes, autoimunidade, 

desenvolvimento de vacinas, câncer, alergia, tuberculose, imunidade humoral, doenças 

infecciosas e mapeamento de epítopos. 

Através do ELISPOT, pode-se incubar frações de células efetoras do sistema imune [PBMCs: 

Peripheral Blood Mononuclear Cells (concentrado de células T CD4+, TCD8+ e APCs - Células 

Apresentadoras de Antígenos)], com um antígeno específico ou peptídeos sintéticos que representem 

este antígeno, com o objetivo de avaliar a produção de citocinas como o IFN-γ (citocina anti-viral). 

Essa técnica oferece muitas vantagens positivas com atenção para a caracterização da resposta 

imune por oferecer certo grau de automação, rastreamento de grande número de peptídeos e 

resultados rápidos (ANTHONY; LEHMANN, 2003). A análise do ensaio é inicialmente baseada 

na quantidade de Células Formadoras de Spots (SFC), mostradas na figura abaixo.  

 

 

 

 

 

 
Figura 7 – Imagens de poços da placa de ELISPOT. As manchas são os spots e cada spot 
corresponde à produção de citocina por cada célula. 

 
Fonte: Dados da autora. 

 



  

 

O ensaio ELISPOT (Figura 8) é uma poderosa ferramenta para detectar e determinar a 

frequência de células individuais que produzem e secretam várias moléculas efetoras, como 

citocinas (in vitro) (HELMS et al, 2000; FUJIHASHI et al, 1993).  

O mapeamento de epítopos de células T, que reconhecem especificamente o vírus da 

hepatite A, pode fornecer subsídios fundamentais para a elaboração de uma vacina mais segura 

(baseada em epítopos relevantes do HAV) contra esta doença. 

  

 
Figura 8 – Esquema resumido da técnica de ELISPOT e a frequência de células T secretoras 
determinadas pelo ensaio. 
 

Fonte: Janeway, 2005 
 

 

 



  

 

1.7 Mapeamento de epítopos 

 

Peptídeos sintéticos têm sido extensivamente usados para identificar epítopos antigênicos 

relevantes dentro das proteínas estruturais e não-estruturais do HAV (KHUDYAKOV, 1999).  

Na última década, muitos grupos têm dedicado a atenção para o estudo do imunoma de 

uma variedade de vírus com o objetivo de obter novos conhecimentos que poderiam apoiar o 

desenvolvimento e a melhoria de vacinas, diagnóstico viral, e ainda a compreensão do sistema 

imune (SETTE; FIKES, 2003; SETTE et al., 2005).  

Imunoma é um mapa detalhado das reações imunes de um hospedeiro interagindo com 

um antígeno estranho, e imunômica pode ser definido como o estudo dos imunomas (SETTE et 

al. 2005).  

Nos últimos anos, membros da família dos picornavirus têm sido testados como vetores 

para apresentação de epítopos externos. A possibilidade de apresentação de epítopos heterólogos 

na superfície de partículas virais tem sido explorada usando uma variedade de modelos 

experimentais, com o objetivo de produzir vacinas e terapias baseadas em peptídeos (PORTA et 

al., 1994; GARCIA-SASTRE; PALESE, 1995).  

Embora o comprimento dos peptídeos utilizados nos ensaios de ELISPOT possa variar de 

9 a 20 aminoácidos, bibliotecas de 15 aminoácidos (15mers) com um overlap (sobreposição) de 

11 aminoácidos parecem representar a melhor cobertura de epítopos de uma seqüência da 

proteína e a capacidade para detectar respostas CD4+ e CD8+ (KIECKER et al., 2004). 

 

 

 
 
Figura 9 – Overlap (sobreposição) dos peptídeos sintéticos da hepatite A. Peptídeos de 15 
aminoácidos com overlap de 11aa. 
 

         
        Fonte: Dados da autora 
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 A identificação da resposta imune de células T e B permitem a concepção de formulações 

antigênicas focado nos epítopos selecionados, promovendo resposta mais fortes contra os 

epítopos subdominantes, contidos em seqüências conservadas que não tolera que os epítopos 

mutantes escapem facilmente. Além disso, é possível evitar a presença de epítopos inibidores 

(DISIS et al., 1996), que permitem a combinação de muitos epítopos de diferentes proteínas ou 

de diferentes organismos e a prevenção de epítopos imunopatogênicos. Assim, a imunômica 

oferece uma poderosa abordagem racional para a construção de vacinas (SETTE; FIKES, 2003). 

Vários fatores são conhecidos por modular o repertório da resposta de células T  

assim como, a estrutura tridimensional da proteína, seu processamento, apresentação, afinidade 

peptídeo-MHC, diversidade de receptores de células T (TCR), e avidez. Esses fatores podem ser 

muito afetados pela forma como as formulações de antígeno são preparadas e apresentadas ao 

organismo hospedeiro. Por isso, uma caracterização de alta qualidade de um imunoma deve 

incluir os testes de vários protocolos de imunização utilizando antígenos inoculados através de 

diferentes vias e doses, com a resposta imune testada em momentos distintos (ASSARSSON et 

al., 2007). 

Os receptores das células T são específicos ao antígeno, sendo que uma determinada 

célula liga-se apenas a um antígeno. A interação de um antígeno com linfócitos T 

especificamente sensibilizados desencadeia um complexo conjunto de processos inter-

relacionados e interdependentes, que em última análise constituem a via comum de expressão 

tanto dos linfócitos T como dos linfócitos B (CARGNEL at al., 1982).  

O sistema imunológico reconhece patógenos por anticorpos que se liga a formas 

específicas existentes na superfície dos linfócitos B (epítopos de célula B) ou linfócitos T 

(epítopos de célula T). Essas são as células alvo para o reconhecimento da resposta imunológica. 

A identificação sistemática dessas células facilita as pesquisas e desenvolvimento de 

imunoterapias e vacinas contra as doenças infecciosas, cânceres, e doenças auto-imunes. As 

dificuldades em determinar essas células contra o patógeno em particular, vem da natureza 

combinatorial do sistema imunológico e da variação genômica nos patógenos (BENJAMIN et al., 

2000).   

O uso de software de predição tornou-se uma ferramenta muito importante para a 

descoberta de epítopos. Esses softwares se destinam a economizar tempo e dinheiro, permitindo 

aos investigadores pré-selecionar a seqüência de uma proteína ou uma lista de peptídeos para a 



  

 

presença de possíveis alvos para a resposta imune. Diferentes modelos matemáticos são 

utilizados na busca de peptídeos que podem se ligar á moléculas de MHC com grande afinidade. 

Esses modelos podem ser tão simples como matrizes das freqüências de cada aminoácido em 

uma determinada posição em uma seqüência peptídica, ou tão complexa como modelos de redes 

neurais artificiais (BRAGA-NETO; MARQUES, 2006). 

A predição de epítopos de células TH na proteína VP3 do capsídeo do vírus da hepatite A 

(HAV) revelou que a parte amino-terminal da seqüência VP3 contém um epítopo de célula T 

(SÁNCHEZ et al, 2004). 

Epítopos reconhecidos por anticorpos neutralizantes no capsídeo do HAV são 

dependentes da conformação do antígeno. Poucos anticorpos neutralizantes têm sido gerados para 

expressar antígenos de subunidade de proteínas. Por isso, o mapeamento desses epítopos foi 

atingido por um processo penoso de produção de anticorpos mutantes por sucessivas passagens 

do vírus em cultura celular na presença de anticorpos monoclonais (MAbs) neutralizantes de 

camundongo. A maioria das mutações selecionadas, até agora, parece formar um sítio 

imunodominante compreendendo aminoácidos de VP1 e VP3. Um número relativamente 

pequeno de mutações ocorre para escapar destes mutantes de neutralização com a maior parte dos 

MAbs murinos neutralizantes disponíveis. Por exemplo, o vírus HM-175 com mutações em um 

único aminoácido na proteína VP3 quer na posição 70 ou 74, ou na proteína VP1 nas posições 

102, 117, 176, ou 221 escapou da neutralização de 21, dos 22 MAbs de camundongos testado 

(PING; LEMON, 1992). 

A composição antigênica dos vírions intactos tem sido exaustivamente estudada. 

Múltiplos epítopos antigênicos têm sido detectados na superfície dos vírions e subunidades 

pentamericas de 14S, utilizando anticorpos monoclonais. Foi demonstrado que quase todos os 

epítopos estão localizados dentro de um sítio de neutralização imunodominante (LEMON; 

ROBERTSON, 1993; PING; LEMON, 1992; STAPLETON; LEMON, 1987); no entanto, outros 

estudos utilizando picornavirus quiméricos têm sugerido a existência de um sítio de neutralização 

secundário próximo à região N-terminal de VP1 (LEMON et al., 1992). Isto confirma uma 

observação anterior de que os peptídeos derivados das regiões N-terminal de VP1 induz a 

produção de anticorpos neutralizantes para o HAV (EMINI et al., 1985).  

A maior parte dos anticorpos monoclonais murinos do HAV competem uns com os 

outros, e os anticorpos podem impedir significativamente a produção de anticorpos policlonais 



  

 

humanos vinculados ao HAV em imunoensaios de concorrência (HUGHES et al., 1984; 

STAPLETON; LEMON, 1987). Estas observações sugerem que há apenas um limitado número 

de epítopos antigênicos localizados perto da superfície dos vírions. Anticorpos monoclonais ou 

policlonais obtidos contra o HAV nativo demonstraram apenas reatividade marginal com 

proteínas do capsídeo desnaturadas (LEMON, 1992). Do mesmo modo, anticorpos criados para 

purificar proteínas do capsídeo VP1, VP2, e VP3 não neutralizam eficientemente o HAV 

(HUGHES; STANTON, 1985). Estas observações sugerem que os epítopos antigênicos do HAV 

são principalmente estruturas conformacionais, descontínuas, que são montadas pela ordem das 

interações entre as proteínas do capsídeo (LEMON; PING, 1988; LEMON, 1992).  

Várias abordagens para o desenvolvimento de vacinas de vírus vivo ou atenuado, e 

vacinas de subunidades, têm sido descrita. A vacina de peptídeos sintéticos pode ser uma 

alternativa, mas faltam dados claros sobre a localização de determinantes antigênicos e 

imunogênicos do capsídeo do HAV (SIEGL; LEMON, 1990).  

 

 

1.8 Antígeno Leucocitário Humano (HLA) 

 

O objetivo da vacinação é induzir imunidade contra patógenos e células cancerosas 

através da estimulação de células B ou linfócitos T citotóxico (LTC) antígeno-específicos. Os 

LTCs reconhecem peptídeos de antígenos apresentados por moléculas do complexo de 

histocompatibilidade principal de classe I (MHC-I) em células infectadas ou células de câncer 

(LIN et al., 2008). A maioria dos peptídeos ligados ao MHC I é de 8 a 11 aminoácidos de 

comprimento (RAMMENSEE, 1995). 

As células B produzem anticorpos reconhecem especificamente moléculas do patógeno ou 

do câncer. Ambos os processos são iniciados e regulados pelas células T-helper (Th) que 

reconhecem peptídeos antigênicos apresentados por moléculas MHC de classe II (MHC-II). As 

moléculas MHC-II apresentam peptídeos internalizados pelas células apresentadoras de antígenos 

(APC), assim como macrófagos, células dendríticas, ou linfócitos T (LIN et al., 2008). As 

moléculas MHC-II ligam-se a maioria dos peptídeos são de 14 a 18 aminoácidos, mas alguns 

podem ter acima de 30 aminoácidos. (LIPPOLIS et al., 2002). 



  

 

A habilidade do sistema imune em responder a um antígeno particular difere entre os 

indivíduos porque eles possuem diferentes padrões de genes MHC. As moléculas MHC humanas 

são conhecidas como antígeno leucocitário humano. Cada indivíduo humano expressa mais de 

seis moléculas HLA-I e mais de doze moléculas HLA-II. Os genes do HLA mostram extenso 

polimorfismo e a diversidade das moléculas aumenta a probabilidade de que qualquer antígeno 

estranho conterá peptídeos ligados ao HLA adequado como alvo de vacina (LIN et al.,2008). 

A identificação de moléculas que se ligam ao HLA é importante para compreensão da 

função molecular do sistema imune e para o desenvolvimento de vacinas. Entretanto, o 

mapeamento sistemático de epítopos é caro e leva certo tempo para ser realizado porque envolve 

síntese e testes sobreposição de peptídeos em todo o comprimento de antígeno-alvo (LIN et al., 

2008).  

No intuito de contribuir com informações fundamentais para o desenvolvimento de uma 

vacina mais segura, baseada em peptídeos, e com o mínimo de efeitos adversos contra o vírus da 

hepatite A, realizamos um estudo para investigar se existem diferenças entre os epítopos 

induzidos pela vacina e pela infecção natural. Para este estudo, foi realizado, anteriormente, um 

estudo de soroprevalência para hepatite A em voluntários residentes em um bairro da cidade do 

Recife (Engenho do Meio), em Pernambuco. Sabe-se que é importante se ter uma melhor 

compreensão da forma como este vírus se apresenta ao sistema imune. Desse modo, nos 

propomos a fazer o mapeamento dos epítopos virais que são reconhecidos pelos linfócitos T 

CD4+ e T CD8+ na resposta imune protetora e analisar o HLA da população de estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 

 
 



  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

 

A determinação da natureza e da especificidade dos epítopos dos linfócitos T no processo 

imunológico determinado pelo vírus da hepatite A e pela vacina é essencial para ampliar o 

entendimento da fisiopatologia da imunidade celular e ampliar as possibilidades de controle e 

eliminação do HAV. Apesar da eficácia das vacinas atuais, a sua produção é cara, e, portanto, de 

custo elevado, não fazendo parte do calendário oficial de vacinação assegurada pelo SUS, 

podendo produzir uma variedade de efeitos adversos.  

As linhas de pesquisas mais avançadas visam à produção de uma vacina cuja principal 

característica seja a capacidade de estimular resposta contra epítopos relevantes do vírus da 

hepatite A, além de mediar a produção de anticorpos neutralizantes contra a infecção. O 

mapeamento de epítopos imunogênicos, através da técnica de ELISPOT, constitui uma estratégia 

avançada e importante no sentido de dar subsídios para o desenvolvimento de uma vacina eficaz 

contra a doença, minimizando as reações adversas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 OBJETIVOS 
 

 

 

 

 

 



  

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Identificar epítopos do capsídeo do vírus da hepatite A, que sejam reconhecidos por células T 

CD4+ e CD8+ em uma coorte voluntários vacinados contra hepatite A e de voluntários 

naturalmente infectados pelo HAV. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Mapear epítopos das proteínas VP1 e VP4 do HAV que são reconhecidos pelas células T em 

uma coorte de crianças e adolescentes vacinados contra o HAV. 

 

• Mapear epítopos das proteínas VP1 e VP4 do HAV em uma coorte de adolescentes e adultos 

que foram naturalmente infectados. 

 

• Comparar o perfil de epítopos encontrados na resposta imune celular induzida pela 

imunização e na forma de infecção natural da doença. 

 

• Validar epítopos para serem futuramente utilizados em uma nova vacina de DNA contra a 

Hepatite A. 

 

• Associar as respostas a determinados peptídeos, com os diferentes alelos HLA dos 

voluntários e comparar com a coorte geral do LaViTE. 
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Mapeamento de epítopos das proteínas estruturais VP1 e 
VP4 do vírus da hepatite A reconhecidos por células T  

 
Epitope mapping of hepatitis A virus VP1 and VP4 structural 

proteins recognized by T cells  
 
 

Barbosa, K. P. S.1; Souza, J. R. 2; Alencar, L. X. E. 2; Nascimento, E. J. M. 3 ;  
Cordeiro, M. T. 2; Maia, R. C. C. 2; Almeida, A. M. P. 4; Marques Jr, E. T. A. 2, 3, 5 

 

 

RESUMO 
O objetivo deste estudo foi identificar epítopos de células T nas proteínas estruturais VP1 e VP4 do vírus da hepatite A 
utilizando amostras de voluntários vacinados ou infectados naturalmente pelo HAV. Para tal, fizemos ELISPOT utilizando 
peptídeos sintéticos como estímulo a PBMCs e realizamos a tipagem do HLA dos voluntários. Nossos resultados de 
revelaram que 18 peptídeos de VP1 foram reativos, entretanto, no grupo vacinado os peptídeos mais imunogênicos foram 
33-47, 45-59, 49-63, 73-87 e 153-167, enquanto no grupo infectado, os peptídeos mais imunogênicos foram 1-15, 49-63, 
69-83 e 149-163. O alelo A2 apresentou maior frequência na população de estudo e na população em geral. O mapeamento 
de epítopos do virus da hepatite A (HAV) bem como a identificação de moléculas que se ligam ao HLA é importante para 
compreensão da função molecular do sistema imune e para o desenvolvimento de vacinas. 
 
 
Palavras-chaves: Hepatite A. Mapeamento de epítopos. Peptídeos. ELISPOT. HAV 
 
 
 
ABSTRACT 
The aim of this study was to identify T cell epitopes in the structural proteins VP1 and VP4 in volunteers vaccinated or 
infected naturally for HAV. Thus, we used ELISPOT and synthetic peptides as stimule for PBMCs and HLA typing. Our 
results showed that 18 peptides from VP1 were reactive, however, in the vaccinated volunteers, the more immunogenics 
were33-47, 45-59, 49-63, 73-87 e 153-167, while in infected volunteers were the peptides 1-15, 49-63, 69-83 e 149-163. In 
HLA typing of the allele HLA A2 showed high frequency in population studied and general population. The epitope 
mapping of hepatitis A virus (HAV) such as the identification of HLA binding molecules is important for both 
understanding the basing molecular function of the immune system and for vaccine development. 
 
 
Key-words: Hepatitis A. Epitope mapping. Peptides. ELISPOT. HAV 
 

 

 

____________ 
1. Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas, Centro de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco. 2. Departamento de 
Virologia, Instituto Aggeu Magalhães/FIOCRUZ, Recife, PE. 3. Johns Hopkins University, School of Medicine, Pharmacology Department, 
Baltimore, USA. 4. Departamento de Microbiologia, Instituto Aggeu Magalhães/FIOCRUZ Recife, PE. 5. Johns Hopkins, School of Medicine, 
Department of Infectious Diseases, Baltimore, USA. 
Apoio Financeiro: NIH/PAPES-FIOCRUZ 
Endereço para correspondência: Dr. Ernesto Marques. Instituto Aggeu Magalhães. Av. Moraes Rego, S/N, Cidade Universitária, 50670-420 
Recife, PE. 
Tel: 81 2101-2564  
E-mail: emarques@cpqam.fiocruz.br 
 

 



  

 

A hepatite A é uma doença causada por um vírus da família Picornaviridae, gênero 

Hepatovirus, o vírus da hepatite A (HAV), que ocorre em todos os países do mundo, 

especialmente nos países em desenvolvimento, em virtude das precárias condições sanitárias. O 

vírus é transmitido ao homem pela via fecal-oral, através da ingestão de água ou alimento 

contaminado, ou pelo contato direto com uma pessoa infectada26. Cerca de 1,4 milhões de novos 

casos de hepatite A são relatados a cada ano no mundo, apesar da verdadeira incidência ser bem 

mais alta20. 

Um recente estudo no Brasil mostrou que a infecção por HAV aumentou com a idade em 

todos os locais, como ocorre em outras doenças infecciosas que são dependentes da exposição 

ambiental32. No Brasil, de 1999 a 2006 foram registrados mais de 142 mil casos21. 

A hepatite A pode ser prevenida através do uso de vacinas, comercialmente disponíveis, 

que utilizam vírus inativado. Entretanto, novas estratégias estão surgindo, como as vacinas 

baseadas em peptídeos sintéticos, que podem desenvolver uma resposta imune mais eficiente, 

além de oferecer outras vantagens como alta pureza, estrutura definida e segurança22. A vacina de 

peptídeos sintéticos pode ser uma alternativa para a produção de outras vacinas contra o HAV. 

Contudo, ainda faltam dados mais claros sobre a localização de determinantes antigênicos e 

imunogênicos do capsídeo do HAV28.  

Peptídeos sintéticos têm sido extensivamente usados para identificar epítopos antigênicos 

relevantes dentro das proteínas estruturais, assim como nas proteínas não-estruturais do HAV, 

que também se apresentam antigenicamente reativas13. Entre as ferramentas mais utilizadas para 

a descoberta de epítopos, o Enzime-Lynked Immunospot (ELISPOT) assay oferece várias 

vantagens para a caracterização da resposta imune, por oferecer certo grau de automação, 

rastreamento de grande número de peptídeos e resultados mais rápidos2.  



  

 

A habilidade do sistema imune em responder a um antígeno particular difere entre os 

indivíduos porque eles possuem diferentes padrões de genes MHC. As moléculas MHC humanas 

são conhecidas como antígenos leucocitário humano (HLA). Os genes do HLA mostram extenso 

polimorfismo e a diversidade das moléculas aumenta a probabilidade de que qualquer antígeno 

estranho conterá peptídeos ligados ao HLA adequado como alvo de vacina18. Por essa razão, a 

identificação de moléculas que se ligam ao HLA é importante para compreensão da função 

molecular do sistema imune e para o desenvolvimento de vacinas.  

O mapeamento sistemático de epítopos é caro e leva certo tempo para ser realizado, 

porque envolve síntese e testes de sobreposição de peptídeos em todo o comprimento de 

antígeno-alvo18. Assim, empregando a técnica de ELISPOT, o objetivo deste estudo foi mapear 

os epítopos das proteínas VP1 e VP4 do HAV e investigar a existência de diferenças entre os 

epítopos induzidos pela vacina, daqueles induzidos pela infecção natural. Como também, 

investigar possíveis associações entre a resposta imune celular nesses dois grupos de indivíduos, 

procurando correlacionar esses epítopos com os alelos encontrados na população de estudo. 

 

MATERIAL E MÉTODOS  

População de estudo. De dezembro de 2005 a fevereiro de 2006 foi realizada uma 

triagem sorológica em 846 voluntários, de 5 a 64 anos de idade, residentes na cidade do Recife 

(Pernambuco), no bairro de Engenho do Meio, que possui uma população de 11.319 habitantes e 

uma área de 0,89 km2, com o objetivo de avaliar a prevalência de anticorpos contra o vírus da 

hepatite A. Neste inquérito foram selecionados 226 indivíduos, divididos em dois grupos: um 

grupo composto por 126 indivíduos que apresentaram sorologia negativa para o HAV, com idade 

entre 5 e 14 anos, que posteriormente receberam a vacina contra o HAV; e outro grupo composto 

por 100 indivíduos, com sorologia positiva para o HAV, portanto naturalmente infectados, com 



  

 

idade variando entre 15 e 64 anos. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido e responderam a um questionário clínico-epidemiológico. Este estudo foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CONEP) sob o registro 12416, Parecer 641/2006. 

 

Imunização contra hepatite A. Foram imunizadas 126 crianças contra hepatite A, na própria 

residência e na presença dos pais ou responsáveis. Foram aplicadas duas doses da vacina 

(agosto/setembro de 2006 e fevereiro/março de 2007, respectivamente), com intervalo de seis 

meses entre a primeira e a segunda dose, conforme preconizado pelo Programa de Imunizações 

da Organização Mundial de Saúde. Foi utilizada a vacina MSD contra hepatite A, inativada, 

purificada, produzida pelo laboratório Merck Sharp & Dohme (lote LFK033). 

 

Obtenção das amostras de sangue. As coletas de sangue foram realizadas utilizando-se 

tubos sem anticoagulante e com anticoagulante, para obtenção de soro e células mononucleares 

do sangue periférico (PBMC), respectivamente. Dos participantes naturalmente infectados foi 

realizada apenas uma coleta, enquanto dos indivíduos que receberam a vacina foram realizadas 

três coletas, sendo uma antes da primeira dose da vacina, outra 30 a 60 dias após a primeira dose 

e uma terceira coleta 30 a 60 dias após a segunda dose da vacina. Após a coleta, as amostras 

foram processadas e armazenadas até a realização dos testes diagnósticos. Amostras de soro 

foram estocadas a -20ºC e células a -80ºC. Os anticorpos do tipo IgG contra o HAV foram 

detectados utilizando-se um kit de ELISA anti-HAV total (Diasorin), de acordo com o protocolo 

do fabricante.  

Processamento das amostras. Para separar as células PBMC, a amostra de sangue foi 

diluída em tampão fosfato-salina (PBS) pH 7.2 (1:2), e transferida para tubo Falcon (50 mL) 



  

 

contendo 15mL de Ficoll–Paque Plus (GE Healthcare) e centrifugado por 30 minutos ( 931 X G, 

2000 rpm, à 20ºC, sem freio). Em seguida, o anel de células foi retirado, adicionado PBS 1X e 

centrifugado por 15 min, 335 X G, 1200 RPM, à 20ºC, sem freio. O sobrenadante foi descartado 

e em seguida adicionado 1-2 mL de ACK Lising buffer (Gibco) por 5min. Foi adicionado o meio 

MEM (minimum essential medium), homogenizando levemente e mantido no gelo. O tubo foi 

novamente centrifugado por 15 minutos a 335 X G, 1200 RPM, à 4ºC e o pellet de células 

ressuspendido em MEM. As células foram contadas e colocadas em uma solução de 80% DMEM 

(Dulbecco’s modified eagle medium), 10% SFB e 10% de DMSO (dimetil sulfóxido) e 

congeladas à -80ºC, para posteriormente serem utilizadas nos ensaios de ELISPOT.  

Obtenção de peptídeos sintéticos. A seqüência da poliproteína do HAV, cepa HM175, foi 

utilizada para realizar a síntese química dos peptídeos usados como estímulos de células T 

antígeno-especificas. Foram utilizados 70 peptídeos (Shaffer - USA) sintetizados a partir da 

seqüência das proteínas estruturais de VP1 (67) e VP4 (3) do vírus da hepatite A. Esses peptídeos 

foram arranjados em uma extensão de 15 aminoácidos com uma justaposição (overlap) de 11 

aminoácidos, que representa um bom estímulo para as células T CD4+ e CD8+, considerando que 

o núcleo (core) de aminoácidos de cada peptídeo seja suficiente para preencher as fendas de HLA 

de classe I (8-9 aminoácidos) e II (11-15 aminoácidos)14. Os peptídeos da proteína VP1 foram 

primariamente agrupados em pools, reunidos na forma de uma matriz 9 x 9 com o objetivo de 

reduzir o numero de ensaios de ELISPOT e amostras celulares utilizados para o mapeamento. Em 

seguida, os pools reativos foram selecionados e seus peptídeos componentes foram testados 

individualmente, para identificação dos epítopos que mais elicitaram uma resposta de células T. 

Como a proteína VP4 do HAV é bastante pequena, foram testados esses peptídeos de forma 

individual. 



  

 

 Ensaios de ELISPOT. Para identificação de epítopos imunogênicos, foram utilizados kits 

comerciais de ELISPOT anti-IFN-γ humano (BD BioScience). Os testes foram realizados no 

Laboratório de Virologia e Terapia Experimental do Instituto Aggeu Magalhães/FIOCRUZ, 

Recife, seguindo as instruções do fabricante. Os resultados foram avaliados por quatro 

parâmetros: P1 (Média da contagem – 2devpad > média background), P2 (Média da contagem > 

background + 2devpad), P3 (> 10 SFC) e P4 (P1, P2 e P3 positivos). 

Mapeamento de epítopos das proteínas VP1 e VP4. Amostras de voluntários foram 

analisadas por ELISPOT utilizando 21 peptídeos individuais, sendo 18 peptídeos da proteína VP1 

e 3 peptídeos da proteína VP4. Foi analisado um total de 78 amostras de voluntários vacinados 

(25 para mapear a proteína VP1 e 53 amostras para mapear a proteína VP4) e um total de 67 

amostras de indivíduos naturalmente infectados (34 utilizadas para o mapeamento da proteína 

VP1 e 33 amostras para o mapeamento da VP4). 

Extração de DNA e Tipagem de HLA. Foram analisado o HLA de 59 voluntários, positivos 

ou não, no ensaio ELISPOT utilizando-se amostras de células PBMC descongeladas e extraído o 

DNA genômico com o kit PurelinkTM Genomic DNA (Invitrogen), de acordo com as instruções 

do fabricante. Inicialmente, as células foram digeridas com Proteinase K a 55ºC e resíduos de 

RNA foram removidos pela digestão com RNAse. As amostras foram mantidas a -20ºC e 

posteriormente usadas para tipagem do HLA. As amostras de DNA de 31 indivíduos vacinados 

(18 positivos e 13 negativos) e 28 natural (17 positivos e 11 negativos) nos ensaios de ELISPOT 

foram utilizadas para realizar a reação em cadeia da polimerase (PCR) pelo método de 

amplificação da seqüência específica de primers com o kit SSP UniTray  (Invitrogen). Os 

produtos foram identificados usando eletroforese em gel de agarose 2%, seguido pela detecção 

das bandas de DNA em luz ultravioleta utilizando o software UniMatch® Plus 4.0 (Invitrogen) 



  

 

para determinar o loci HLA-A, HLA-B, HLA-Cw, HLA-DR e HLA-DQ. Toda manipulação foi 

realizada de acordo com as recomendações do fabricante. 

 

RESULTADOS 

Determinação de anticorpos HAV específicos. Das 846 amostras dos indivíduos que 

participaram da triagem sorológica, 71,1% (n=627) apresentaram sorologia anti-HAV (IgG) 

positiva e 25,9% (n=219) sorologia negativa. Dos 226 indivíduos selecionados, 122 participaram 

do estudo, sendo 64 amostras de voluntários vacinados e 58 de voluntários infectados 

naturalmente pelo HAV. Os dados demográficos desses grupos estudados estão apresentados por 

sexo (tabela 1) e idade (figura 1).  

 

  Sexo 
 Nº feminino masculino 
  nº % nº % 
Vacinados 64 35 54,7 29 45,3 
      
Infectados 58 42 72,4 16 27,9 
      
Total 122 77 63,1 45 36,9 

                     
Tabela 1 – Dados demográficos: distribuição dos grupos por sexo. 

 

Quando se avaliou a resposta imune humoral, após cada imunização, os resultados revelaram 

que dos 126 voluntários imunizados, 95% soroconverteram após a primeira dose da vacina 

(dados não mostrados). Após a segunda dose, todos os voluntários apresentaram anticorpos 

protetores contra o HAV.  

 



  

 

 

  Figura 1 - Dados demográficos: distribuição por sexo e faixa etária. 
 
 
 

Imunoreatividade dos pools da proteína VP1. Entre o grupo dos voluntários vacinados, 40 

amostras foram submetidas aos ensaios de ELISPOT, nos quais, 62,5% mostraram reatividade 

aos pools, considerando os 4 parâmetros utilizados na análise. Como mostra a Figura 2, os pools 

mais reativos, entre os voluntários vacinados, foram o pool 9 (27,5%), o pool 10 (25%) e o pool 

13 (20%). Posteriormente, os peptídeos candidatos foram testados individualmente para 

identificar os possíveis epítopos de células T. Entre os indivíduos naturalmente infectados, 55,5% 

foram reativos aos pools. A análise revelou que o pool 9 foi responsável por 25,9% de freqüência 

entre os 27 voluntários testados, apresentando freqüência bem próxima, quando comparada com 

o grupo dos vacinados. Os pools 3 e 16 (22,2%), 1 e 2 (18,5%) também mostraram freqüências 

elevadas. Após a análise pela matriz, os peptídeos candidatos foram testados individualmente. 

 



  

 

 
             Figura 2 – Freqüência dos pools de peptídeos entre os dois grupos estudados. 

 

Mapeamento de epítopos da proteína VP1. Os resultados do mapeamento de determinantes 

antigênicos no grupo de vacinados (n=25) mostraram os peptídeos mais imunoreativos. Entre os 

67 peptídeos derivados da proteína HAV VP1 testados em pools e analisados pela matriz, 18 

peptídeos candidatos foram testados individualmente. Desses voluntários, 14 (56%) responderam 

a um dos peptídeos testados. Todos foram considerados imunorreativos, entretanto, destacaram-

se os peptídeos 45-59 (com 32% de frequência), e os peptídeos 33-47, 49-63, 73-87, 153-167, 

(com 28% de frequência cada), que correspondem aos mais freqüentemente encontrados na 

população de estudo (Tabela 2).  

Das amostras de 34 voluntários infectados utilizados nesta etapa, 22 (64,7%) responderam a 

um dos 18 peptídeos, testados individualmente, da proteína VP1. Nesse grupo, os peptídeos mais 

imunoreativos foram: 1-15, 49-63, 69-83 e 149-163 (com 23,5% de frequência cada), 5-19, 9-23 

e 45-59 (frequência de 20,6% cada), como mostra a tabela 2. 

 

 



  

 

                  
    VACINADOS INFECTADOS  TOTAL 
   (n=25) (n=34) (n=59) 
PEPTÍDEO POSIÇÃO SEQUÊNCIA n % n % n % 
         

1  1-15 VGDDSGGFSTTVSTE 6 24,0 8 23,5 14 23,7 
2  5-19 SGGFSTTVSTEQNVP 5 20,0 7 20,6 12 20,3 
3  9-23 STTVSTEQNVPDPQV 6 24,0 7 20,6 13 22,0 
4  13-27 STEQNVPDPQVGITT 5 20,0 6 17,6 11 18,6 
5  33-47 GKANRGKMDVSGVQA 7 28,0 6 17,6 13 22,0 
6  37-51 RGKMDVSGVQAPVGA 3 12,0 3 8,8 6 10,2 
7  41-55 DVSGVQAPVGAITTI 3 12,0 3 8,8 6 10,2 
8  45-59 VQAPVGAITTIEDPV 8 32,0 7 20,6 15 25,4 
9  49-63 VGAITTIEDPVLAKK 7 28,0 8 23,5 15 25,4 

10  69-83 PELKPGESRHTSDHM 6 24,0 8 23,5 14 23,7 
11  73-87 PGESRHTSDHMSIYK 7 28,0 3 8,8 10 16,9 
12  81-95 DHMSIYKFMGRSHFL 1 4,0 5 14,7 6 10,2 
13  105-119 KEYTFPITLSSTSNP 4 16,0 3 8,8 7 11,9 
14  149-163 GATDVDGMAWFTPVG 6 24,0 8 23,5 14 23,7 
15  153-167 VDGMAWFTPVGLAVD 7 28,0 6 17,6 13 22,0 
16  193-207 RRTGNIQIRLPWYSY 6 24,0 4 11,8 10 16,9 
17  197-211 NIQIRLPWYSYLYAV 6 24,0 6 17,6 12 20,3 
18  249-263 LSVTEQSEFYFPRAP 2 8,0 6 17,6 8 13,6 

                  
         

  
    Tabela 2 - Freqüência dos peptídeos reativos para os grupos de voluntários vacinados e 

de naturalmente     infectados pelo HAV. 
 
 
 
Mapeamento de epítopos da proteína VP4. Amostras de 53 voluntários vacinados foram 

testadas para analisar a imunoreatividade dos peptídeos da proteína VP4. Os resultados revelaram 

que desses indivíduos, 17 (32%) responderam a pelo menos um peptídeo, com freqüência da 

resposta imune mediada por células correspondente a 18,9% para os peptídeos 1-15 e 5-19, e de 

15,1% para o peptídeo 9-23, que foi discretamente o menos imunorreativo. 

Quando foi avaliada a resposta de células T das amostras de 33 voluntários naturalmente 

infectados, os resultados revelaram que 6 indivíduos (18,2%) responderam, a pelo menos um dos 

peptídeos de VP4, com freqüências de 7,0%, 9,1% e 12,1% para os peptídeos 1-15, 5-19 e 9-23, 

respectivamente (Tabela 3). 



  

 

                   

  VACINADOS 
INFECÇÃO 
NATURAL  TOTAL 

  (n=53) (n=33) (n=86) 
POSIÇÃO SEQUÊNCIA n % n % n % 
 1-15 MNMSRQGIFQTVGSG 10 18,9 3 7,0 13 15,1163 
 5-19 RQGIFQTVGSGLDHI 10 18,9 3 9,1 13 15,1163 
 9-23 FQTVGSGLDHILSLA 8 15,1 4 12,1 12 13,9535 
                
        

 
Tabela 3 - Freqüência dos voluntários responsivos para os peptídeos da proteína VP4 nos 
voluntários vacinados e naturalmente infectados. 
 

 

Caracterização da resposta imune mediada por célula da proteína VP1. Correlacionando 

os grupos de indivíduos vacinados e o de indivíduos naturalmente infectados, foi observada  uma 

resposta mais forte, com um número maior de células formadoras de spots (SFC) entre os 

indivíduos vacinados, em todos os peptídeos testados, exceto o peptídeo 13-27, quando 

comparados ao grupo naturalmente infectado. Os peptídeos com maior número de SFC foram: 

45-59 (SFC 95,5%), 33-47 (74,6), 49-63 (91,4), 73-87 (95,0) e 153-167 (105,9). Mais de 94% 

dos vacinados apresentaram a mediana de SFC maior que os naturalmente infectados (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Mediana das células formadoras (SFC) de spots após estimulação de PBMCs 
com os peptídeos da proteína VP1 nos dois grupos estudados. 



  

 

Caracterização da resposta imune mediada por célula da proteína VP4. Foram analisadas 

amostras de voluntários vacinados (n=53) e de naturalmente infectados (n=33). Nos três 

peptídeos testados, o grupo de vacinados apresentou resposta mais intensa, com destaque para o 

peptídeo 9-23, cuja mediana do SFC foi de 123.3, quase três vezes maior que a mediana dos 

naturalmente infectados. A resposta celular também foi mais forte para o peptídeo 1-15 nos 

vacinados, apresentando o dobro de SFC comparado com os naturalmente infectados (Figura 5). 

 

 
Figura 5 - Células formadoras de spots (SFC) para os peptídeos da proteína VP1 nos 
voluntários vacinados e naturalmente infectados. 
 

 

Tipagem de HLA. O estudo da diversidade genética da população analisada foi realizado 

com o objetivo de identificar seqüências peptídicas com afinidade de ligação a moléculas dos 

complexos de Histocompatibilidade principal de Classe I e de Classe II (MHC de classe I e MHC 

de classe II), conhecidas como Antígenos Leucocitários Humanos (HLAs). Os resultados dos 

testes de PBMCs criopreservadas de 59 voluntários (31 vacinados e 28 naturalmente infectados) 

para identificação dos diferentes alelos HLA, revelaram que os alelos HLA A2, HLA B15, HLA 

Cw7, HLA DR11, HLA DQ3 estavam entre os mais freqüentes, nos voluntários testados.  



  

 

Quando foram analisados os peptídeos mais reativos com os alelos HLA mais freqüentes em 

cada grupo, os resultados revelaram que entre os indivíduos naturalmente infectados responsivos 

para o peptídeo 149-163, os alelos HLA A2, B15 e DQ3 apresentaram forte correlação, indicando 

uma maior afinidade de ligação entre esse peptídeo e a fenda do MHC. Nos indivíduos vacinados, 

a análise da comparação dos peptídeos com os alelos HLA apresentou uma correlação entre os 

alelos HLA C7, DRB1*11 e DQ3 com os peptídeos 45-59, 73-87 e 153-167. Esses resultados 

demonstram que esses peptídeos foram bem reconhecidos nesse grupo. O alelo DQ3 reconheceu 

tanto os peptídeos mais responsivos do grupo de voluntários naturalmente infectados, como os do 

grupo de vacinados. 

O estudo comparativo entre os alelos HLA da população de estudo versus alelos HLA da 

população em geral (n=300), representada pela coorte da população da cidade do Recife, do 

banco de dados do LaViTE, encontrou respostas similares. Entre os alelos HLA-A, o alelo A2 foi 

o mais freqüente, tanto na população de estudo, como na população geral (Figura 6A). Os alelos 

HLA-B também mostraram frequências semelhantes nos alelos B44 e B51 nos dois grupos 

(Figura 6B).  

Os alelos HLA-DRB1 apresentaram alguns alelos com frequência semelhante, entretanto, os 

alelos DRB1*4, *7, *13 e *15 foram os mais freqüentes na população geral. Os alelos mais 

freqüentes na população da presente pesquisa foram *4, *7 e *11, sendo este último o alelo que 

apresentou a maior frequência (Figura 6C). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 – Frequência dos alelos HLA encontrados na população de estudo (azul) e na 
população em geral (vinho). A) Alelos HLA-A. B) Alelos HLA-B. C) Alelos HLA-DRB1. 
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DISCUSSÃO 

Dados referentes ao mapeamento de epítopos de células T e B para o vírus da hepatite A são 

escassos na literatura, assim sendo, este estudo tem grande relevância. Na presente pesquisa, a 

prevalência de 71,1% de indivíduos portadores de anticorpos contra o vírus da hepatite A, na área 

estudada, é bastante elevada, semelhante à de outras regiões do País, como os estados da Bahia1 e 

do Maranhão6, sobretudo nas localidades onde as condições sócio-higiênicas são precárias11.  

O estudo realizado por Ximenes et al (2008), encontrou uma prevalência para HAV de 95% 

nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e no Distrito Federal, em amostras de indivíduos com idades 

de 5 a 19 anos 32. 

A caracterização de epítopos virais é uma tecnologia pioneira, cuja contribuição para o 

desenvolvimento de uma vacina mais segura e eficaz contra o HAV, pode revolucionar as 

estratégias atuais de vacinas terapêuticas e preventivas9. Durante os últimos dez anos, ensaios de 

ELISPOT para IFN-γ, altamente sensíveis, têm sido bem sucedidos para medir a resposta imune 

mediada por célula (IMC) em diferentes doenças8 19 31 .  

Com relação ao mapeamento de epítopos reativos para as células T das proteínas estruturais 

VP1 e VP4 do HAV, através de matrizes, os resultados apontam o pool 9 como o mais freqüente 

entre as amostras de PBMC dos dois grupos de voluntários (vacinados e infectados 

naturalmente). A análise destes pools possibilitou a identificação de peptídeos candidatos a 

prováveis epítopos de células T. 

Quando os peptídeos candidatos foram avaliados, em ensaios individuais, observou-se que os 

peptídeos 33-47, 45-59, 49-63, 73-87 e 153-167 foram os mais imunoreativos nos voluntários 

imunizados, enquanto nos voluntários naturalmente infectados foram os peptídeos 1-15, 49-63, 

69-83 e 149-163. Dados na literatura são escassos em relação ao mapeamento de epítopos de 



  

 

células T relacionados às proteínas estruturais do vírus da hepatite A. Entretanto, Khudyakov et 

al. (1999) também identificaram os peptídeos 45-59, 149-163 e 153-167 como sendo 

imunorreativos, no mapeamento de epítopos de célula B, em amostras de pacientes na fase aguda 

da hepatite A13.  

Estudos realizados por Emini et al. (1985), utilizando peptídeo sintético da proteína VP1 (11-

25), contendo o motivo SVT, revelaram que esta seqüência era capaz de induzir anticorpos 

neutralizantes anti-HAV9. No presente estudo, o referido motivo está presente no peptídeo 249-

263, o qual se mostrou como um dos peptídeos candidatos a epítopos de células T, embora sua 

freqüência não tenha sido tão elevada (<14%) nos dois grupos estudados. Provavelmente, 

analisando-se um maior número de amostras, para melhor caracterização desta região, será 

possível evidenciar esta seqüência como epítopos de células T e B, forte candidatos para compor 

uma vacina baseada em epítopos. 

Estudo para identificação de epítopos de célula B com um poliovírus quimérico, expressando 

a sequência de VP1 (13-24), induziu uma fraca resposta de neutralização16. Em nosso estudo, o 

peptídeo 13-27 da VP1 apresentou boa frequência (≥18%) e resposta celular intermediária (≥70 

SFC) revelando-se um forte candidato a epítopo de células T.  

Foi demonstrado que quase todos os epítopos estão localizados dentro de um sítio de 

neutralização imunodominante17 25 30, no entanto, Lemon (1992), utilizando picornavirus 

quiméricos sugeriu a existência de um sítio de neutralização secundário próximo à região N-

terminal de VP116, confirmando observação anterior de que os peptídeos derivados das regiões 

N-terminal de VP1 induzem a produção de anticorpos neutralizantes para o HAV9. Os resultados 

encontrados neste trabalho demonstraram que os peptídeos 1-15; 5-19; 9-23 presentes na região 

N-terminal foram bastante freqüentes em ambos os grupos estudados, sendo, portanto, fortes 

candidatos a epítopos de células T. 



  

 

A exposição da superfície é geralmente considerada um importante indicador do potencial 

antigênico9. O único sorotipo do HAV conhecido é determinado por epítopos das proteínas de 

superfície do vírus, possivelmente, VP1 e VP3, uma vez que não se sabe com precisão contra 

qual estrutura se dirigem os anticorpos neutralizantes3 4. O capsídeo do HAV é formado pelas 

proteínas de VP1 a VP3, e VP4 está localizada no interior da superfície, no canyon. Esforços para 

detectar VP4 madura em partículas do HAV não obtiveram sucesso15. Peptídeos que formam a 

proteína VP4 inteira (1-23 aa) têm sido sintetizados e mostram não ser imunoreativos com 

amostras de soro de fase convalescente6.  

Três peptídeos da proteína VP4 foram utilizados neste estudo (1-15, 5-19 e 9-23) e os 

resultados encontrados revelaram que a proteína VP4 não apresenta ampla imunoreatividade 

frente às células T de voluntários vacinados ou daqueles naturalmente infectados pelo HAV há 

bastante tempo. Os resultados da tipagem de HLA correlacionada com a proteína VP4 

apresentaram como mais freqüentes, os alelos A2, A74, B44, Cw7, DRB1*11 e DQ5. 

Testes da região VP4 com amostras de soro de fase convalescente geralmente são menos 

imunorreativas do que amostras de fase aguda. Estudo realizado por Khudyakov et al. (1999), 

demonstrou que a região VP4-VP2 era altamente reativa com amostras de soro anti-HAV 

positivo de fase aguda. Entretanto, não foi possível determinar se a região VP4 1-23 aa contém 

um epítopo antigênico ou se a reatividade antigênica é atribuída inteiramente à parte N-terminal 

(24-34 aa) da proteína VP2, incluída dentro desse peptídeo13. 

Quando foi avaliada a resposta imune celular através da analise de SFC, os resultados 

revelaram uma resposta mais forte nos indivíduos vacinados do que nos indivíduos naturalmente 

infectados. A intensa resposta do grupo vacinado frente aos peptídeos pode ser devido ao pouco 

tempo que esses indivíduos foram vacinados, uma vez que não se sabe há quanto tempo os 

indivíduos naturalmente infectados tiveram a doença. Entretanto, como a infecção ocorre mais 



  

 

frequentemente na infância, e a maioria dos indivíduos do grupo naturalmente infectados tinha 

entre 21 e 64 anos de idade, é possível deduzir que a baixa resposta ocorreu devido à pequena 

quantidade de células T de memória.  

Estudos têm demonstrado que a maioria das moléculas HLA de classe I e classe II podem ser 

agrupadas em amplos supertipos caracterizados pela sobreposição (overlaping) de peptídeos 

ligados a motivos e repertórios27 29. Embora as moléculas HLA sejam altamente polimórficas, 

elas compartilham epítopos com substancial sobreposição na capacidade de ligação ao peptídeo 

dentro de grupos de alelos HLA geneticamente relatados23. 

Devido ao elevado polimorfismo das moléculas MHC em seres humanos, é necessário 

identificar epítopos de células T e construir vacinas contendo uma gama desses epítopos para que 

elas protejam a maioria da população suscetível12.  

A tipagem do HLA de resolução intermediária mostrou uma boa frequência dos alelos HLA 

A2 (26,6%), B15 (13,1%), Cw7 (15,1%), DRB1* 11 (21,7%), DQ6 (34,9%) na população 

estudada, sendo o alelo A2 bastante relacionado com 16 dos 18 peptídeos reativos da proteína 

VP1 (88,9%). Dados similares de frequência foram encontrados em um estudo de coorte 

realizado na população da Cidade do Recife (dados não publicados) que caracterizou os alelos 

mais freqüentes nessa população, onde o alelo HLA-A2 apresentou frequência semelhante entre 

esses dois grupos (26,6 e 26,9%). Contudo, o alelo A2 foi predominantemente encontrado no 

grupo de voluntários naturalmente infectados, indicando uma maior afinidade de ligação entre 

esse peptídeo e a fenda do MHC. Esse fato sugere que o peptídeo na posição149-163 pode ser um 

epítopo candidato a compor uma nova vacina contra a hepatite A. 

Estudo realizado por Fainboin et al. (2001), mostrou que o haplótipo DRB1*1301 está 

fortemente associado com formas persistentes da infecção pelo HAV, sugerindo que a infecção 

permite manter a liberação de auto-antígenos do fígado, e crianças portando esse haplótipo estão 



  

 

associadas com a alta susceptibilidade de desenvolver uma infecção prolongada quando 

infectadas por HAV10. No Brasil e na Argentina, crianças com hepatite autoimune (HA) têm 

mostrado uma forte associação com o alelo HLA DRB1*13015. Esses estudos evidenciam que 

formas de HA adulta e pediátrica podem representar diferente susceptibilidade de genes. 

Entretanto, nossos resultados mostraram que o HLA DRB1*13 teve baixa frequência (7,5%), e o 

HLA DRB1*11 apresentou maior frequência (21,7%) na população de estudo.  

Os peptídeos mapeados na proteína VP1 do HAV, descritos neste estudo são freqüentemente 

apresentados pelos referidos tipos de HLAs, e junto com outros epítopos bem caracterizados são 

fortes candidatos para o desenho de novas vacinas terapêutica e profilática contra o HAV baseada 

em peptídeos, uma vez que eles são reconhecidos imunogeneticamente pela maioria dos 

indivíduos pertencentes à população suscetível. 

O objetivo da vacinação é induzir imunidade contra patógenos e células cancerosas pela 

estimulação de células B ou linfócitos T citotóxicos. Vacinas baseadas em peptídeos precisam 

selecionar epítopos frequentemente reconhecidos, que não apenas elicitem forte resposta imune, 

mas que também seja reconhecida por cepas heterólogas do HAV. Os resultados apresentados no 

presente estudo possuem informações significantes que podem contribuem para o 

desenvolvimento de uma vacina contra o HAV baseada em peptídeos.  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Almeida D, Tavares-Neto J, Queiroz-Andrade M, Dias C, Ribeiro T, Silva F, Silva-Araújo J, 

Tatsch F, Paraná R. Aspectos sociodemográficos da soprevalência de marcadores do vírus da 

hepatite A no povoado de Cavunge, região do semi-árido do Estado da Bahia. Revista da 

Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 39: 76-78. 2006. 

 

2. Anthony DD, Lehmann PV. T-cell epitope mapping using the ELISPOT approach. Methods 

29: 260–269, 2003. 

 

3. Benjamin, E, Coico, R, Sunshine, G. Immunology: a short course. Ed Wiley-Liss, 4th Ed., 

2000. 

 

4. Cargnel A, Rumi MG, Cambieri R, Viganò P, Cancellieri V, Colombo M. Blood T and B 

cells in patients with acute viral hepatitis A, B and non-A non-B. Boll Ist Sieroter Milan 61: 

375-382, 1982. 

 

5.  Chia D, Sugich L, Acalinovich A, Chan H, Caucasian US Normal. In Gjertson DW, Terasaki 

PI, eds. HLA 1998. Lenexa, KS: American Society for histocompatibility and 

immunogenetics,249-250, 1998. 

 

6. Chikin LD, Kozhich AT, Ivanov VS, Ivanov VT, Nastashenko TA, Kusov IuIu, Balaian MS. 

Synthesis and immunochemical properties of oligopeptides-fragments of capsid proteins of 

the hepatitis A virus. Bioorganicheskaia Khimiia 17: 964-972, 1991. 



  

 

7. Clemens S, Fonseca J, Azevedo T, Cavalcanti ., Silveira T, Castilho M, Clemens R. Hepatitis 

A and B seroprevalence in four centers in Brazil. Revista da Sociedade Brasileira de 

Medicina Tropical 33: 1-10, 2000. 

 

8. Dheda K, Lalvani A, Miller RF, Scott G, Booth H, Johnson MA, Zumla A, Rook GA. 

Performance of a T-cell-based diagnostic test for tuberculosis infection in HIV-infected 

individuals is independent of CD4 cell count. Aids 19: 2038-2046, 2005. 

 

9. Emini E, Hughes JV, Perlow DS, Boger J. Induction of hepatitis A virus-neutralizing 

antibody by a virus-specific synthetic peptide. Journal of Virology 55: 836-839, 1985. 

 

10. Fainboim L, Cañero Velasco MC, Marcos CY, Ciocca M, Roy A, Theiler G, Capucchio M, 

Nuncifora S, Sala L, Zelazko M. Protracted, but not acute, hepatitis A virus infection is 

strongly associated with HLA-DRB*1301, a marker for pediatric autoimmune 

hepatitisHepatology 33: 1512-1517, 2001 

 

11. Franco E, Giambi C, Ialaci R, Coppola RC, Zanetti AR. Risk groups for hepatitis A virus 

infection. Vaccine 21: 2224-2233, 2003. 

 

12. Janeway Jr, CA, Travers P, Walport M, Shlomchik MJ. Imunobiologia, o sistema immune na 

saúde e na doença. 6ª Edição, Ed. Artmed, 2006. 

 



  

 

13. Khudyakov YE, Lopareva EN, Jue DL, Fang S, Spelbring J, Krawczynski K, Margolis HS, 

Fields HA Antigenic epitopes of the hepatitis A virus polyprotein. Virology 260: 260-272, 

1999. 

 

14. Kiecker F, Streitz M, Ay B, Cherepnev G, Volk HD, Volkmer-Engert R, et al. Analysis of 

antigen-specific T-cell responses with synthetic peptides - what kind of peptide for which 

purpose? Human Immunology 65: 523-536, 2004. 

 

15. Knipe, DM., Howley, PM. Fields Virology, chapter 26, fourth edition, p. 799-831, 2001. 

 

16. Lemon SM. Inactivated hepatitis A virus vaccines. Hepatology 15: 1194-1197, 1992. 

 

17. Lemon SM, Robertson BH. Seminary Virology 4: 285-295, 1993. 

 

18. Lin, HH., Zhang, GL., Tongchusak, S, Reinherz, E., Brusic, V. Evaluation of MHC-II peptide 

binding prediction servers: applications for vaccine research. BMC Bioinformatics 9 (Suppl 

12):S22, 2008. 

 

19. Liu Z, Singh DK, Sheffer D, Smith MS, Dhillon S, Chebloune Y, Hegde R, Buch S, Narayan 

O. Immunoprophylaxis against AIDS in macaques with a lentiviral DNA vaccine. Virology 

351: 444- 453, 2006. 

 



  

 

20. Ministério da Saúde (Brasil). Hepatites Virais: o Brasil está atento. Secretaria de Políticas de 

Saúde. Programa Nacional de Hepatites Virais. Série A Normas e Manuais Técnicos. Brasília, 

DF. 2003. 

 

21. Ministério da Saúde – Programa Nacional Para a Prevenção e o Controle das Hepatites Virais. 

http://www.saude.gov.br/sps/areastecnicas/hepatite.htm. Acesso em outubro de 2007. 

 

22. Monto AS, Victor JC. Hepatitis A vaccine for secondary hepatitis A infection. Lancet 354: 

341-342, 1999. 

 

23. Ovsyannikova IG, Jacobson RM, Vierkant RA, Pankratz VS, Poland GA. HLA supertypes 

and immune responses to measles-mumps-rubella viral vaccine: Findings and implications for 

vaccine design. Vaccine 25:3090-3100, 2007. 

 

24. Padrós MR, Vindrola O, Zunszain P, Fainboin L, Finkielman S, Nahmod VE. Mitogenic 

activation of the human lymphocytes induce the release of proenkephalin derived peptides 

Life Sciences 45: 1805-1811, 1989. 

 

25. Ping LH, Lemon SM. Antigenic structure of human hepatitis A virus defined by analysis of 

escape mutants selected against murine monoclonal antibodies. Journal of Virology 66: 

2208–2216, 1992. 

 



  

 

26. Raharimanga V, Carod JF, Ramarokoto CE, Chrétien JB, Rakotomanana F, Talarmin A, 

Richard V. Age-specific seroprevalence of hepatitis A in Antananarivo (Madagascar). BMC 

Infectious Diseases 8:78, 2008. 

 

27. Sidney J, del Guercio MF, Southwood S, Engelhard VH, Appella E, Rammensee HJ, et al. 

Several HLA alleles share overlapping peptide specificities. Journal of Immunology 145:247-

259. 

 

28. Siegl G, Lemon SM. Recent advances in hepatitis A vaccine development. Virus Research 

17: 75-92, 1990. 

 

29. Sette A, Sidney J. HLA supertypes and supermotifs: a functional perspective on HLA 

polymorphism. Curr Opin Immunol 10: 478-482, 1998. 

 

30. Stapleton JT, Lemon SM. Hepatitis A and hepatitis E. In: Infectious Diseases, 5th Edition, 

eds. Hoeprich PD, Jordan MC, Ronald AR, Philadelphia, JB Lippincott, pp 790-800, 1994. 

 

31. Sun Y, Iglesias E, Samri A, Kamkamidze G, Decoville T, Carcelain G, Autran B. A 

systematic comparison of methods tomeasureHIV-1 specific CD8 Tcells. J. Immunol. 

Methods 272: 23-30, 2003. 

 

32. Ximenes RAA, Martelli CM, Merchán-Hamann E, Montarroyos UR, Braga MC, de Lima 

ML, Cardoso MR, Turchi MD, Costa MA, de Alencar LC, Moreira RC, Figueiredo GM, 

Pereira LM; Hepatitis Study Group. Multilevel analysis of hepatitis A infection in children 



  

 

and adolescents: a household survey in the Northeast and Central-west regions of Brazil. 

International Journal of Epidemiology 37: 852-861, 2008. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

 



  

 

6 CONCLUSÕES 

 

Após o mapeamento de epítopos de células T das proteínas VP1 e VP4 do vírus da hepatite 

A, pode-se concluir que: 

 

1 - Treze peptídeos de células T foram identificados reativos com células de voluntários 

vacinados contra hepatite A. São os peptídeos 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, e 17. 

 

2  - Sete peptídeos foram mapeados nos indivíduos que tiveram infecção natural por HAV, são os 

peptídeos 1, 2, 3, 8, 9, 10 e 14. 

 

3 - Os resultados sugerem que indivíduos vacinados e aqueles que tiveram infecção de forma 

natural apresentam resposta celular semelhante para os peptídeos 1, 2, 10 e 14, indicando que 

esses peptídeos não discriminam esses indivíduos. 

 

4 - O grupo vacinado apresentou uma grande intensidade da resposta imune mediada por células, 

sugerindo que essa resposta pode ser devido à vacinação.  

 

5 - Na população de estudo foi predominante o alelo HLA-A2, que tem forte correlação com 16 

dos 18 peptídeos da proteína VP1 testados. 
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•  Apêndice A: Questionário de avaliação clínica. 
 

 

  
 

QUESTIONÁRIO 
 

COORTE CLÍNICA DE HEPATITE A 
 

DADOS DO INDIVÍDUO 
 

1. Data da entrevista 
______/________/________ 
 

2. Número do domicílio 
 

3. Número do indivíduo para a coleta 
de sangue 

4. Nome do Participante 
 

5.  Sexo 
       1. Masculino 
        2. Feminino 

6. Endereço 
 
7. Qual a sua idade  
      (em anos) ? 
 

8. Qual a data do seu 
nascimento? 

9. Nome do respondente 

 
10. Já teve ou tem Hepatite (icterícia/amarelão)? 
1. Sim 
2. Não 
3. Não sabe informar 
 

11. Se teve hepatite apresentou icterícia? 
1. Sim 
2. Não 
3. Não sabe informar 

12. Já recebeu vacina contra hepatite A? 
1. Sim 
2. Não 
3. Não sabe informar 

13. Quantas doses de vacina contra hepatite A 
       já recebeu? 

1. Uma dose 
2. Duas doses 
8. Não sabe informar 
9. Não se aplica 

 
14. Observação de cartão vacinal contra hepatite A 
1. Não apresentou o cartão 
2. Uma dose 
3. Duas doses 
4. Apresentou cartão mas não consta essa vacina 

15. Data da última dose contra  
      hepatite A , se já tomou vacina. 
 
  ________/_________/__________ 

 
Nome de entrevistador:  

Observações:  



  

 

•  Apêndice B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Adulto. 
 

 
 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (ADULTO) 

 
Nome da Pesquisa: COORTE CLÍNICA DE HEPATITE A: estudo da imunogenicidade do vírus 

da hepatite A em residentes do município do Recife, no período de 5 anos. 
 

Instituição: Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/ FIOCRUZ 
 
 
Prezado Senhor (a),  
 

Estamos realizando um estudo sobre a hepatite A para ampliar os conhecimentos sobre a 

doença. Sabemos que a hepatite A é uma doença causada por um vírus e uma forma de proteger a 

população contra ela e prevenir o curso dessa doença que as vezes leva ao internamento,  é usar 

uma vacina contra o vírus da hepatite A. Precisamos conhecer melhor os mecanismos de defesa 

das pessoas, os possíveis efeitos da vacina e de que forma ela poderia ser mais segura e eficaz. 

Para isto o que precisamos fazer é:  

1º) Conhecer entre a população pesquisada aqueles que já tiveram a doença e as que ainda não a 

tiveram. 

 

2º) Realizar os testes sorológicos para identificar as pessoas que possuem anticorpos para o vírus 

da hepatite A, a fim de darmos prosseguimento ao presente estudo. 

 

3º) Para isto solicitamos a sua autorização para utilizarmos a sua amostra de soro que se encontra 

estocada no Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães e que foi coletada no estudo de soro 

prevalência para dengue e para responder o questionário.   

  

Ao participar o senhor (a) estará contribuindo para ampliar os conhecimentos sobre a 

vacina da hepatite A e tem garantido os seguintes direitos: 



  

 

• A garantia de receber resposta às perguntas ou esclarecimentos sobre os 

procedimentos, riscos e benefícios relacionados com a pesquisa; 

• A liberdade de retirar seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer 

momento, se assim o desejar; 

• A segurança de que não será identificado e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada com a sua privacidade. 

Solicitamos a sua autorização para que o questionário respondido pelo senhor (a) passe a 

fazer parte do banco de dados do LAVITE e que as informações desta pesquisa possam ser 

apresentadas em publicações científicas sem que seu nome apareça.   

Se o senhor (a) concordar em participar do estudo, pedimos que assine este documento, 

em duas vias, sendo uma delas de sua propriedade, afirmando que entendeu as explicações e que 

está de acordo. 

 

Eu,____________________________________________,RG ______________________, 

Residente à Rua ___________________________________________________________, tendo 

recebido as informações e esclarecimentos necessários, ciente dos meus direitos acima 

relacionados, concordo em participar do estudo. 

 

Assinatura do participante ou responsável (se menor de idade): 

___________________________________________________ 

 
 
Nome do Coordenador da pesquisa: Dra. Luiza Carvalho        Telefone:  21012512 
 
Pesquisador principal responsável pelo Projeto 2: Dr. Ernesto Marques 
 
Obs: Em caso de dúvidas ou questionamentos poderá também procurar os pesquisadores do 

LAVITE/CPqAM:  Marli Tenório Cordeiro, Laura Gil, Ana Maria da Silva, pelos telefones:  

21012623,  21012564. 

 

 

 



  

 

•  Apêndice C: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) – Criança. 
 

 
 
 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (CRIANÇA) 
 

Nome da Pesquisa: COORTE CLÍNICA DE HEPATITE A: estudo da imunogenicidade do vírus 
da hepatite A, em residentes do município do Recife, no período de 5 anos. 
 
Instituição: Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/ FIOCRUZ 
 
 
Prezado Senhor (a),  
 

Estamos realizando um estudo sobre a hepatite A para ampliar os conhecimentos sobre a 

doença. Sabemos que a hepatite A é uma doença causada por um vírus e uma forma de proteger a 

população contra ela e prevenir o curso dessa doença que às vezes leva ao internamento, é usar 

uma vacina contra o vírus da hepatite A. Precisamos conhecer melhor os mecanismos de defesa 

das pessoas, os possíveis efeitos da vacina e de que forma ela poderia ser mais segura e eficaz. 

Para isto o que precisamos fazer é:  

1º) Conhecer entre a população pesquisada as pessoas que já tiveram a doença e as que ainda não 

a tiveram.  

 

2º) Nas crianças de 5 a 14 anos de idade que ainda não possuem anticorpos para o vírus da 

hepatite A, ou seja que ainda podem ter a doença, aplicar nos sorteados da amostra, duas doses da 

vacina contra o vírus da hepatite A, HAVRIX produzida pelo laboratório Smith Kline Beecham, 

com intervalo de 6 meses entre a primeira dose e a segunda. Esclarecemos que esta vacina atende 

às exigências de “Boas práticas de fabricação” preconizadas pelas agências regulatórias e 

fiscalizadoras – ANVISA e OMS. A vacina será administrada por via intramuscular, utilizando-

se seringa e agulha descartáveis e aplicada por um profissional capacitado diretamente na sua 

residência. Esclarecemos que esta vacina poderá produzir em algumas pessoas, reações 

desagradáveis e passageiras, tais como, febre, dor de cabeça, náusea, vermelhidão e um pouco de 

dor no local da aplicação.   

 



  

 

3º) Coletar das crianças selecionadas de 5 a 14 anos, uma amostra de sangue, nas seguintes datas: 

antes da aplicação da vacina, 30 dias após a primeira dose da vacina, 15 dias  após a  segunda 

dose da vacina e as demais anualmente em datas pré-determinadas, até o 5º ano. A coleta de 

sangue será feita através de punção venosa, 10-20ml de sangue, com material descartável, por 

profissional devidamente capacitado.  

 Queremos também esclarecer que os riscos são mínimos, pois a coleta de sangue é um 

método rotineiramente utilizado para vários tipos de exames diagnósticos e a punção venosa será 

feita por profissional experiente utilizando seringas e agulhas descartáveis. 

 Ao participar o seu filho (a) estará contribuindo para ampliar os conhecimentos sobre a 

vacina da hepatite A e tem garantido os seguintes direitos: 

• A garantia de receber resposta às perguntas ou quaisquer esclarecimentos sobre os 

procedimentos, risco e benefícios relacionados com a pesquisa; 

• A informação sobre a sua resposta à vacina, com o recebimento do resultado do teste 

imunológico;  

• A liberdade de retirar o seu consentimento para que o seu filho(a) deixa de participar do 

estudo a qualquer momento, se assim o desejar; 

• A segurança de que não será identificado e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada com a sua privacidade. 

 Solicitamos ainda a sua autorização para que o questionário respondido pelo senhor (a) 

passe a fazer parte do banco de dados da instituição e que as amostras de sangue coletadas 

possam ser estocadas no banco de amostras (soro), sob a guarda do CPqAM. Solicitamos 

autorizar também a utilização das informações destas pesquisas em publicações científicas sem 

que o nome do seu filho(a) apareça.   

 Se o senhor (a) concordar que seu filho (a) participe do estudo pedimos que assine este 

documento, em duas vias, sendo uma delas de sua propriedade, afirmando que entendeu as 

explicações e que está de acordo. 

 

 

 

 

 



  

 

Eu,_____________________________________________,RG Nº_______________________, 

Residente à Rua _______________________________________________________________, 

tendo recebido as informações e esclarecimentos necessários, ciente dos meus direitos acima 

relacionados, concordo com a participação do meu filho(a) no estudo. 

Nome da criança:______________________________________________________________. 

 

Assinatura do responsável pelo menor de idade 

_____________________________________________________ 

 
Nome do Coordenador do projeto: Dra. Luiza Carvalho       Telefone: 21012512 

Pesquisador principal responsável pelo Projeto 2: Dr. Ernesto Marques  Telefone:  21012623 

 
Obs: Em caso de dúvidas ou questionamentos poderá também procurar os pesquisadores do 
LAVITE/CPqAM- Marli Tenório Cordeiro, Laura Gil, Ana Maria Silva, pelos telefones:  
21012623, 21012564. 
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•  Anexo A: Parecer do Comitê de Ética. 
 
 

 



  

 

•  Anexo B: Normas da Revista para a qual o artigo será submetido. 
 
 
Instrução aos autores – Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 
 
Preparação de originais 
 
 
• Normas para enviar trabalhos, após revisão, em meio eletrônico; obedecer aos seguintes 

requisitos:  
 
a) podem ser utilizados disquetes MS-DOS compatíveis nos formatos 3 1/2" ou 5 1/4". Disquetes 
de Macintosh no formato 3 1/2" também serão aceitos. Elimine dos disquetes todos os arquivos 
não pertinentes ao artigo enviado. Escreva na etiqueta do disquete: título do artigo, nome do 
autor, nome do arquivo, editor de texto utilizado e nome dos arquivos acessórios (folhas de 
estilos, gráficos, tabelas etc); 
 
b) envie artigos compatíveis com os seguintes processadores de texto: Word para Windows 
(versão 6.0 ou anterior), Word para Mac (versão 6.0 ou anterior), outros formatos podem ser 
aceitos mediante consulta prévia. Nunca envie artigos em formato ASCII (só texto/"text only"); 
 
c) ao redigir o texto, o comando de retorno de linha ("Enter") deve ser utilizado exclusivamente 
no final dos parágrafos. Não adicione espaços extras ou "tabs" ao texto para obter recuo da 
primeira linha ou centralização de títulos na página. Tampouco retornos ("enters") adicionais para 
espaçar os parágrafos. Para obter esses efeitos, utilize apenas os comandos de formatação de 
parágrafo, disponíveis em todos os editores de texto acima; 
 
d) podem ser incluídas tabelas, desde que montadas no próprio editor de texto. Observações e 
notas de rodapé devem ser, preferencialmente, colocadas após o final do artigo, devidamente 
numeradas e referenciadas; 
 
e) ilustrações, tabelas e gráficos produzidos em outros programas e "importados" para inclusão 
no texto devem ser enviados em arquivos anexos, em formatos universais de fácil 
compatibilidade (TIFF, BMP, PICT, GIF etc). Evite formatos não-padronizados (EPS, WMF etc) 
e arquivos que só podem ser abertos por programas específicos. De qualquer forma, envie sempre 
uma cópia bem impressa do gráfico, tabela ou ilustração para eventual reprodução. 
 
 
• Os trabalhos devem ser redigidos preferencialmente em português, embora sejam também 

aceitos trabalhos em inglês e espanhol. A linguagem deve ser clara e precisa, e o texto 
conciso normalmente não ultrapassando 12 páginas digitadas para Artigos e 6 para 
Comunicações. 

 
 
 
 
• A seguinte seqüência deve ser observada: 



  

 

 
a) título original e traduzido e nome dos autores em letras minúsculas. No rodapé, instituição 
onde foi realizado o trabalho, filiação dos autores, quando for o caso, órgão financiador e o 
endereço completo para correspondência, inclusive telefone, fax e e-mail; 
b) resumo: máximo de 150 palavras para os artigos e 50 para as comunicações e relatos de casos. 
Deve ser informativo e não indicativo, apresentando o objetivo do trabalho, como foi realizado, 
os resultados alcançados e a conclusão. Não usar abreviaturas ou citações bibliográficas. Citar 4 
ou 5 palavras-chave, que expressem com precisão o conteúdo do trabalho; 
 
c) abstract: inserido logo após o resumo, deve ser a tradução fiel do mesmo, seguido pelas key-
words; 
 
d) introdução: clara, objetiva, contendo informações que justifiquem o trabalho, restringindo as 
citações ao necessário; 
 
e) material e métodos: descrição concisa, sem omitir o essencial para a compreensão e 
reprodução do trabalho. Métodos e técnicas já estabelecidos devem ser referidos por citação; 
 
f) resultados: sempre que necessário devem ser acompanhados por tabelas, figuras ou outras 
ilustrações, auto-explicativas. Texto e documentação devem ser complementares. Quando 
aplicáveis, os dados deverão ser submetidos à análise estatística. O conteúdo deve ser 
informativo, não interpretativo; 
 
g) discussão: limitar aos resultados obtidos e conter somente as referências necessárias. O 
conteúdo deve ser interpretativo e as hipóteses e especulações formuladas com base nos achados; 
 
h) agradecimentos: limitados ao indispensável; 
 
i) referências bibliográficas: digitadas em minúsculas, sem ponto entre as abreviaturas, em 
espaço duplo, numeradas e organizadas em ordem alfabética pelo último sobrenome do autor; 
citar todos os autores de cada referência. Quando houver mais de uma citação do mesmo autor, 
seguir a ordem cronológica. As citações devem ser referidas no texto pelos respectivos números, 
acima da palavra correspondente, sem vírgula e sem parênteses; na lista de referências, deve 
seguir o seguinte estilo e pontuação: 
 
Artigos em periódicos (os títulos dos periódicos devem aparecer por extenso): 
Coura JR, Conceição MJ. Estudo comparativo dos métodos de Lutz, Kato e Simões Baarbosa no 
diagnóstico da esquistossomose mansoni. Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 
8:153-158, 1974. 
 
Livros: 
Chandra RK, Newberne PM. Nutrition, immunity and infection: machanisms of interactions. 
Plenum, New York, 1977. 
Capítulos de livros: 
Fulton JD. Diagnosis of protozoal diseases. In: Gell PGH, Coombs RRA (ed) Clinical aspects of 
immunology, 2nd edtition, Blackwell, Oxford, p.133-136, 1968. 
Resumos de congressos: 



  

 

Daher RH, Almeida Netto JC, Pereira LIA. Disfunção hepática na malária grave. Estudo de 161 
casos. In: Resumos do XXXI Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, Brasília 
p.16, 1995 . 
 
Teses: 
Tavares W. Contaminação do solo do Estado do Rio de Janeiro pelo Clostridium tetani. 
Contribuição ao conhecimento da distribuição natural do bacilo tetânico. Tese de Doutorado, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 1975. 
Somente deverão ser citados os trabalhos publicados. Dados não publicados ou comunicações 
pessoais devem ser referidos no texto da seguinte forma: (AB Figueiredo: comunicação pessoal, 
1980) e (CD Dias, EF Oliveira: dados não publicados). 
 
6. Tabelas: numeradas em algarismos arábicos e dotadas de título descritivo conciso. Manter seu 
número ao mínimo necessário e lembrar que tabelas muito grande são difíceis de serem lidas. 
Devem ser digitadas em espaço duplo em folhas separadas, sem linhas verticais e as unidades 
referidas no título de cada coluna. Todos os dados das tabelas, inclusive o título, devem ser em 
minúsculas, exceto as siglas. 
 
7. Ilustrações: de boa qualidade e numeradas consecutivamente em algarismos arábicos. Além 
das fotografias, os gráficos, quadros etc. devem ser referidos no texto como Figuras. Anotar no 
verso com lápis o número da figura e o nome do autor e trabalho. Listar as legendas numeradas 
com os respectivos símbolos e convenções em folha separada e em espaço duplo. O número de 
ilustrações deve ser restrito ao mínimo necessário. 
 
8. Comitê de ética: no trabalho de pesquisa envolvendo seres humanos, deverá constar o nome do 
Comitê de Ética que o aprovou. 
 
9. Permissão dos autores: anexar carta com o ciente de todos os autores concordando com a 
publicação. 
 
 
 
 
 
 
 


