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RESUMO 

PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS À INFECÇÃO PELO VÍRUS DA 

HEPATITE A EM HOMENS QUE FAZEM SEXO COM HOMENS EM GOIÂNIA, 

GOIÁS 

 

A mudança da endemicidade de alta para intermediária/baixa da infecção pelo vírus da 

hepatite A (HAV) no Brasil tem ocasionado um deslocamento dessa infecção da infância 

para a vida adulta. Embora esse vírus seja transmitido, principalmente, pela via fecal-

oral, a hepatite A é considerada uma infecção sexualmente transmissível em homens que 

fazem sexo com homens (HSH). Como não há investigação sobre a infecção pelo HAV 

em HSH na América do Sul, este estudo teve como objetivos estimar a prevalência 

dessa infecção, analisar os fatores associados e verificar o índice de imunização contra a 

hepatite A em HSH em Goiânia-GO. Estudo de corte transversal, conduzido em HSH 

em Goiânia, no período de março a novembro de 2014. Um total de 522 HSH foi 

recrutado utilizando o método Respondent-Driven Sampling (RDS). Os participantes 

foram entrevistados e amostras sanguíneas coletadas. As amostras de soro foram 

testadas para o marcador anti-HAV total pelo ensaio imunoenzimático (ELISA), e as 

amostras positivas submetidas à detecção do marcador anti-HAV IgM também por 

ELISA. No global, 428 HSH (82,0%; IC 95%: 78,3-85,1) apresentaram 

soropositividade ao HAV. Destes, somente oito (1,5%; IC 95%: 0,7-3,1) relataram 

imunização prévia contra hepatite A e 420 foram expostos previamente ao HAV (anti-

HAV IgM não reagentes), resultando numa prevalência de 80,5% (IC 95%: 76,7-83,7) 

para esta infecção. Após análise multivariada, aumento da idade, baixo nível de 

escolaridade e ausência de rede de esgoto/filtro de água nas residências dos HSH foram 

fatores associados à infecção pelo HAV. Verificou-se, ainda, que 94 (18%) HSH foram 

suscetíveis à hepatite A. Estes resultados mostram uma prevalência elevada da infecção 

pelo HAV na população estudada e sua associação com idade, escolaridade e condições 

de saneamento, mas não com comportamentos/práticas sexuais. Uma frequência baixa 

de imunização contra hepatite A nos HSH também foi evidenciada neste estudo, 

indicando que essa população deve ser alvo para vacinação contra o HAV no Brasil. 

 

Palavras-chave: Vírus da hepatite A; soroprevalência; fatores de risco; homens que 

fazem sexo com homens. 
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ABSTRACT 

PREVALENCE AND ASSOCIATED FACTORS OF HEPATITIS A VIRUS 

INFECTION AMONG MEN WHO HAVE SEX WITH MEN IN GOIÂNIA, GOIÁS 

 

The change from high to intermediate/low endemicity of hepatitis A virus (HAV) 

infection in Brazil has caused a shift of this infection from childhood to adulthood. 

Although this virus is transmitted mainly through the fecal-oral route, hepatitis A is 

considered a sexually transmitted infection in men who have sex with men (MSM). 

Since there is no investigation on HAV infection in MSM in South America, this study 

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

to verify the rate of immunization against hepatitis A in MSM in Goiânia-GO. A cross-

sectional study conducted in MSM in Goiânia from March to November 2014. A total of 

522 MSM were recruited using the Respondent-Driven Sampling (RDS) method. 

Participants were interviewed and blood samples collected. Serum samples were tested 

for total anti-HAV marker by the enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA), and 

positive samples were also tested for IgM anti-HAV marker by ELISA. Overall, 428 

MSM (82.0%, 95% CI: 78.3-85.1) were HAV seropositive. Of these, only eight (1.5%; 

95% CI: 0.7-3.1) reported previous immunization against hepatitis A and 420 were 

previously exposed to HAV (IgM anti-HAV negative), resulting in a prevalence of 

80.5% (95% CI: 76.7-83.7) for this infection. After multivariate analysis, increased age, 

low schooling level, and lack of a sewage system/water filter in MSM households were 

factors associated with HAV infection. It was also found that 94 (18%) MSM were 

susceptible to hepatitis A. These results show a high prevalence of HAV infection in the 

study population and its association with age, schooling and sanitary conditions, but not 

with sexual behaviors/practices. A low frequency of hepatitis A immunization in MSM 

was also evidenced in this study, indicating that this population should be targeted for 

HAV vaccination in Brazil. 

 

Keywords: Hepatitis A virus; seroprevalence; risk factors; men who have sex with men 
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1 INTRODUÇÃO 

  

1.1 Breve Histórico da Hepatite A 

 

A história das hepatites remonta, provavelmente, aos primórdios da civilização. 

Há notícias de surtos de icterícia na Babilônia há mais de 2500 anos, e Hipócrates, no 

século IV A.C, fez referência à icterícia epidêmica nos seus escritos (COCKAYNE, 

1912; MCCOLLUM, 1969). No entanto, a primeira evidência a respeito da icterícia 

catarral epidêmica data de 1795 em Minorca (COCKAYNE, 1912 apud PEREIRA; 

GONÇALVES, 2003). 

As epidemias de icterícia estavam associadas aos períodos de guerras, 

acometendo milhares de soldados nos campos de batalhas (FONSECA, 2010). Em 

1947, MacCallum propôs a existência de duas formas de hepatites, com períodos de 

incubação e modos de transmissão diferentes, sendo designadas de hepatite A e hepatite 

B (MACCALLUM, 1947 apud REUBEN, 2002).  De 1942 a 1950, pesquisas com o vírus 

da hepatite A (HAV) em voluntários humanos, realizadas na Alemanha, Inglaterra e 

Estados Unidos, confirmaram a transmissibilidade fecal-oral da hepatite A (HAVENS et 

al., 1944 apud PEREIRA; GONÇALVES, 2003).  

Em 1967, em um estudo experimental realizado com crianças de uma escola em 

State Islande, em Nova York, observou-se a presença de dois tipos distintos de agentes 

da hepatite. Um dos agentes, denominado de MS-1, apresentava menor período de 

incubação e via de transmissão primariamente fecal-oral. O segundo agente, MS-2, 

possuía um período de incubação longo e era transmitido por via parenteral 

(KRUGMAM et al., 1967).  

Somente em 1973, Feinstone, em conjunto com outros colaboradores, 

identificaram o HAV, ao visualizarem, por microscopia eletrônica, partículas virais 

esféricas com aproximadamente 27 nanômetros (nm) de diâmetro, provenientes das 

fezes de indivíduos infectados experimentalmente com amostra MS-1 (FEINSTONE; 

KAPIKIAN; PURCELI, 1973). Após a identificação da partícula viral, foram 

desenvolvidos sistemas para detecção de antígenos e anticorpos específicos, tornando 

possível o diagnóstico e a distinção entre infecção recente e passada (YOKOSUDA, 

2000).  
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Em 1975, Dienstag e colaboradores inocularam concentrados de fezes de 

pacientes infectados pelo HAV em chimpanzés e comprovaram a infecção experimental 

pela observação das partículas virais nas fezes desses animais (DIENSTAG et al., 

1975). Posteriormente, a propagação do HAV em cultura de células foi realizada com 

êxito, representando um passo importante para o desenvolvimento de vacinas 

(BRADLEY et al., 1977; PROVOST; HILLEMAN, 1979). Assim, a partir da década de 

90, foram desenvolvidas vacinas contra o HAV. Dentre essas, destacam-se as vacinas 

inativadas, consideradas seguras e imunogênicas (OGHOLIKHAN; SCHWARZ, 2016; 

WERZBERGER et al., 1992). 

 

1.2 O Vírus da Hepatite A  

 

O vírus da hepatite A é classificado como a única espécie (Hepatovirus A) do 

gênero Hepatovirus, família Picornaviridae, ordem Picornavirales (ICTV, 2015). A 

partícula viral (Figura 1) possui capsídeo icosaédrico com 27 a 32 nm de diâmetro. O 

genoma é formado por RNA linear de fita simples, polaridade positiva com 7,5 

kilobases (Kb) (MELNICK, 1992; TOTSUKA; MORITSUGU, 1999; VAUGHAN et 

al., 2014). 

               

Figura 1 - Representação esquemática do vírus da hepatite A (modificada) 

Fonte: https://pt.dreamstime.com/ilustrao-stock-estrutura-do-virus-da-hepatite-image43481051 

 

O genoma do HAV apresenta uma região aberta de leitura (ORF – Open Reading 

Frame), que codifica as proteínas estruturais e não estruturais, flanqueada em suas 

extemidades 5' e 3' por regiões não codificantes (Figura 2). A extremidade 5’ está 

covalentemente ligada à proteína VPG e possui um sítio interno de entrada ribossomal, 

https://pt.dreamstime.com/ilustrao-stock-estrutura-do-vrus-da-hepatite-image43481051
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essencial para a tradução. A extremidade 3’, com 40 a 80 nucleotídeos, é importante na 

síntese do RNA (MELNICK, 1992; VAUGHAN et al., 2014).   

A ORF codifica uma poliproteína, que é clivada em três precursoras: P1, P2 e 

P3. A clivagem de P1 resulta nas proteínas estruturais do capsídeo viral: VP0, VP1 e 

VP3. A VP0 é clivada ainda em VP2 e VP4. Com a clivagem de P2 e P3, há formação 

das proteínas não estruturais. Assim, P2 origina as proteínas 2A, que participa da 

morfogênese do nucleocapsídeo; 2B, associada ao aumento da permeabilidade das 

membranas celulares com a formação de vesículas, e 2C, atividade de helicase. A 

clivagem de P3 produz as seguintes proteínas: 3A (âncora de membrana), 3B (VPG, 

iniciadora ou primer da transcrição), 3C (atividade de protease) e 3D (funciona como 

RNA polimerase-RNA dependente) (MELNICK, 1992; VAUGHAN et al., 2014) 

(Figura 2). 

  

 

 Figura 2 - Representação do genoma e proteínas do vírus da hepatite A (modificada) 

 Fonte: PEREIRA; GONÇALVES, 2003. 

 

Em 1992, a comparação de sequências de nucleotídeos de amostras do HAV 

(junção VP1-2A), coletadas em várias partes do mundo, resultou na identificação de 

sete genótipos, denominados de I a VII, com homologia maior que 85% nas sequências. 

Os genótipos I, II, III e VII foram identificados em humanos, enquanto os demais (IV, V 

e VI) em macacos (ROBERTSON et al., 1992). Os genótipos I e III foram ainda 

subdivididos em subgenótipos A e B, que diferem em torno de 7,5% nas sequências de 

nucleotídeos. (VAUGHAN et al., 2014; YOKOSUDA, 2000).  
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 Lu et al. (2004), ao analisarem o genoma completo de amostra do genótipo II 

(CF53), encontraram semelhança entre esse e o genótipo VII (SLF88), caracterizando 

ambos como um único genótipo (II). Esses autores propuseram então a classificação 

desse genótipo em subgenótipos IIA (CF53) e IIB (SLF88) (LU et al., 2004). Assim, 

atualmente, o HAV apresenta seis genótipos, denominados de I ao VI (Figura 3), sendo 

que os genótipos I, II e III são divididos em subgenótipos A e B. No Brasil, circula o 

genótipo I (subgenótipos IA e IB). Apesar dessa diversidade genética, o HAV apresenta 

um único sorotipo (COSTA-MATTIOLI, 2003; VAUGHAN et al., 2014). 

  

 

Figura 3 - Árvore filogenética dos seis genótipos do vírus da hepatite A (modificada) 

Fonte: VAUGHAN et al., 2014 

 

O vírus da hepatite A possui alto grau de estabilidade físico-química, sendo 

estável em pH 1,0 por até cinco horas (KAPSCH et al., 2017; NAINAN et al., 2006; 

SCHOLTZ; HEINRICY; FLEHMIG, 1989). Esse vírus está presente no trato 

gastrointestinal de indivíduos infectados, sendo eliminado em quantidade elevada nas 

fezes, podendo contaminar os alimentos (PETIGRANI et al., 2010; SATTAR et al., 

2000) e as águas destinadas ao consumo humano (TALLON et al., 2008). Embora não 
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possa se multiplicar fora do hospedeiro, a estabilidade do HAV permite que o mesmo 

permaneça infeccioso no meio ambiente, principalmente quando associado à matéria 

orgânica (NAINAN et al., 2006). Esse vírus apresenta alta resistência ao calor (por 

exemplo, o aquecimento a uma temperatura de 60ºC por 30 minutos não elimina a 

infecciosidade viral). Além disso, permanece estável após o congelamento (LAIRD et 

al., 2011; NAINAN et al., 2006; SEYMOUR; APPLETON, 2001).  

A inativação do HAV ocontece pelo aquecimento a 85ºC por 30 minutos, 

autoclavação a 121ºC por 20 minutos e radiação ultravioleta, bem como pelo tratamento 

com agentes químicos como fenol, formaldeído, ácido peracético, soluções com cloro, 

iodo e permanganato de potássio (BRUNDAGE; FITZIPATRICK, 2006; BOWER et al., 

2000; FRAISSE et al., 2011). 

 

1.3 Patogenia e Aspectos Clínicos da Infecção pelo HAV 

  

 A transmissão do HAV ocorre principalmente pela via fecal-oral. Pesquisas em 

modelos animais demonstraram a presença de antígeno do HAV no estômago e 

intestinos delgado e grosso (ASHER et al., 1995), sugerindo a ocorrência de replicação 

viral no intestino (VAUGHAN et al., 2014). O vírus alcança a corrente sanguínea e 

chega ao fígado pela veia porta. Nos hepatócitos, o HAV se replica no citoplasma, e as 

novas partículas virais são transportadas pela bile até o intestino delgado e excretadas 

junto com as fezes. O ciclo entero-hepático do HAV continua até que a resposta imune o 

interrompa. O mecanismo responsável pelo dano hepatocelular é imuno mediado, uma 

vez que a multiplicação do HAV em cultivo celular não produz efeito citopático. 

Achados histopatológicos não mostram necrose extensa dos hepatócitos na grande 

maioria dos casos. A infecção aguda é resolvida, o dano hepático é reparado e a infecção 

crônica não acontece (CUTHBERT, 2001; FENG et al., 2013; KOFF, 1998). 

A infecção pelo HAV tem um período de incubação que dura em média 28 dias 

(15-50 dias). O vírus está presente no sangue e nas fezes cerca de 10 a 12 dias antes do 

início dos sinais e sintomas, que geralmente ocorre de forma abrupta, incluindo febre, 

mal estar, anorexia, náuseas e dor abdominal (MATHENY; KINGER, 2012; NAINAN 

et al., 2006). A idade é o maior determinante das manifestações clínicas. Nas crianças, a 

maioria das infecções é assintomática e quando apresentam sinais/sintomas, geralmente, 

não ocorre icterícia. Já em adolescentes e adultos, a infecção é usualmente sintomática, 
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com icterícia em mais de 70% dos casos (CUTHBERT, 2001; MATHENY; KINGER, 

2012).  

Portanto, o quadro clínico da hepatite A pode ser dividido em quatro fases: (i) 

período de incubação ou pré-clínico, no qual ocorre uma intensa replicação e eliminação 

viral; (ii) estágio pré-ictérico ou prodrômico, que dura alguns dias, podendo se estender 

até duas semanas, sendo caracterizado por sinais e sintomas inespecíficos, que incluem 

anorexia, náuseas, vômitos, febre baixa, cefaléia, mal-estar, astenia, fadiga e dor 

abdominal;  (iii) fase ictérica, que inicia em torno de 10 dias após o início dos sintomas, 

com manifestações como colúria, acolia e icterícia; e (iv) a fase de convalescença, na 

qual há redução lenta dos sintomas, com duração de um a dois meses após o início da 

doença (KOFF, 1998; MATHENY; KINGER, 2012).   

 A hepatite A é de modo geral benigna, evoluindo para a cura na grande maioria 

dos casos. Não há comprovação de que hepatite crônica possa ser causada pelo HAV e 

as complicações são mais comuns em adultos com mais de 50 anos. Entre 10 e 15% das 

pessoas que estão infectadas, pode haver recaida até seis meses após a resolução da 

doença aguda. A forma fulminante da hepatite A é raramente vista em crianças, 

adolescentes e adultos jovens. A colestase prolongada pode ocorrer em cerca de 5% dos 

casos de hepatite A, sendo caracterizada por prurido intenso, níveis elevados de 

bilirrubina, diarréia, má absorção intestinal e perda de peso, apresentando normalmente 

resolução espontânea, sem necessidade de intervenção medicamentosa (JEONG; LEE, 

2010; PEREIRA; GONÇALVES, 2003).  

 Manifestações extra-hepáticas são raras, mas podem ser observadas no curso da 

hepatite A. Hemólise, colestase acalculosa, derrames pleurais e pericárdicos, artrite 

reativa, pancreatite e manifestações neurológicas têm sido relatados. Casos de 

pancreatite foram descritos quando da forma fulminante, mas raramente na aguda 

branda. Manifestações decorrentes da presença de imunocomplexos, como vasculite 

cutânea, artrite e crioglobulinemia têm sido encontradas. Nefrite intersticial, 

glomerulonefrite mesangioproliferativa e necrose tubular aguda, possivelmente por ação 

de imunocomplexos, têm sido verificadas em formas benignas não acompanhadas de 

insuficiência hepática. Quadro de neurite, síndrome de Guillan-Barré, mielite transversa 

e encefalite pós-infecção viral têm sido reportados e podem ser decorrentes de vasculite, 

comprometendo partes do sistema nervoso central e periférico (JEONG; LEE, 2010; 

MATHENY; KINGER, 2012; PEREIRA; GONÇALVES, 2003). 
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1.4 Diagnóstico Laboratorial da Hepatite A 

 

A confirmação da infecção pelo HAV é realizada por testes sorológicos para 

detecção de anticorpos específicos contra o vírus (anti-HAV), principalmente, pelo 

ensaio imunoenzimático (EIE). O diagnóstico se baseia na detecção de IgM anti-HAV e 

de anti-HAV total (IgM e IgG) (PEREIRA; GONCALVES, 2000). Elevação nos niveis 

de enzimas hepáticas como alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST) ocorre na fase aguda, permanecendo elevados por até seis 

meses (WASLEY; FIORE; BELL, 2006).  

 Inicialmente, surgem os anticorpos da classe IgM, sendo detectáveis geralmente 

na terceira semana após a exposição, seu título aumenta até a quarta semana e declina 

após esse período, desaparecendo até o sexto mês (Figura 4). A presença desse marcador 

caracteriza a fase aguda, confirmando infecção recente pelo HAV. Os anticorpos anti-

HAV de classe G (IgG) são detectáveis alguns dias após o início dos sintomas, 

permanecendo por toda a vida (Figura 4) e conferem imunidade contra a infecção 

(NAINAN et al., 2006; KOFF, 1998, PEREIRA; GONÇALVES, 2003). Os ensaios para 

detecção de anti-HAV total são bastante utilizados em estudos epidemiológicos para 

estimar a prevalência de infecção, ou avaliar a imunidade pós-exposição ou vacinal 

(NAINAN et al., 2006). 

 

 

Figura 4 - Curso clínico e marcadores sorológicos da hepatite A (modificada) 

Fonte: CDC, 2010. www.cdc.gov./diseases/hepatitis/slides  
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No diagnóstico da infecção pelo HAV, além dos testes sorológicos, o RNA viral 

pode ser detectado pela reação em cadeia pela polimerase pós-transcrição reversa (RT-

PCR - Reverse Transcription - Polymerase Chain Reaction) a partir das amostras de 

soro, fezes, saliva e de tecido hepático. A reação de PCR em tempo real (qPCR - Real 

Time PCR) é altamente sensível para a quantificação do RNA do HAV (carga viral) 

(AMADO et al., 2008; IRSHAD et al., 2016; JOSHI et al., 2014). O sequenciamento 

parcial (junção VP1-2A) ou do genoma completo do vírus tem sido empregado para 

identificar os genótipos/subgenótipos circulantes. Entretanto, esses métodos são 

utilizados apenas em laboratórios de pesquisa (IRSHAD et al., 2016; KIM et al., 2016; 

NAINAN et al., 2006). 

 

1.5 Aspectos Epidemiológicos da Infecção pelo HAV 

 

1.5.1 Transmissão do HAV 

 

A transmissão do HAV ocorre, principalmente, pela via fecal-oral, pelo contato 

com indivíduo infectado ou por ingestão de água e alimentos contaminados 

(IACONELLI et al., 2015; SANCHEZ; BOSCH; PINTÓ, 2007; TALLON et al., 2008).  

O HAV é eliminado em grande quantidade nas fezes de indivíduos infectados, 

podendo alcançar as águas destinadas ao consumo humano por meio da descarga de 

esgotos não tratados e outros (IACONELLI et al., 2015; WHO, 2000). Esse vírus tem 

sido detectado em água de poços, rios, córregos, piscinas públicas e sistema de 

tratamento de esgoto (IACONELLI et al., 2015; PRADO et al., 2012; SILVA et al., 

2010). Os indivíduos também podem se infectar pela ingestão de produtos agrícolas 

irrigados com água contaminada ou cultivados em solo adubado com material fecal 

(WHEELER et al., 2005). Alguns frutos do mar, como ostras e mexilhões, também 

podem transmitir o vírus da hepatite A quando da captura em água contaminada por esse 

vírus, seguida da cocção inadequada para consumo (SINCERO et al., 2006; SOUZA et 

al., 2012). Outra possível fonte de infecção é a manipulação de alimentos por pessoas 

infectadas pelo HAV (FIORE, 2004; WANG et al., 2013). 

O contato pessoal íntimo e prolongado facilita a disseminação do HAV 

(POOVORAWAN et al., 2005; VENCZEL et al., 2001; VICTOR et al., 2006). O 

convívio com pessoas infectadas dentro do núcleo familiar (MORAIS et al., 2006; 

POOVORAWAN et al., 2005), em creches (MORAIS et al., 2006; QUEIROZ et al., 
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1995a), escolas (HIDALGO, 1999; VILLAR et al., 2002) e comunidades isoladas 

(AGUIAR et al., 2009; MATOS et al., 2009) também é importante na transmissão desse 

vírus.  

A transmissão sexual do HAV tem sido descrita, principalmente, em homens que 

fazem sexo com homens (HSH), estando associada com comportamentos/práticas como 

intercurso anal, oroanal e dígito-oroanal. Nessa população, epidemias de hepatite A são 

frequentes em regiões de baixa endemicidade (BORDI et al., 2012; BRASIL, 2007; 

GORGOS et al., 2013; WHO, 2017).  

A transmissão do HAV por via parenteral é rara, mas pode ocorrer durante a 

viremia (HETTMANN et al., 2017). Casos/surtos de hepatite A têm sido relatados 

principalmente em usuários de drogas injetáveis (UDI), pois o compartilhamento 

frequente de agulhas/seringas facilita a transmissão desse vírus de indivíduos virêmicos 

para outros UDI (CROFTS et al., 1997; NAINAN et al., 2006; NGUI et al., 2008; 

VAUGHAN et al., 2014). A transmissão do HAV nesse grupo está associada também às 

condições precárias de higiene e sanitárias, além do estilo de vida e 

comportamento/práticas sexuais (CROFTS et al., 1997; GORGOS et al., 2013; 

VAUGHAN et al., 2014). 

 

1.5.2 Prevalência da hepatite A 

 

 Embora a hepatite A tenha uma distribuição mundial, as taxas de prevalência 

diferem geograficamente e conforme os grupos populacionais. Estima-se que 1,5 

milhões de novos casos clínicos ocorram em todo o mundo a cada ano. As condições 

socioeconômicas, sanitárias e de higiene têm grande impacto no cenário epidemiológico 

dessa virose (FRANCO et al., 2012).  

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica os países em quatro níveis de 

endemicidade para hepatite A: muito baixa, baixa, intermediária e alta (WHO, 2010) 

(Figura 5). Países com concentração elevada de pessoas e condições de higiene e 

saneamento precárias, como partes da África e Ásia são consideradas de alta 

endemicidade. Nesses locais, a infecção pelo HAV é em sua grande maioria adquirida 

na infância, e a principal forma de transmissão é pelo contato interpessoal. Em áreas 

com padrão de endemicidade intermediária (alguns países em desenvolvimento da 

Europa Oriental, África, Ásia e das Américas), as condições sanitárias variam e a 

incidência é maior na fase tardia da infância, adolescência ou em adultos jovens. Nessas 
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áreas, os surtos podem ocorrer com frequência e a transmissão se dá pelo contato pessoa 

a pessoa e por meio de água e alimentos contaminados. Endemicidade baixa é 

encontrada em países desenvolvidos com boas condições de higiene e de saneamento, 

onde a infecção pelo HAV é pouco frequente e os adolescentes/adultos jovens são mais 

suscetíveis. A transmissão também ocorre por meio de pessoas infectadas pelo HAV ou 

água e alimentos contaminados. Já em países com endemicidade muita baixa, os casos 

de hepatite A são raros e acometem adultos em risco, como viajantes para áreas 

endêmicas, UDI e HSH (AGGARWAL; GOEL, 2015;  FRANCO et al., 2012).  

Nas últimas décadas, o padrão epidemiológico da infecção pelo HAV está 

mudando em várias partes do mundo. Muitas nações com economia em transição estão 

migrando gradualmente para níveis de endemicidade menor, como resultado da 

melhoria nas condições sanitárias e de higiene, além da introdução da vacinação contra 

a hepatite A em alguns países, a partir da década de 90 (FRANCO et al., 2012; 

JACOBSEN; KOOPMAN, 2005). 

 

 

Figura 5 - Níveis de endemicidade da hepatite A no mundo (modificada) 

Fonte: WHO, 2011. www.who.int/crs/disease/hepatitis/world_hepatitis_day/whd_2011.  

 

 No Brasil, a hepatite A foi incluída na Lista de Doenças de Notificação 

Compulsória e, desde então, a coleta de dados sobre a ocorrência dessa virose passou a 

compor as ações de vigilância epidemiológica (BRASIL, 2002). Na Figura 6, observa-

se a série histórica de casos de hepatite A no País, no período de 2002 a 2015. Verifica-
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se que houve um decréscimo no número de casos diagnosticados anualmente a partir de 

2006 (BRASIL, 2016). 

 

 

 

Figura 6 - Casos de hepatite A no Brasil, 2002-2015 (modificada) 

Fonte: Boletim Epidemiológico - Hepatites Virais (BRASIL, 2016)    

  

 As taxas de prevalência para anti-HAV total variam de acordo com a região, 

idade, nível socioeconômico e condições de acesso ao saneamento básico (KREBS et 

al., 2011; VITRAL et al., 2012). Ao considerar a prevalência da hepatite A por regiões e 

em diferentes grupos populacionais, verificou-se que, na Região Norte, Nunes e 

colaboradores (2004) estimaram uma prevalência de 98% para anti-HAV em indígenas 

na aldeia de Xicrin, no Pará. Soropositividade de 92,8% na população geral com idade 

entre um a 30 anos foi estimada na cidade de Manaus por Clemens et al. (2000). Ainda 

na Amazônia, em comunidades ribeirinhas (DE PAULA et al., 2001), em área rural de 

Lábrea (BRAGA et al., 2009) e em assentamentos agrícolas (VITRAL et al., 2014) taxas 

de 93,7%, 90,0% e 82,9% foram encontradas, respectivamente. Em 2011, uma 

investigação realizada com crianças de um a cinco anos de idade, residentes na cidade 

de Assis, Acre, mostrou uma prevalência global de 16,6% (MANTOVANI et al., 2015). 

 Em relação à Região Nordeste, em pré-adolescentes e adolescentes de baixo 

nível socioeconômico, Clemens et al. (2000) reportaram um índice de 76,5% para anti-

HAV na cidade de Fortaleza-CE. Na região do semiárido da Bahia, em investigação 

realizada em moradores da área rural, na aldeia de Cavunge, a soropositividade 
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observada por Almeida et al. (2006) foi de 85,9%, com aumento progressivo a partir dos 

cinco anos de idade.  

 No sul do País, em estudo realizado na cidade de Porto Alegre, taxas do 

marcador anti-HAV de 51% e 11% foram determinadas em pacientes de baixo e alto 

nível socioeconômico, respectivamente (FERREIRA; PERREIRA-LIMA; BARROS, 

1998). Clemens et al. (2000) verificaram positividade de 55,7%, ao analisarem 461 

indivíduos voluntários da comunidade e de escolas, na mesma cidade. Em crianças 

portadoras de síndrome de Down, a prevalência foi de 9,5% (FERREIRA et al., 2002). 

Em crianças e adolescentes, índices de 37,6% e 46,1% foram demonstrados nos grupos 

provenientes de laboratórios públicos e privados, respectivamente (p = 0,08) (KREBS et 

al., 2011). 

 Quanto à Região Sudeste, Azuzwaida et al. (1987) estimaram prevalências para 

anti-HAV de 74,5% e 90% em população adulta no subúrbio de Niterói e em Nova 

Iguaçu, respectivamente. Em moradores da comunidade de Manguinhos-Rj (na faixa 

etária de um a 30 anos) foram obtidas taxas de 55,7% (1996-1997), 87% (1999) e 

73,9% (2010) (CLEMENS et al., 2000; SANTOS et al., 2002; VILLAR et al., 2014). 

Ainda no estado do Rio de Janeiro, Gaze e colaboradores (2002) encontraram um índice 

de 88% na cidade de Macaé, com curva ascendente com a idade, ao analisar 1.100 

usuários do sistema público e de serviços privados de saúde. No estado de São Paulo, 

estudo realizado por Pinho et al. (1998), em Campinas, verificaram positividade de 95% 

no grupo com baixo nível socioeconômico, e de 19,6% no de alto poder aquisitivo. Por 

outro lado, em investigação desenvolvida por Focaccia et al. (1998), a prevalência na 

população geral no município de São Paulo foi de 66,6%.  

 Na Região Centro-Oeste, estudos realizados em Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul mostraram prevalência de anti-HAV variando de 69,7% a 99,5% (ASSIS et al., 

2002; KOZLOWSKI et al., 2007; MATOS et al., 2009; TOURINHO et al., 2015). Em 

individuos de assentamentos rurais em Goiás, uma taxa global foi de 82,2% foi 

observada (PINHEIRO et al., 2015). Na cidade de Goiânia, uma prevalência global de 

90,4% foi publicada para meninos de/na rua (QUEIROZ et al., 1995a). Já em crianças 

com idade menor que 10 anos e de baixo nível socioeconômico, advindas de creches, 

uma soropositividade global de 69,7% foi encontrada (QUEIROZ et al., 1995b). Em 

escolares, Hidalgo (1999) estimou uma prevalência global de 64%, sendo que, em 

alunos de escolas particulares, a taxa foi de 44,8% e, em alunos de escolas públicas, de 

77,6%. Em pessoas com suspeita de hepatite, Cardoso et al. (2000) e Fiaccadori et al. 
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(2006) verificaram índices para o marcador anti-HAV IgM de 32% e 46%, 

respectivamente. Em catadores de materiais recicláveis, a prevalência foi de 99,5% para 

anti-HAV total (SOARES et al., 2013).  

  No inquérito de base populacional realizado em indivíduos na faixa etária entre 

cinco e 19 anos nas capitais brasileiras e Distrito Federal, no período de 2004 e 2005, 

notou-se uma prevalência global da infecção pelo HAV de 39,5%, variando de 18,9% na 

Região Sul a 67,5% na Região Norte. Os dados dessa investigação indicaram uma 

endemicidade intermediária nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e 

endemicidade baixa nas Regiões Sul e Sudeste do País (Quadro 1) (BRASIL, 2011). 

 

Quadro 1 - Estimativas das prevalências (%) de anti-HAV total e endemicidade de 

hepatite A para o conjunto das capitais de cada região do Brasil e Distrito Federal.  

Características/ 

Variáveis 

Norte Nordeste Centro- 

Oeste 

Sudeste Sul Distrito 

Federal 

Prevalência (%) 

5 a 19 anos 

58,3 

 

53,1 

 

54,1 

 

32,5 

 

30,8 

 

41,6 

 

Prevalência (%) 

5 a 9 anos 

28,7 

 

41,3 

 

32,3 

 

20,6 

 

18,9 

 

33,8 

 

Prevalência (%) 

10 a 19 anos 

67,5 

 

57,4 

 

56,0 

 

37,7 

 

34,5 

 

65,1 

 

Endemicidade Interme-

diária 

Interme-

diária 

Interme-

diária 

Baixa Baixa Interme-

diária 

Fonte: Brasil, 2011 (modificada). www.aids.gov.br 

 

1.6 Prevenção e Controle da Hepatite A 

 

Considerando que a infecção pelo HAV está diretamente relacionada às 

condições higiênicas, sanitárias e socioeconômicas da população (CIACCIA et al., 

2012; VITRAL et al., 2012), medidas preventivas como saneamento básico, tratamento 

da água e esgoto e práticas de higiene são estratégias importantes na redução dos índices 

de infecção por esse vírus (BRUNDAGE; FITZPATRICK, 2006; FRANCO et al., 2012; 

VOISE, 2011). 

Desde a sua introdução no mercado, na década de 90, a vacina contra a hepatite 

A tem sido usada como uma importante medida preventiva. As vacinas existentes são 

altamente imunogênicas, com desenvolvimento de anticorpos protetores em 95% dos 

vacinados em duas semanas após a primeira dose e cerca de 100% após a segunda dose 



14 

 

(WHO, 2000). Anteriormente, a vacina era indicada para crianças acima de dois anos, 

mas atualmente a OMS recomenda o seu uso a partir do primeiro ano de vida naqueles 

que residam em países em transição de endemicidade alta para intermediária ou baixa. 

Além disso, devem ser vacinados os grupos considerados em risco para infecção pelo 

HAV, tais como: viajantes de áreas não endêmicas para regiões de endemicidade alta ou 

intermediária, contactantes domiciliares/sexuais de pessoas infectadas, profissionais de 

saúde, portadores de hepatopatias ou de distúrbios de coagulação, crianças e 

funcionários de creches, manipuladores de alimentos, usuários de drogas injetáveis e 

homens que fazem sexo com homens (WHO, 2016).  

Países ou regiões que introduziram a vacina em seus programas de imunização 

registraram impacto considerável na diminuição da incidência da hepatite A (BLANCO; 

FERNANDÉZ, 2012; DAGAN, 2005; HENDRICKX, 2008). No Brasil, por meio da 

Portaria n
o
 02 de 18 de janeiro de 2013, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos, essa vacina foi incluída no Programa Nacional de Imunização (PNI) do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em agosto de 2014. O esquema vacinal preconizado é de 

uma dose da vacina para crianças aos 15 meses de idade, podendo ser administrada até 

os 23 meses (BRASIL, 2014), mas atualmente foi estendida para crianças com até 4 

anos, 11 meses e 29 dias (BRASIL, 2017).  

A vacina contra o HAV também está disponível nos Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais (CRIES) para grupos populacionais com elevado risco de 

hepatite A grave, tais como: pacientes com hepatopatias crônicas, portadores crônicos 

do HBV (vírus da hepatite B) ou HCV (vírus da hepatite C), crianças menores de 13 

anos com HIV/AIDS (vírus da imunodeficiência humana/síndrome da imunodeficiência 

adquirida), adultos com HIV/AIDS, portadores de doenças de depósito, de fibrose 

cística, de trissomias e de coagulopatias, candidatos a transplante de órgãos sólidos ou 

de medula óssea, doadores de órgãos sólidos ou de medula óssea e indivíduos 

cadastrados em programas de transplantes e hemoglobinopatias (BRASIL, 2006, 2014). 

Eventos adversos pós-vacinação raramente acontecem, sendo que os mais 

relatados incluem eritema, edema, dor no local, cefaléia e mal-estar. Esses sinais e 

sintomas normalmente são leves e transitórios e não duram mais que 48 horas. Também 

podem ocorrer febre e fadiga em menos de 5% dos casos. As contraindicações se 

restringem a história de reação anafilática a algum dos componentes da vacina e 

gravidez (BRASIL, 2013; CDC, 2012). 
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A imunoglobulina humana constitui-se numa solução concentrada de anticorpos 

derivados do plasma humano que tem sido utilizada para imunização passiva. 

Geralmente ela é usada na imunoprofilaxia pós-exposição, sendo recomendada para 

indivíduos com contatos íntimos frequentes ou sexuais com outros infectados com 

hepatite A; trabalhadores de instituições de saúde pediátricas, onde casos de hepatite A 

tenham sido diagnosticados; em indivíduos submetidos a frequentes exposições a fontes 

de infecção e em viajantes de regiões não endêmicas para áreas endêmicas. Em 

situações de epidemia, a administração de imunoglobulina poderá conter o surto. 

Quando administrada antes da exposição ao vírus da hepatite A, ou durante as primeiras 

duas semanas após a exposição, tem uma eficácia superior a 85% na prevenção da 

infecção. A administração tardia apenas atenua a expressão clínica da doença, 

convertendo uma hepatite ictérica numa infecção inaparente ou subclínica. Os efeitos 

adversos da imunoglobulina são raros (BRASIL, 2013; CDC, 2012).  

 

1.7 A Infecção pelo HAV em Homens que Fazem Sexo com Homens  

 

 Embora não exista um consenso em relação à terminologia "homens que fazem 

sexo com homens", essa se refere ao indivíduo do gênero masculino que relata ter 

relações sexuais, esporádicas ou regulares, com outro homem. Os HSH se identificam 

como homossexuais ou bissexuais, ou ainda por heterossexuais ou outras denominações 

da cultura na qual estão inseridos (UNAIDS, 2011). 

Localizar e estimar o número de HSH é tarefa difícil, devido ao caráter de 

“anonimato” desses indivíduos.  Embora saiba que essa população tenha se expandido 

nos últimos anos em todo o mundo, não se sabe ao certo o número de HSH existente 

(WHO, 2017). Em pesquisa realizada sobre atitudes e práticas na população brasileira, 

em 2011, a população de gays e outros HSH de 15 a 64 anos de idade foi estimada em 

3,5%, representando cerca de 2,3 milhões de indivíduos no País (BRASIL, 2016). 

 A vulnerabilidade social, individual e programática dos homens que fazem sexo 

com homens, no contexto da epidemia do HIV e outras infecções sexualmente 

transmissíveis (IST), é uma realidade em muitos países (BRASIL, 2007; UNAIDS, 

2016). Sendo necessário recorrer ao modelo holístico de modo a abordar o 

comportamento sexual e os relacionamentos dessa população, cuja evidência mostra 

que, quando comparados com outros homens, os HSH são mais suscetíveis de 

apresentar infecções de transmissão sexual, incluindo a hepatite A (GORGOS, 2013). 
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Por outro lado, é importante que a superação dos contextos de vulnerabilidade amplie e 

fortaleça o envolvimento desse grupo populacional nas ações de promoção da saúde e 

prevenção do HIV/AIDS e outras IST (CAMPOS; ROCHA; BAPTISTA, 2014).  

 Outra realidade vivenciada pelos HSH é a homofobia e o preconceito. Esse tema 

foi objeto de estudo realizado em várias capitais brasileiras por Kerr e colaboradores, o 

qual demonstrou que a discriminação homofóbica e o preconceito da sociedade foram 

associados a um risco elevado de violência sexual, frequentemente coexistindo com 

violência física e psicológica nos HSH. Tais achados ressaltam a necessidade de 

intervenções para prevenir a violência na população de HSH (KERR et al., 2015). 

Embora exista um programa denominado "Brasil sem homofobia", que visa combater à 

violência e à discriminação contra LGBTT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transgêneros) e promover a cidadania dos HSH (BRASIL, 2004), o mesmo parece ser 

insuficiente ou ineficaz na redução da violência homofóbica. Assim, outras medidas 

preventivas contra "violência sexual, física e psicológica" em HSH deveriam ser 

prioridade de saúde pública no Brasil (KERR et al., 2015; SÁBIDO et al., 2015).  

 As "redes sociais" (ferramentas on-line, amizades, organizações baseadas na 

comunidade, redes culturais e sexuais) têm um papel importante na circulação de 

agentes infecciosos, com o potencial de transmissão rápida, devido as grandes redes de 

parcerias sexuais e práticas sexuais específicas (sexo anal, oral, dígito oroanal, dentre 

outras) e de risco, por exemplo, o sexo desprotegido (BRIGNOL et al., 2015; LEE et al., 

2017). De fato, surtos da hepatite A têm ocorrido em HSH na Europa, América do Norte 

e Austrália (BEEBEEJAUN et al., 2017; BIALEK et al., 2011; RÜÜTEL; LÔHMUS; 

JANES, 2015; WERBER et al., 2017). Investigações reportam, ainda, que genótipos 

específicos do HAV circulam nessa população, demonstrando uma cadeia particular de 

transmissão viral (BEEBEEJAUN et al., 2017; D’ANDREA et al., 2015; GORGOS, 

2013; URBANUS et al., 2009).  

Estudos conduzidos em HSH mostraram taxas de prevalência para o marcador 

anti-HAV (Quadro 2), que variam de 7,4%, em HIV soronegativos em Taipei/Taiwan 

(TSENG et al., 2012) a 74,7% em HIV soropositivos em Sydney/Austrália (JIN et al., 

2007). 

Embora haja evidências em considerar a hepatite A uma infecção sexualmente 

transmissível em homens que fazem sexo com homens (BEEBEEJAUN et al., 2017; 

URBANUS et al., 2009), o papel da transmissão sexual ainda não está bem 

estabelecido, pois alguns estudos não observaram associação entre essa infecção e 
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fatores de risco relacionados aos comportamentos/práticas sexuais (COTTER et al., 

2003; KOURKOUNTI et al., 2014; LINKINS et al., 2013; NANDWANI et al., 1994). 

Por outro lado, a infecção pelo HAV em HSH mostrou-se associada ao intercurso anal 

(KATZ et al., 1997), ao sexo oroanal (BALLESTEROS et al., 1996; COREY; 

HOLMES, 1980; HENNING et al., 1995) e digitoanal/retal (HENNING et al., 1995), 

bem como com outros fatores que propiciam à transmissão sexual do HAV, tais como: 

múltiplas parceirias sexuais, parcerias casuais, sexo em grupo, relação sexual sem 

proteção e outras IST (BIALEK et al., 2011; CORONA et al., 1999; HENNING et al., 

1995; KATZ et al., 1997; MAZICK et al., 2005; REINTJES et al., 1999). 

O Ministério da Saúde por meio da "Pesquisa de Atitudes e Práticas da População 

Brasileira" prioriza a superação de contextos de vulnerabilidade e a promoção do sexo 

seguro, como uma das principais estratégias da política de prevenção de IST/AIDS no 

País (BRASIL, 2011). Assim, medidas preventivas devem ser consideradas entre os 

HSH; dentre elas, o uso sistemático de métodos de barreira, incluindo o uso de 

preservativo para o sexo anal e oral e de luvas para o sexo digitoanal (BRASIL, 2011; 

GORGOS, 2013).  

O Centro de Prevenção e Controle de Doenças da Europa (ECDC) enfatiza que a 

vacinação de HSH contra o HAV é a principal medida preventiva no contexto de surtos 

de hepatite A. Assim, o oferecimento da vacina deve ser incluído nos programas de 

promoção da saúde voltados para essa população, além do uso de preservativo. Em 

regiões onde a vacina contra o HAV não é universalmente oferecida, recomenda-se a 

priorização da vacinação dos HSH que vivem em locais de ocorrência de surtos de 

hepatite A, ou para aqueles que pretendem viajar para locais onde surtos têm sido 

reportados entre HSH, além de indivíduos em risco de infecção grave pelo HAV 

(portadores do HBV e/ou HCV) e usuários de drogas injetáveis (ECDC, 2017). 

Ainda segundo ECDC, outras estratégias podem ser consideradas na prevenção da 

hepatite A entre os HSH, como orientações sobre prevenção primária e promoção da 

vacinação por meio do engajamento da sociedade civil, da mídia social e 

eventos/aplicativos gays. Quanto aos profissionais de saúde, tornam-se relevantes 

medidas de conscientização sobre os surtos de hepatite A entre HSH, bem como a 

promoção da vacinação em unidades de sáude, além da importância da notificação dos 

parceiros sexuais dos indivíduos infectados pelo HAV. Adicionalmente, recomenda-se a 

profilaxia pós-exposição para contatos sexuais e domésticos de casos de hepatite A por 

meio da administração da vacina e da imunoglobulina humana. Portanto, ações com 
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ênfase em comportamento sexual de risco e práticas de higiene pessoal (lavagem das 

mãos e genitália antes e após o sexo), além da adoção de métodos de barreira nas 

relações sexuais e da vacinação devem ser intensificadas junto aos HSH (ECDC, 2017). 

Conforme descrito, é de fundamental importância à vacinação contra o HAV no 

contexto de surtos de hepatite A (ECDC, 2017). No entanto, uma baixa cobertura 

vacinal tem sido observada em HSH (CHEN et al. 2017; GORGOS, 2013; HOOVER et 

al. 2012; VALOUR et al. 2014). Adicionalmente, falha na resposta vacinal e mutações 

de escape à vacina foram reportadas nessa população (MOR; LURIE; KATCHMAN, 

2012; PÉREZ et al., 2011). 
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Quadro 2 - Prevalência do marcador anti-HAV em homens que fazem sexo com homens 

Referência Local N Prevalência (%) 

Chen et al. (2017) Taichung/Taiwan 247 (HIV +) 19,6 

Rüütel et al. (2015) Estônia/Europa 43 40,0 

Kourkounti et al. (2014) Atenas/Grécia 897 (HIV+) 35,7 

Linkins et al. (2013) Banguecoque/Tailândia 1291 27,0 

Hoover et al. (2012) EUA (multicêntrico) 627 (HIV+) 16,1 

Tseng et al. (2012) Taipei/Taiwan 438 (HIV+) 

690 (HIV-) 

15,1 

7,4 

Weerakoon et al. (2012) Vitória/Austrália 3055 39,0 

Bialek et al. (2011) EUA (multicêntrico) 2708 (HIV-) 18,4 

Colón-López et al. (2011) San Juan/Porto Rico 41 46,3 

Bozicevic et al. (2009)* Zagrebe/Croácia 360 14,2 

Lee et al. (2008) Tainan/Taiwan 75 (HIV+) 40,0 

Sun et al.  (2009) Taipei/Taiwan 658 50,5 

Jin et al. (2007) Sydney/Austrália 221 (HIV+) 

1398 (HIV-) 

74,7 

69,4 

O'Riordan et al. (2007) Londres/Inglaterra 300 46,6 

Ko et al. (2006) Taipei/Taiwan 339 38,0 

Jin  et al. (2004) Sydney/Austrália 903 (HIV-) 68,0 

Diamond et al. (2003) Washington/EUA 833 21,0 

Ross et al. (2002) Birmingham/Inglaterra 74 23,0 

Ochnio et al. (2001) Vancouver/Canadá 51 25,5 

Corona et al. (1999) Roma/Itália 146 60,3 

Katz et al. (1997) São Francisco/EUA 432 28,0 

Villano et al. (1997) Chicago/EUA 294 32,0 

Ballesteros et al. (1996) Madrid/Espanha 74 47,0 

Nandwani et al.  (1994) Londres/Inglaterra 185 32,4 

Hofmann et al. (1988) Copenhague/Dinamarca 260 36,0 

Coester et al. (1984) Antuérpia/Bélgica 194 43,3 

Coutinho et al. (1983) Amsterdã/Holanda 689 42,0 

Corey; Holmes (1980) Washington/EUA 102 30,0 

*Estudo utilizando RDS (Respondent-driven sampling). 
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1.8 Metodologia Respondent Driven Sampling (RDS) 

 

 Alguns métodos têm sido empregados para alcançar populações de difícil 

acesso, como os homens que fazem sexo com homens. Dentre esses métodos, 

encontram-se snowball ou "bola de neve" (COLEMAN, 1958; GOODMAN, 1961), 

Time Space Sampling (TSS) (KALTON; ANDERSON, 1986; MUHIB et al., 2001) e o 

Respondet Driven Sampling (RDS) (HECKATHORN, 1997, 2002; SALGANIK; 

HECKATORN, 2004; VOLZ; HECKATORN, 2008).   

 Heckathorn, em 1997, propôs a metodologia Respondent Driven Sampling, uma 

estratégia de amostragem baseada no rastreamento das redes sociais que ligam os 

indivíduos da população-alvo investigada (GILE et al., 2015; HECKATHORN, 1997). 

No método RDS, inicialmente é convidado um número reduzido de indivíduos da 

população-alvo, denominados sementes, que se mantêm conectados em rede social. As 

sementes, escolhidas de forma não aleatória, recebem um número previamente definido 

de cupons de recrutamento (comumente três) com os quais devem recrutar 

aleatoriamente os pares elegíveis de sua rede social. Dessa forma, inicia-se a primeira 

"onda" de recrutamento do estudo (HECKATHORN, 2002b). Esses indivíduos também 

recebem cupons para recrutar outros de sua rede social ("novas ondas") e, assim, ciclos 

sucessivos de recrutamento ocorrem (Figura 7). Cada participante deve fornecer uma 

estimativa do tamanho de sua rede social na população-alvo. 

 Os cupons são intransferíveis e possuem um número identificador único, que 

permite identificar as cadeias de recrutamento, possibilitando estimar e corrigir 

matematicamente os vieses gerados pelo processo de amostragem (HECKATHORN, 

2002b). Os participantes recebem incentivos por cada indivíduo recrutado. O incentivo 

é previsto para tentar compensar o tempo dispendido e pelo esforço no recrutamento 

(SEMAAN et al., 2010). 

  A análise estatística dos dados é realizada por um aplicativo de livre acesso, 

denominado de Sampling Analysis Tool (RDSAT) (RDS incorporated 2006, web site 

htt://www.respondentdrivensampling.org/main.htm). Esse aplicativo pondera e ajusta os 

dados de acordo com os padrões de recrutamento observados durante o estudo, tendo 

em vista o efeito homofilia e o tamanho da rede social de cada indivíduo 

(SZWARCWALD; DAMACENA, 2008).   
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Figura 7 - Exemplo de rede de recrutamento RDS, com uma semente e três convites 

(modificada)    

Fonte: www.researchgate.net/figure/respondent-driven-sampling 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

A infecção pelo vírus da hepatite A apresenta uma distribuição global. Os níveis 

de endemicidade dessa infecção estão diretamente relacionados às condições sanitárias e 

socioeconômicas da população (AGGARWALL; GOEL, 2015; FRANCO et al., 2012; 

JACOBSEN; KOOPMAN, 2005). No Brasil, a mudança na endemicidade de alta para 

intermediária e baixa em áreas urbanas do País tem ocasionado um deslocamento da 

infecção pelo HAV da infância para a vida adulta (BRASIL, 2011, 2015). Esse fato gera 

impacto negativo por afastamento do trabalho/escola e, nos casos com maior gravidade, 

pode resultar em hospitalização e óbitos (AGGARWALL; GOEL, 2015; MATHENY; 

KINGER, 2012).   

Segundo a OMS, países com endemicidade intermediária para hepatite A serão 

beneficiados pela imunização universal de crianças, enquanto os de endemicidade baixa 

podem considerar a vacinação contra o HAV para adultos em risco (WHO, 2016). Na 

rede pública de saúde do Brasil, a vacina está disponível para crianças na faixa etária de 

15 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias, assim como nos Centros de Referência para 

Imunobiológicos Especiais para indivíduos com risco elevado de hepatite A grave 

(BRASIL, 2006, 2013, 2015, 2017).  

Portanto, com a mudança no perfil de endemicidade da infecção pelo HAV no 

País, gerando aumento do número de adultos suscetíveis ao vírus, investigações 

soroepidemiológicas tornam-se relevantes para subsidiar a expansão de programas de 

vacinação contra essa infecção (KOURKOUNTI et al. 2014; REGAN et al. 2016). 

A hepatite A é considerada uma infecção sexualmente transmissível em homens 

que fazem sexo com homens (BEEBEEJAUN et al., 2017; URBANUS et al., 2009), 

estando associada a comportamentos/práticas sexuais específicas, tais como: intercurso 

anal, oroanal e dígito-oroanal, além de outros que potencializam a transmissão sexual do 

HAV, como múltiplos parceiros sexuais, parcerias casuais, etc (GORGOS et al., 2013). 

Em contraste, outras investigações não evidenciaram a transmissão sexual desse vírus 

(COTTER et al., 2003; KOURKOUNTI et al., 2014; LINKINS et al., 2013; 

NANDWANI et al., 1994), demonstrando, assim, a necessidade de estudos 

epidemiológicos adicionais visando uma melhor compreensão sobre a infecção pelo 

HAV em HSH. 
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Para o nosso conhecimento, esta é a primeira investigação epidemiológica sobre a 

infecção pelo HAV em HSH realizada no Brasil, utilizando o método RDS. O estudo 

aqui proposto é importante também no estabelecimento da situação de base, ao 

investigar o índice de imunização contra hepatite A na população-alvo, tanto para 

análise atual, quanto futura em relação à vacinação. Assim sendo, os resultados desta 

pesquisa poderão subsidiar o planejamento de políticas públicas de prevenção e controle 

da hepatite A voltadas para os HSH.  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar os aspectos epidemiológicos da hepatite A em uma população de 

homens que fazem sexo com homens no Brasil Central. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

- Estimar a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A em HSH em Goiânia-GO;  

- Analisar os fatores associados a esta infecção; 

- Verificar o índice de imunização contra a hepatite A na população estudada. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

Estudo de corte transversal em homens que fazem sexo com homens em Goiânia-

GO, realizado de março a novembro de 2014. 

 

4.2 População-alvo 

 

A população-alvo foi composta por homens que fazem sexo com homens em 

Goiânia-Goiás, Brasil Central. 

Foram elegíveis para o estudo: homens que relataram relação sexual com homens 

nos últimos 12 meses, com idade igual ou superior a 18 anos e que apresentaram um 

cupom recrutador válido, segundo a metodologia proposta para o recrutamento. Foram 

excluídos do estudo os transexuais. 

 

4.3 Recrutamentos, Coleta de dados e Amostras sanguíneas 

 

Inicialmente, foi realizada uma pesquisa com a apresentação do projeto de 

pesquisa e definição de estratégias operacionais para o recrutamento da população-alvo. 

Nessa, foram selecionadas as “sementes” (HSH-chaves) e definidos os locais de coleta 

de dados/amostras sanguineas e o incentivo para os participantes. Essa pesquisa teve o 

apoio de Organizações Governamentais e Organizações Não Governamentais (ONGs) 

que realizam atividades junto à população LGBTT - lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transgêneros. 

Foram selecionadas de forma não aleatória cinco HSH sementes, que receberam 

três cupons para convidarem outros HSH que faziam parte de sua rede social, formando 

nova onda e, assim, sucessivamente, até a saturação da população ou alcance do número 

amostral desejado. Na Figura 8, verifica-se a representação gráfica das cinco cadeias de 

recrutamento deste estudo. Cada quadrado representa um HSH recrutado (os 

maiores/pretos correspondem às sementes e os menores/amarelos à sua rede social).  
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Figura 8 - Representação gráfica das cadeias de recrutamento deste estudo 

 

Na fase de recrutamento, foi disponibilizado um número de telefone celular, para 

que fossem realizados os contatos dos participantes para agendamentos da coleta de 

dados e de amostras de sangue. Os locais de coleta foram os eventos LGBTT, além do 

Laboratório Profª Margarida Dobler Komma do Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública-IPTSP/UFG. Como forma de incentivo/ajuda de custo para deslocamento dentro 

da cidade de Goiânia, cada indivíduo recebeu um total de quatro vale-transportes, um 

pela participação no estudo e os outros referentes ao recrutamento de novos 

participantes.  

Após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE), os 

participantes foram entrevistados utilizando-se um questionário estruturado, contendo 

perguntas sobre dados sociodemográficos, comportamentos/práticas sexuais e outros 

relacionados à transmissão fecal-oral, além de antecedentes de vacinação contra a 

hepatite A.  

Uma amostra de sangue (10 mL) foi coletada de cada participante, por meio de 

punção venosa com seringa e agulha descartáveis. As amostras foram transportadas em 

caixas apropriadas até o Laboratório de Virologia (IPTSP/UFG). Após centrifugação, os 

soros foram separados em duas alíquotas e armazenados a -20°C até a realização dos 

testes. Tais procedimentos foram executados seguindo as normas de biossegurança. 

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Goiás (UFG) (Protocolo nº 497374 CEP/UFG), em Goiânia, 

Goiás. No decorrer da pesquisa, foram desenvolvidas atividades de educação e 
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promoção em saúde, com a distribuição de folhetos informativos sobre hepatites virais e 

IST, além de preservativos e gel lubrificante. Na última fase da investigação, foi 

realizada a entrega dos resultados dos testes sorológicos, seguida por aconselhamento. 

 

4.4 Testes Sorológicos 

 

4.4.1 Detecção do marcador anti-HAV total 

 

 As amostras de soro obtidas foram testadas para pesquisa de anticorpos contra o 

vírus da hepatite A por ELISA-competitivo, empregando-se reagentes comerciais da 

Biokit (Bioelisa anti-HAV, Barcelona, Espanha). Resumidamente, os soros, controles 

positivo e negativo foram adicionados à placa de ELISA sensibilizada com antígeno do 

HAV. A seguir, foi acrescentado o conjugado (anticorpo monoclonal de camundongo 

anti-HAV conjugado com peroxidade) e incubado durante 60 minutos a 37ºC. Após a 

incubação, foi realizada a lavagem com tampão fosfato por seis vezes, seguida da 

adição de substrato (tampão citrato-acetato contendo peróxido de hidrogênio) e da 

substância cromógena (tetrametilbenzidina – TMB). Em seguida, foi realizada 

incubação de 30 minutos a temperatura ambiente. A reação foi interrompida pelo    

acréscimo da solução de bloqueio (ácido sulfúrico a 1N) e a leitura espectrofotométrica 

dos valores de densidade ótica realizada em leitora de microplaca bicromática (450-620 

nm). Foi calculado o somatório da média das absorbâncias do controle negativo (CNx) e 

do positivo (CPx), dividindo o resultado por dois, para obtenção do cut-off. As 

absorbâncias das amostras foram divididas pelo valor do cut-off, sendo consideradas 

positivas aquelas cujo valor foi ≤ 1,0. 

 

4.4.2 Pesquisa do marcador anti-HAV IgM 

 

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

detecção de anticorpos anti-HAV IgM por ELISA, utilizando-se reagentes comerciais da 

Symbiosys (Anti-HAV IgM SYM, São Paulo, Brasil). Foram adicionados as amostras 

diluídas (1/100) e os controles positivos e negativos à placa de ELISA sensibilizada com 

anticorpos monoclonais anti-IgM humana. A placa foi incubada por 20 minutos a 37 ºC 

e, em seguida, lavada por cinco vezes.  Acrescentou-se o conjugado (antígeno do HAV 

conjugado com peroxidase). Foi realizada nova incubação por 40 minutos a 37ºC e, 
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logo após, a placa foi lavada por cinco vezes. A mistura cromógeno-substrato (TMB em 

tampão citrato-fosfato e peróxido de hidrogênio) foi adicionada. A seguir, realizou-se 

incubação por 15 minutos a temperatura ambiente, e interrompeu-se a reação pela 

adição de solução de bloqueio (ácido sulfúrico a 1N), sendo realizada leitura 

espectrofotométrica (filtro de 450-620 nm). O cut-off foi calculado por meio da média 

das absorbâncias dos controles negativos somada a 0,100. Foram consideradas 

positivas, as amostras cujo valor da absorbância multiplicado por 1,1 foi maior do que o 

cut-off. 

 

4.5 Processamento e Análise dos Dados  

 

Os dados das entrevistas e os resultados dos ensaios sorológicos foram digitados 

utilizando o programa estatístico SPSS versão 15.0 for Windows. Em seguida, o arquivo 

de dados foi exportado para uma ferramenta estatística, RDSAT v.5.6, a fim de gerar 

estimativas ajustadas de prevalência com intervalos de confiança de 95%. RDSAT 

ajusta as prevalências segundo os padrões de recrutamento e tamanho da rede em 

relação aos outros recrutas, levando em consideração a homofilia da amostra e o alcance 

do equilíbrio das variáveis (HECKATHORN, 1997; SABIN; JOHNSTON, 2014; 

UUSKÜLA et al., 2010). Foi utilizado o software Netdraw versão 2.084, para realizar o 

desenho das cadeias de recrutamento.  

Na análise dos fatores de risco, prevalência e Odds Ratio (OR) foram calculadas 

com intervalo de confiança de 95% (IC 95%). Inicialmente, realizou-se a análise 

univariada dos fatores associados à infecção pelo HAV, excluíndo os HSH vacinados 

contra hepatite A. As variáveis que apresentaram valor de p < 0,10 foram incluídas em 

um modelo de regressão múltipla, método Backward step wise. Na análise multivariada, 

os fatores que apresentaram p < 0,05 foram considerados independentemente associados 

à infecção pelo HAV. Os testes Qui-quadrado e Exato de Fisher foram utilizados quando 

apropriados.  
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Características Sociodemográficas dos HSH 

 

As características sociodemográficas são mostradas na Tabela 1. Um total de 522 

homens que fazem sexo com homens foi analisado. A média de idade dos participantes 

foi de 25,0 anos (desvio padrão de 7,7), variando de 18 a 69 anos. Após a estratificação, 

observou-se que a maioria (57,3%) apresentava idade entre 18 e 24 anos. 

A maior parte (74,9%) se autodeclarou gay, seguida por bissexuais (19,4%) e 

travestis (5,7%). Quanto à renda familiar, houve predomínio da classe E (61,3%). 

Relativo à escolaridade, de um total de 520 indivíduos, 63,9% haviam cursado o ensino 

médio (10 a 12 anos de estudo).  

Em relação ao estado civil, verificou-se que a maioria relatou ser solteira (76,9%). 

A respeito das características étnico-raciais, 59,0% se autodeclararam de cor parda. A 

maior parte da população estudada (71,2%) informou que residia em Goiânia. 

 

5.2 Características Domiciliares e de Higiene dos HSH  

 

A Tabela 2 apresenta as características domiciliares e de higiene dos HSH 

estudados. Quanto às condições de moradia da população, observou-se que 75,4% das 

residências apresentavam rede de esgoto, 92,9% água canalizada/tratada e 39,1% 

cisterna ou poço artesiano. Ainda, 67,0% dispunham de filtro de água e 97,4% de 

banheiro.  

Quanto aos hábitos pessoais de higiene, 4,1% relataram ingerir água sem 

tratamento. Verificou-se, ainda, que 43,8% dos indivíduos estudados não lavavam 

sempre as mãos antes das refeições e 20% após ir ao banheiro. 
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Tabela 1 - Características sociodemográficas de 522 homens que fazem sexo com 

homens em Goiânia, Goiás 

Características N % % Ajustado por 

RDSAT 

IC 95% 

Idade (média ± dp: 25 ± 7,7) 
    

18-24 anos 319 61,1 57,3 48,2-65,9 

25-29 anos 91 17,4 18,5 11,5-28,4 

≥ 30 anos 112 21,5 24,2 17,7-32,2 

Identidade sexual      

Gay 355 68,0 74,9 67,2-81,4 

Bissexual 76 14,6 19,4 13,4-27,2 

Travesti 91 17,4 5,7 3,8-8,3 

Renda familiar      

A/B
 a   

 7 1,4 0,4 0,1-1,7 

C
 b 

81 15,5 9,9 6,6-14,5 

D
 c 

140 26,8 28,4 20,3-38,3 

E
 d 

294 56,3 61,3 52,1-69,7 

Escolaridade (n=520)     

≤ 9 anos 77 14,8 13,7 9,0-20,3 

10–12 anos 307 59,0 63,9 55,9-71,3 

≥ 13 anos 136 26,2 22,4 17,0-28,9 

Estado civil     

Solteiro 420 80,5 76,9 66,9-84,5 

Casado/União consensual 94 18,0 20,1 12,9-29,9 

Separado   8 1,5 3,1 0,9-9,4 

Cor/Raça      

Parda 296 56,7 59,0 50,0-67,4 

Branca 103 19,7 18,9 13,5-25,7 

Preta 91 17,4 16,6 9,9-26,4 

Amarela 21 4,0 4,1 1,7-9,2 

Indígena 11 2,1 1,5 0,7-3,4 

Local em que reside      

Goiânia 371 71,1 71,2 63,6-77,7 

Região metropolitana 151 28,9 28,8 22,3-36,4 

IC: intervalo de confiança; dp: desvio padrão; 
a
 ≥ 8.641 reais; 

b
 entre 2.005 e 8.640 reais; 

c
 entre 1.255 e 

2004 reais; 
d
 ≤ 1.254 reais. 
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Tabela 2 - Características domiciliares e de higiene de 522 homens que fazem sexo com 

homens em Goiânia, Goiás 

Características N % % Ajustado 

por RDSAT 

IC 95% 

Rede de esgoto 
    

Não 81 15,5 24,6 17,3-33,6 

Sim 441 84,5 75,4 66,4-82,7 

Água canalizada/tratada     

Não 20 4,8 7,1 3,6-13,7 

Sim 502 96,2 92,9 86,3-96,4 

Cisterna ou poço artesiano     

Não 379 72,6 60,9 51,4-69,6 

Sim 143 27,4 39,1 30,4-48,6 

Filtro de água     

Não 154 29,5 33,0 24,4-42,9 

Sim 368 70,5 67,0 57,1-75,6 

Banheiro      

Não 9 1,7 2,6 0,5-12,1 

Sim 513 98,3 97,4 87,9-99,5 

Ingestão de água sem tratamento     

Não 508 97,3 95,9 90,1-98,3 

Sim 14 2,7 4,1 1,7-9,9 

Lavagem das mãos antes das refeições     

Sempre 281 53,8 56,1 47,5-64,4 

Às vezes 229 43,9 41,7 33,6-50,3 

Nunca 12 2,3 2,1 0,8-5,8 

Lavagem das mãos após ir ao 

banheiro 

    

Sempre 410 78,5 80,0 72,4-85,9 

Às vezes  108 20,7 19,7 13,8-27,3 

Nunca 4 0,8 0,3 0,1-0,9 

IC: intervalo de confiança. 
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5.3 Comportamentos/Práticas Sexuais dos HSH  

 

Na Tabela 3, notam-se as características sexuais informadas pelos participantes do 

estudo. A maioria relatou que fazia prática sexual oral ativa (88,5%) ou passiva (89,1%). 

Quase a metade da população (45,7%) afirmou realizar sexo oroanal e 32,7% sexo 

dígito-oroanal. 

Um terço (35,1%) declarou sexo com mais de um parceiro na mesma relação, 

enquanto a maioria (61,5%) informou ter tido relação sexual sob efeito de álcool/drogas.  

O uso de objetos eróticos durante a prática sexual foi mencionado por 13,6% dos 

indivíduos.  

A maioria dos HSH (59,7%) declarou ter tido mais que 10 parcerias sexuais ao 

longo da vida. Dos entrevistados, 30,5% relataram história de IST e 33,1% recebiam 

dinheiro/favores em troca de sexo. 
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Tabela 3 - Comportamentos/práticas sexuais relatados por homens que fazem sexo com 

homens em Goiânia, Goiás 

Características  N % % Ajustado 

por RDSAT 

IC 95% 

Prática sexual oral ativa (n=521) 
    

Não 40 7,7 11,5 6,8-18,6 

Sim 481 92,3 88,5 81,4-93,2 

Prática sexual oral passiva (n=521)     

Não 48 9,2 10,9 7,2-16,3 

Sim 473 90,8 89,1 83,7-92,8 

Sexo oroanal (n=521)     

Não 263 50,5 54,3 45,4-62,2 

Sim 258 49,5 45,7 37,1-54,6 

Sexo digito-oroanal (n=521)     

Não 303 58,2 67,3 58,2-75,4 

Sim 218 41,8 32,7 24,6-41,8 

Sexo com mais de um parceiro na mesma relação 

(n=519) 

    

Não 240 46,2 64,9 57,0-72,0 

Sim 279 53,8 35,1 28,0-43,0 

Relação sexual sob efeito de álcool/drogas (n=521)     

Não 165 31,7 38,5 30,6-47,1 

Sim 356 68,3 61,5 52,9-69,4 

Uso de objetos eróticos na relação sexual (n=518)     

Não 404 78,0 86,4 81,4-90,2 

Sim 114 22,0 13,6 9,8-18,6 

Parcerias sexuais ao longo da vida (n=521)     

1  3  0,6 2,2 0,6-8,4 

2-5 73 14,0 20,9 15,1-28,1 

6-10 80 15,4 17,2 11,9-24,2 

> 10 365 70,0 59,7 51,2-67,7 

História de IST (n=516)     

Não 388 75,2 69,5 59,1-78,3 

Sim 128 24,8 30,5 21,7-40,9 

Recebimento de dinheiro/favores em troca de 

sexo (n=520) 

    

Não 281 54,0 66,9 57,4-75,3 

Sim 239 46,6 33,1 24,7-42,6 

IC: intervalo de confiança; IST: infecção sexualmente transmissivel. 
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5.4 Prevalência do Marcador Sorológico da Hepatite A em HSH 

 

 Na Tabela 4, observa-se que 82,0% (428/522) dos HSH apresentaram 

soropositividade ao marcador anti-HAV total. Destes, apenas oito (1,5%) relataram 

imunização prévia contra hepatite A e 420 (80,5%) indivíduos foram considerados 

expostos previamente ao HAV (anti-HAV IgM não reagentes). Por outro lado, 94 

(18,0%) foram suscetíveis à infecção pelo HAV (anti-HAV não reagentes).  

 

Tabela 4 - Prevalência do marcador sorológico da hepatite A em 522 HSH em Goiânia, 

Goiás 

 Positivo  

Anti-HAV/Categorias N % IC 95% 

Soropositividade global 428 82,0 78,3-85,1 

     Vacinação contra hepatite A 8 1,5 0,7-3,1 

     Exposição ao HAV 420 80,5 76,7-83,7 

Ausência do marcador (suscetíveis) 94 18,0 14,9-21,6 

IC: intervalo de confiança. 
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5.5 Análise dos Fatores Associados à Infecção pelo HAV 

            

Os fatores associados à infecção ao vírus da hepatite A na população de HSH são 

mostrados nas Tabelas 5 e 6.  

Observou-se que as variáveis idade e escolaridade foram estatisticamente 

associadas ao HAV (p< 0,001) (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Variáveis contínuas associadas à infecção pelo vírus da hepatite A (HAV) em 

homens que fazem sexo com homens (N = 514) em Goiânia, Goiás 

Variáveis HAV N Média Desvio padrão P 

Idade (anos) Não 94 22,1 5,8 <0,001 

 Sim 420 25,8 7,7  

Escolaridade (anos) Não 93 12,7 1,9 <0,001 

 Sim 419 11,6 2,7  

 

             A Tabela 6 demostra variáveis categóricas associadas à infecção pelo HAV com 

seus respectivos intervalos de confiança. Pela análise univariada, verificou-se que as 

variáveis rede de esgoto e filtro de água na residência, assim como recebimento de 

favores/dinheiro por sexo apresentaram associação estatística ao HAV.  
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Tabela 6 - Análise univariada dos potenciais fatores de risco associados à infecção pelo 

vírus da hepatite A (HAV) em homens que fazem sexo com homens (N = 514) em 

Goiânia, Goiás 

IC: intervalo de confiança de 95%; sm: salário mínimo; IST: infecção sexualmente transmissível; HIV: 

vírus da imunodeficiência humana. 

 

Fator de risco Anti-HAV 

Positivo/Total 

(%) Odds Ratio (IC 95%) P 

Orientação sexual 
    

Bissexual 59/74 (79,7) 1,0  

Gay 281/350 (80,3) 1,0 (0,6-1,9) 0,898 

Travesti 80/90 (88,9) 2,0 (0,8-4,8) 0,113 

     

Renda mensal      

≥1449 reais (2sm) 159/188 (84,6) 1,0  

725-1448 reais (1-2sm)  171/210 (81,4) 0,8 (0,5-1,3) 0,40 

≤724 reais (1sm) 90/116 (77,6) 0,6 (0,3-1,1) 0,13 

     

Rede de esgoto     

Sim 346/434 (79,7) 1,0  

Não 74/80 (92,4) 3,1 (1,3-7,4) 0,007 

     

Filtro de água     

Sim 282/363 (77,7) 1,0  

Não 138/151 (91,4) 3,0 (1,6-5,7) <0,001 

     

Uso de preservativo no sexo 
oral (n=482) 

    

Sempre 159/199 (79,9) 1,0  

Às vezes/Nunca 233/283 (82,3) 1,2 (0,7-1,9) 0,500 

     

Sexo dígito-oroanal (n=513)     

Não 246/302 (81,5) 1,0  

Sim 173/211 (82,0) 1,0 (0,6-1,6) 0,878 

     

Número de parcerias sexuais 

ao longo da vida (n=513) 

    

20 198/249 (79,6) 1,0  

>20 221/264 (83,7) 1,3 (0,8-2,1) 0,220 

     

História de IST (n=508)     

Não 309/384 (80,5) 1,0  

Sim 107/124 (86,3) 1,5 (0,9-2,7) 0,143 

     

Recebimento favores/dinheiro 

em troca de sexo (n=512) 

    

Não 215/276 (77,9) 1,0  

Sim 203/236 (86,0) 1,7 (1,1-2,8) 0,018 

     

Sorologia para HIV     

Negativo 330/412 (80,1) 1,0  

Positivo 90/102 (88,2) 1,9 (1,0-3,6) 0,057 
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Todas as variáveis que apresentaram valor de p< 0,10 foram consideradas para a 

regressão logística (Tabela 7). Após a análise multivariada, notou-se que idade (OR 

ajustado: 1,1; p< 0,001), escolaridade (OR ajustado: 0,8; p< 0,001), rede de esgoto (OR 

ajustado: 2,9; p = 0,020) e filtro de água (OR ajustado: 2,3; p = 0,011) no domicilio 

permaneceram associados à infecção pelo HAV.  

 

Tabela 7 - Análise multivariada de características sociodemográficas e fatores de risco 

associados à infecção pelo vírus da hepatite A em homens que fazem sexo com homens 

(N = 514) em Goiânia, Goiás 

Variáveis Odds Ratio ajustado
a
 

(IC 95%) 

P 

Idade (anos) 1,1 (1,1-1,2) <0,001 

Escolaridade (anos) 0,8 (0,7-0,9) <0,001 

Rede de esgoto 2,9 (1,2-7,0)  0,020 

Filtro de água 2,3 (1,2-4,5)  0,011 

Recebimento de favores/dinheiro em 

troca de sexo 

1,5 (0,9-2,4)  0,135 

Soropositividade para HIV 1,3 (0,6-2,5)  0,506 

IC: intervalo de confiança de 95%; HIV: vírus da imunodeficiência humana. 
a
Ajustado por idade, 

escolaridade, rede de esgoto, filtro de água, recebimento de favores/dinheiro em troca de sexo e 

soropositividade ao HIV.  
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6 DISCUSSÃO  

 

 Este é o primeiro estudo conduzido na América do Sul que traça o perfil 

soroepidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite A em homens que fazem sexo 

com homens. Acredita-se que os resultados obtidos nesta dissertação, incluindo a 

prevalência e fatores associados à infecção pelo HAV nos HSH em Goiânia-GO, assim 

como os referentes à vacinação contra a hepatite A, permitirão o planejamento de ações 

de prevenção e controle dessa infecção focada nas específicidades da população-alvo do 

estudo. 

 Ao analisar as características sociodemográficas, a média de idade foi de 25,04 

anos (dp: 7,7), com predomínio de indivíduos jovens (18 a 24 anos; 57,3%). Estes 

resultados foram semelhantes aos verificados em outros grupos de HSH como em 

Campinas-SP, cuja média de idade foi de 23 anos (SOARES et al., 2014), e no estudo 

multicêntrico em dez cidades brasileiras, onde a maioria encontrava-se na faixa etária de 

21-29 anos (BRITO et al., 2015). 

 Quanto à identidade sexual, houve predomínio de indivíduos que se consideram 

gays (74,9%), sendo concordante com os dados observados em São Paulo-SP (VERAS 

et al., 2015), Campinas-SP (SOARES et al., 2014), Salvador-BA (MACCARTHY et al., 

2014) e na investigação multicêntrica (BRITO et al., 2015), onde a maior parte da 

população estudada era constituída por gays (80,7%; 67,7%; 47,5% e 63,1%, 

respectivamente).  

 Em relação ao estado civil, a maior frequência dos entrevistados (76,9%) era 

solteira, corroborando às descritas por (Gonçalves et al., 2016) (85,1% em Fortaleza) e 

(Brito et al., 2015) (84,4%). O nível médio de escolaridade (10-12 anos de estudo, 

63,9%), predominante na população analisada, foi também próximo ao mostrado por 

(Brito et al., 2015) (48,9% referiram escolaridade entre 9 e 12 anos) e por (Brignol et 

al., 2016) (média de escolaridade de 11,4 anos) em Salvador-BA. 

 A maioria dos indivíduos estudados (61,3%) encontra-se na classe econômica 

mais baixa (E), o que está de acordo com os dados publicados por Brignol et al. (2016) 

e MacCarthy et al. (2014), assim como os reportados por Kerr et al. (2013) em alguns 

locais do País (Santos, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília). No entanto, outros autores 

verificaram que mais da metade dos HSH pesquisados pertenciam às classes 

intermediárias B (VERAS et al., 2015) ou C (BRITO et al., 2015; GONÇALVES et al., 
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2016). Diferença nesse indicador talvez possa ser explicada pelo fato do Brasil 

apresentar heterogeneidade em relação ao desenvolvimento e infraestrutura, conforme 

sugerido por Kerr et al. (2013). 

 Ao considerar as características étnico-raciais, a maior parte dos indivíduos se 

autodeclarou “não branca”, o que corrobora os resultados demonstrados em HSH por 

Castro et al. (2016) no Rio de Janeiro-RJ, Brignol et al. (2016), Gonçalves et al. (2016), 

Brito et al. (2015) e Maccarthy et al. (2014). Já os dados das investigações conduzidas 

em HSH por Veras et al. (2015), Soares et al. (2014) e Lippman et al. (2014) mostraram 

frequências elevadas de indivíduos da cor/raça branca. Por outro lado, segundo o 

Instituto de Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em sua Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios 2004/2015, foi observada uma redução da população branca a 

partir de 2004 e, em 2015, a população parda praticamente se igualou à branca (IBGE, 

2015). Ainda ao analisar tais achados, deve-se considerar que os mesmos foram obtidos 

por autodeclaração dos participantes; além disso, a população brasileira destaca-se por 

sua miscigenação (BRITO, 2016; IBGE, 2010, 2015). 

 Portanto, estes dados, assim como a maioria dos verificados nos estudos 

mencionados, retratam que grande parte da população de homens que fazem sexo com 

homens no País é constituída por gay, jovem, solteira, com baixo nível socioeconômico, 

escolaridade média e cor/raça não branca (parda). Estas características podem refletir 

em maior vulnerabilidade individual e social, indicando a necessidade de políticas/ações 

contínuas direcionadas a esse grupo (AYRES et al., 2003; BRIGNOL et al., 2015).  

 Quase a metade da população (43,8%) relatou que não lavava sempre as mãos 

antes das refeições e 20% após ir ao banheiro, demonstrando práticas inadequadas de 

higiene por parte significativa da população estudada, as quais poderiam propiciar a 

transmissão fecal-oral do HAV. Não foi possível comparar estas características, assim 

como as domiciliares observadas neste estudo, com outros grupos de HSH no Brasil, 

tendo em vista que não há investigações conduzidas nessa população que retratam tais 

características. No entanto, na maioria das residências dos HSH, a presença de água 

canalizada/tratada (92,9%) está de acordo com os dados publicados por Ximenes et al. 

(2008), os quais revelaram abastecimento de água (94,3%), torneira dentro da residência 

(84,1%) e o fornecimento regular de água (89,5%) na maior parte dos domicílios da 

população em geral na Região Centro-Oeste. Por outro lado, o índice referente ao 

sistema de esgoto (53,6%) dessa investigação foi inferior ao relatado pelos HSH 

(75,4%). Esse aumento pode ser atribuído às melhorias do sistema de saneamento 
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básico ocorridas posteriormente ao estudo conduzido na população em geral (2004-

2005) (XIMENES et al., 2008).  

 Em relação às características sexuais da população deste estudo, a maioria dos 

entrevistados relatou prática sexual oral ativa (88,5%) ou passiva (89,1%). Além disso, 

quase a metade (45,7%) afirmou realizar sexo oroanal e um terço (32,7%) sexo dígito-

oroanal. Tais achados demonstram que estas práticas sexuais são frequentes nos HSH, 

sendo concordantes com os dados de estudos conduzidos no Brasil (FERNANDES et 

al., 2016; JULIO et al., 2015) e em outros paises (BALLESTEROS et al., 1996; 

DIAMOND et al., 2003; KATZ et al., 1997; ROSS et al., 2002; WRAY et al., 2016).  

Outras características sexuais relatadas pelos participantes da presente 

investigação também foram relevantes, como relação sexual sob efeito de álcool/drogas 

(61,5%). Referente a essa prática, outros autores também reportaram o uso de bebidas 

alcoólicas e/ou drogas durante, ou antes, do sexo entre HSH (CUNHA; GOMES, 2015; 

FERNANDES et al., 2016; MACCARTHY et al., 2014). Esses dados reforçam que esta 

população é afetada pelo uso de álcool/drogas durante o ato sexual, podendo favorecer 

outras práticas de risco, tais como: sexo com mais de um parceiro na mesma relação 

(35,1%), recebimento de dinheiro/favores em troca de sexo (33,1%) e uso de objetos 

eróticos durante a prática sexual (13,6%). Tais características também foram observadas 

em outros grupos de HSH (CUNHA et al., 2015; FERNANDES et al., 2016; LINKINS 

et al., 2013; VOLK et al., 2016; WEERAKOON et al., 2012). 

 Nesta dissertação, observou-se ainda relato de múltiplas parcerias sexuais pela 

maioria dos HSH. Resultado que é corroborado por outros autores (BIALEK et al., 

2011; BRIGNOL et al., 2016; ROCHA et al., 2013; SOARES et al., 2014; VERAS et 

al., 2015) e pode propiciar a ocorrência de IST, relatada no presente estudo por parte da 

população. Semelhantemente, Brignol et al. (2016), Kourkounti et al. (2014) e Maccarth 

et al. (2014) mostraram percentuais de 24,4%, 31,0% e 48,9%, respectivamente. Estes 

achados refletem em maior vulnerabilidade programática e, assim, na necessidade 

urgente de ações de intervenção e prevenção das IST, como orientação sobre as 

práticas/comportamentos sexuais de risco, com ênfase nos métodos de barreira e 

promoção da vacinação contra hepatite A (ECDC, 2017; GORGOS, 2013; WHO, 2017), 

além do acesso e acolhimento desses indivíduos pelos profissionais e serviços de saúde 

(AYRES et al., 2003; BRIGNOL et al., 2015). 

A soroprevalência do HAV de 82,0% (IC 95%: 78,3-85,1) na população de HSH 

foi elevada em relação à prevalência global de 39,5% (IC 95%: 36,5-42,5) estimada em 
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indivíduos na faixa etária de 10 a 19 anos nas capitais brasileiras quando da realização 

do inquérito de base populacional, assim como à encontrada na Região Centro-Oeste 

(56,0%; IC 95%: 49,2-62,7) (BRASIL, 2011). Ao compará-la com outros estudos 

realizados em Goiás, notou-se que a prevalência deste estudo foi semelhante às 

verificadas em indivíduos de assentamentos rurais (82,2%; IC 95%: 78,5-85,5) 

(PINHEIRO et al., 2015) e na comunidade afrodescendente Kalunga (80,9%; IC 95%: 

78,1-83,4) (MATOS et al., 2009), mas inferior à mostrada em   catadores de materiais 

recicláveis em Goiânia (99,5%; IC 95%: 98,1-99,9) (SOARES et al., 2013). Portanto, 

pode-se sugerir que tais índices reflitam características socioeconômicas, domiciliares e 

de higiene desfavoráveis, propiciando a exposição prévia ao HAV. De fato, neste estudo, 

a taxa de exposição ao vírus (80,5%) foi elevada, assim como nos demais (MATOS et 

al., 2009; PINHEIRO et al., 2015; SOARES et al., 2013). Provavelmente, a maioria dos 

indivíduos foi exposta previamente ao vírus, justificando a ausência do marcador de 

infecção aguda (anti-HAV IgM). 

Ao confrontar os achados da presente investigação com outras em HSH em países 

com endemicidade semelhante à observada no Brasil (previamente elevada e em 

transição para intermediária ou baixa), índices menores foram demonstrados em 

Tallinn/Estônia (40,0%; IC 95%: 25,4-55,6) (RÜÜTEL; LÕHMUS; JANES, 2015), 

Atenas/Grécia (35,7%; IC 95%: 32,6-39,0) (KOUKOUNTI et al., 2014), 

Banguecoque/Tailândia (27,0%; IC 95%: 24,6-30,0) (LINKINS  et al., 2013) e San 

Juan/Porto Rico (46,3%; IC 95%: 31,0-62,4) (COLÓN-LÓPEZ et al., 2011), o que pode 

ser explicado por melhorias sanitárias implementadas nesses países.      

Como esperado, taxas inferiores foram reportadas em HSH em regiões 

desenvolvidas onde a endemicidade da infecção pelo HAV é baixa, como nos Estados 

Unidos (16,1% em HIV soropositivos) (HOOVER et al., 2012), no Canadá (25,5%) 

(OCHNIO et al., 2001), na Austrália (39,0%) (WEERAKON et al., 2012) e Taiwan 

(7,4% em HIV soronegativos; 15,1% e 19,6% em HIV soropositivos) (CHEN et al., 

2017; TSENG et al., 2012). Como esses países possuem indicadores econômicos 

elevados, mais investimentos são realizados em saneamento básico. Nos últimos anos, 

outro fator importante foi a implantação da vacina contra a hepatite A em diversas 

regiões do mundo (CHAPPUIS et al., 2017; MENA; GÁRCIA-BASTEIRO; BAYAS, 

2015), contribuindo para a diminuição ou manutenção de taxas baixas de prevalência do 

HAV em grupos de HSH (ALI et al., 2015; REGAN et al., 2016; STUURMAN et al., 

2017). 



42 

 

Dentre os fatores associados à infecção pelo HAV, idade e escolaridade foram 

preditores importantes entre os HSH estudados. Tais fatores são considerados clássicos 

para hepatite A (AGGARWALL; GOEL, 2015; FRANCO et al., 2012; VITRAL et al., 

2012; XIMENES et al., 2014). A associação desta infecção com a idade corrobora 

outras publicações em HSH (BIALEK et al., 2011; CHEN et al., 2017; JIN et al., 2004; 

KOURKOUNTI et al., 2014; LINKINS et al., 2013; ROSS et al., 2002; TSENG et al., 

2012; WEERAKOON et al., 2012), sugerindo uma maior chance de exposição ao HAV 

com o aumento da idade. A associação desta infecção com baixa escolaridade está 

também de acordo com outras investigações conduzidas em HSH (CORONA et al., 

1999; KATZ et al., 1997; LINKINS et al., 2013), uma vez que o nível educacional pode 

influenciar no conhecimento referente à transmissão e consequentemente na adesão às 

medidas de prevenção/controle da hepatite A. 

Ainda em relação aos fatores de risco, ausência de rede de esgoto e de filtro de 

água em domicílios foi associada à infecção pelo HAV, sendo concordante com os dados 

observados por outros autores no Brasil (LUIZ et al., 2003; VITRAL et al., 2012; 

ZAGO-GOMES et al., 2005). É importante salientar que a falta de saneamento básico e 

de água tratada facilita à propagação do HAV (AGGARWAL; GOEL, 2015; FRANCO 

et al., 2012; MANTOVANI et al., 2015; PEREIRA et al., 2016). 

Embora a hepatite A seja considerada uma infecção sexualmente transmissível 

entre os HSH (URBANUS et al., 2009) e alguns estudos tenham descrito associação 

entre essa infecção e práticas sexuais como sexo oral ativo ou passivo, oroanal e dígito-

oroanal (BALLLESTTEROS et al., 1996; COREY; HOLMES, 1980; HENNING et al., 

1995; KO et al., 2006), tal associação não foi observada neste estudo. Semelhantemente, 

outras investigações em HSH também não reportaram essas práticas sexuais como 

fatores preditores da infecção pelo HAV (COTTER et al., 2003; LINKINS et al., 2013; 

NANDWANI et al., 1994; ROSS et al., 2002).  

Apesar da vacina inativada contra o HAV ter sido licenciada nos anos 90 

(OGHOLIKHAN; SCHWARZ, 2016), no Brasil, foi inicialmente disponibilizada na 

rede pública apenas nos CRIEs para grupos especiais, não contemplando os HSH 

(BRASIL, 2006). Em 2014, essa vacina foi introduzida no PNI para crianças de 15 a 23 

meses de idade e, em 2017, expandida para aquelas com até 4 anos, 11 meses e 29 dias 

(BRASIL, 2014, 2015, 2017). Tal limitação na disponibilidade da vacina pode explicar 

a taxa baixa de vacinados entre os HSH deste estudo (1,5%) e ainda o número elevado 

de indivíduos suscetíveis ao HAV (N=94; 18,0%). Portanto, torna-se necessária a 
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ampliação da oferta da vacina contra a hepatite A na rede de saúde pública do País, 

incluindo essa população (REGAN, 2016; WHO, 2012, 2017).  

Por outro lado, alguns países de baixa endemicidade recomendam essa vacina 

para grupos em risco, como os homens que fazem sexo com homens, no sentido de 

conter os surtos de hepatite A (ECDC, 2017; WHO, 2017). Estudos conduzidos em HSH 

em países que implantaram anteriormente a vacina contra a hepatite A verificaram 

significativa redução dos índices dessa infecção na referida população, demonstrando 

que a vacinação é o método mais eficiente para prevenir a infecção pelo HAV entre os 

HSH (ALI et al., 2015; HOOVER et al., 2012; REGAN et al., 2016; WEERAKOON et 

al., 2012).  

Conforme exposto, a soroprevalência elevada da infecção pelo HAV em HSH em 

Goiânia-Goiás associada a fatores como escolaridade e condições inadequadas de 

moradia (ausência de saneamento e filtro de água) e uma taxa baixa de imunização 

contra hepatite A indicam a necessidade de políticas públicas, incluindo ações de 

promoção da saúde com a disponibilização da vacina para este grupo populacional, 

além de melhorias educacionais e de saneamento básico, visando à prevenção desta 

infecção. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 A prevalência da infecção pelo vírus da hepatite A em HSH em Goiânia-GO foi 

de 80,5% (IC 95%: 76,7-83,7); 

 

 Aumento da idade, baixa escolaridade e ausência de rede de esgoto/filtro de 

água nas residências dos HSH foram associados à infecção pelo HAV;  

 

 Um índice baixo de imunização contra hepatite A (1,5%; IC 95%: 0,7-3,1) foi 

verificado na população estudada. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 2 - Artigo a ser submetido para publicação: 

 

Título: Prevalence and associated factors of hepatitis A virus infection among men who 

have sex with men in Brazil. 
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