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RESUMO

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica, que busca aprofundar o conhecimento sobre

as hepatites virais e a atuação do sistema imunológico frente às infecções virais. O organismo

em condições normais possui um conjunto de moléculas e células que agem harmoniosamente

em  prol  à  sua  proteção. Esta  condição  é  oferecida  por  meio  de  uma  série  de  eventos

desencadeados por  estruturas  próprias e  não próprias,  as  quais  podem ser  protegidas ou

eliminadas,  respectivamente. O  sistema  imunológico  se  diferencia  em  componentes  da

imunidade inata, que  estão  presentes  desde  o  nascimento, e  componentes  da  imunidade

adaptativa, que se desenvolvem ao longo dos anos.  Os  linfócitos B e T  são  de  origem

adaptativa, sendo que os linfócitos B agem a nível humoral e os linfócitos T celular.  Desta

forma, os linfócitos T são frequentemente ativados pelos agentes causadores das hepatites

virais. As hepatites virais (A, B, C, D e E) são um grave problema de saúde pública, e

apresentam formas diferenciadas para seus diagnósticos e tratamentos.

Palavras-chave: Sistema Imunológico; Imunidade Inata; Imunidade Adaptativa  e  Hepatites

virais.                                                                



1. INTRODUÇÃO

No Brasil, um dos principais problemas de saúde pública consiste nas doenças

transmissíveis endêmico-epidêmicas. Entre essas doenças avançam-se as Hepatites Virais,

que nos últimos anos, veem sofrendo grandes mudanças no seu comportamento

epidemiológico (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). 

A história da doença teve origem há vários milênios, sendo que há mais de cinco mil

anos, já havia relatos, na literatura, sobre  a  presença de icterícia na população chinesa.

Aparecimentos repentinos de icterícia foram notificados na Babilônia há mais de 2.500 anos.

Documentos de Hipocrates, que viveu aproximadamente 300 a 400 anos a.C, mostram que a

icterícia teria origem infecciosa e que  o problema poderia estar relacionado com o  fígado. A

ascite (excesso de líquido no abdome) seria causada por alguma doença crônica nesse órgão.

Entretanto, o termo hepatite só foi introduzido, por Bianchi JB, no século XVIII (DA FONSECA,

2010).

Como já se suspeitava, as hepatites virais acometem principalmente o fígado, e este

órgão é vulnerável a uma ampla variedade de insultos metabólicos, tóxicos, microbianos,

circulatórios e neoplásicos (KUMAR et al., 2010). São caracterizadas por uma inflamação nas

células hepáticas, causada por grupos de vírus que têm em comum o hepatotropismo. Eles

causam inúmeras manifestações clínicas, o que faz com que o diagnóstico fique incompleto,

exceto se o agente etiológico for conhecido (FERREIRA; SILVEIRA, 2004). Na infecção aguda,

os sintomas clínicos evoluem rapidamente e são mais nítidos podendo evoluir para a

cronicidade, enquanto que na infecção crônica o paciente já possui sinais e sintomas mais

discretos, geralmente de difícil recuperação (NEVES, 2006).

Segundo dados do ministério da saúde (2012), notificam-se por ano no país, mais de

31.000 casos de hepatite e, em torno de 2.500 dos casos chegam a óbito. A culpa por esse

elevado número de pessoas acometidas se dá pelo fato de que grande parte da população

desconhece sua condição sorológica, fazendo com que a transmissão se dissipe (BRASIL,

2012). 

Quando o organismo se vê a frente de um processo infeccioso, células e moléculas do

sistema  imunológico  montam  uma  defesa  contra  o  micro-organismo  invasor.  O  sistema

imunológico tem por finalidade reconhecer as estruturas próprias do corpo humano e proteger

e reconhecer tudo o que não é próprio e tentar combater. As infecções causadas por vírus

desencadeiam  desde  a  produção  de  anticorpos  específicos,  proliferação  de  linfócitos  T,

ativação do complemento e atuação das células fagocitárias (PEAKMAN; VERGANI, 1999). O

presente estudo teve como objetivos sistematizar o conhecimento sobre as hepatites virais e

verificar a atuação do sistema imunológico frente a esses processos infecciosos.



2. METODOLOGIA

O presente estudo foi realizado por meio de busca em publicações científicas brasileiras,

considerando  a  relevância  do  tema.  A  elaboração  da  pesquisa  teve  como  ferramenta

embasadora,  material  já  publicado  sobre  o  tema;  livros  acadêmicos  e  artigos  científicos

disponíveis nos seguintes bancos de dados: SCIELO e BIREME. Para a busca das publicações

foram  utilizados  os  seguintes  critérios:  1)  Palavras-chaves:  Hepatites  virais;  Sistema

Imunológico; Imunidade Inata e Imunidade Adaptativa 2) Ano de publicação dos artigos: de

2000 a 2013; 3) Publicações editadas na língua portuguesa e que apresentaram os textos

completos nas versões online.

Após a seleção dos trabalhos, foi realizada uma leitura minuciosa de cada artigo e livro

selecionado para observar a adequação e relevância ao tema. Os dados foram agrupados,

avaliados, comparados e categorizados a fim de possibilitar sua análise. Os resultados finais

foram apresentados no decorrer da pesquisa.

3. REVISÃO DE LITERATURA

Hepatites virais

a. Hepatite A

É uma doença causada pelo vírus da hepatite A (VHA), com tempo de duração limitado e

com um período de incubação de três a seis semanas. Não é capaz de causar a fase crônica e

a taxa de fatalidade é rara (KUMAR et al., 2010).

A transmissão do VHA se dá pela ingestão de água e alimentos contaminados, sendo

eliminado nas fezes em 2 a 3 semanas antes e 1 semana após o aparecimento da icterícia

(coloração amarelada).  Com isso, o contato pessoal diário com um indivíduo infectado também

se torna responsável pela maioria dos casos, explicando a quantidade excessiva de relatos em

contextos institucionais, como escolas e berçários, e as epidemias transmitidas pela água em

lugares  onde  as  pessoas  vivem em condições  de  superpopulação  e  de  baixas  condições

sanitárias (KUMAR et al., 2010).

Nos países desenvolvidos, infecções esporádicas podem ser contraídas pelo consumo

de crustáceos crus ou cozidos em vapor (ostras, mexilhões, mariscos), os quais concentram o

vírus a partir da água do mar contaminada com esgoto humano. O vírus pode ser encontrado

também no soro  e  na  saliva.  Entretanto,  como sua  transmissão  por  via  sanguínea ocorre

raramente, o sangue doado não é especificamente triado quanto a esse vírus (KUMAR et al.,

2010).

A disseminação do vírus pode ser prevenida por rigorosa higiene pessoal dos doentes, a

correta desinfecção dos banheiros utilizados pelos pacientes e ainda a limpeza de brinquedos



presentes em escolas e creches. Este vírus é relativamente resistente ao calor, éter ou ácido,

portanto, a desinfecção correta deve ser feita a partir da formalina (1:4.000 a 37° por 72 horas),

através da utilização de cloro (1 p.p.m por  30 minutos),  por micro-ondas e pela irradiação

ultravioleta (FERREIRA; SILVEIRA, 2004).

Nos últimos anos foram desenvolvidas vacinas contra hepatite A, tanto de vírus vivos

atenuados, quanto de vírus inativados. A vacinação é muito importante, de caráter imunogênica

e  com  determinado  grau  de  segurança,  produzindo  95%  a  100%  de  soro  conversão  em

indivíduos saudáveis,  podendo evitar a propagação da doença no período de surtos.  Além

disso,  o  fornecimento  de  água  segura,  em  longo  prazo  nos  domicílios,  também  reduz  a

propagação da doença (FERREIRA; SILVEIRA, 2004).

b. Hepatite B

O  vírus  da  hepatite  B  (VHB)  possui  um período  de  incubação  prolongado  (4  a  26

semanas), diferentemente do VHA, transmitido pelo sangue durante as fases ativas de hepatite

aguda  e  crônica.  Está  presente  também  em  todos  os  líquidos  corporais  fisiológicos  e

patológicos, com exceção das fezes (KUMAR et al., 2010). 

VHB é  um vírus  resistente,  capaz de suportar  extremos de temperatura  e  umidade

(KUMAR et al.,  2010).  Com isso, pode ser disseminado através do contato com secreções

corporais,  como  sêmen,  saliva,  suor,  lágrima  e  leite  materno,  transfusão  de  sangue  e

hemoderivados, acidentes com perfuro cortantes e uso de drogas intravenosas (FERREIRA;

SILVEIRA, 2004).

É  sabido  que  o  VHB circula  em altas  concentrações  no  sangue  e  em quantidades

mínimas nos outros fluidos, e que é 100 vezes, aproximadamente, mais infectante do que o

HIV e 10 vezes mais do que o VHC. Sendo assim, a vacinação é a maneira mais eficaz (90 a

95% de resposta em adultos saudáveis) na prevenção de infecção, e também na eliminação da

transmissão  do  vírus  em todas  as  faixas  etárias,  sem apresentar  toxicidade  e  produzindo

poucos efeitos colaterais (FERREIRA; SILVEIRA, 2004).

c. Hepatite C

É a infecção mais comum transmitida pelo sangue e é causada pelo vírus da hepatite C

(VHC), sendo uma causa importante de doença crônica do fígado em todo o mundo (KUMAR

et al., 2010). Possui potencial evolutivo para cirrose e hepatocarcinoma, além de ser a etiologia

mais frequente diagnosticada em casos de transplante hepático (STRAUSS, 2001). 

VHC é o causador de mais de 90% das hepatites pós-transfusionais e, com isso, partir

de 1993 os candidatos a doadores de sangue passam obrigatoriamente a testes sorológicos



(anti-VHC).  Entretanto,  outros  meios  continuam  a  espalhar  a  doença,  como  produtos  do

sangue,  agulhas/seringas  contaminadas  ou  mesmo  a  inalação  de  drogas  (com  o  uso  de

espelhos  e  canudos  contaminados),  procedimentos  médicos,  odontológicos,  acupunturista,

tatuagem, alicate de unha não esterilizado de forma correta, lâmina do barbeiro e etc. Desta

maneira, qualquer material perfurocortante pode ser um meio de transmissão do vírus entre as

pessoas (STRAUSS, 2001).

Nas formas não parenterais de transmissão da hepatite C encontramos a possibilidade

da transmissão sexual, a disseminação intrafamiliar por meio do compartilhamento de materiais

cortantes ou pela exposição de ferimentos abertos. Entretanto, a transmissão materno-fetal, é

irrelevante na hepatite C, salvo em alguns casos no momento do parto (STRAUSS, 2001).

 O período de incubação da hepatite VHC varia de 2 a 26 semanas (KUMAR  et al.,

2010). A falta de icterícia na fase aguda contribui para a cronicidade da doença, elevando a

quantidade  de  pacientes  crônicos  assintomáticos.  Nessa  fase,  caracterizada  de  janela

imunológica, pode ocorrer maior transmissão tanto por transfusão sanguínea quanto pelo uso

de drogas ilícitas (STRAUSS, 2001).

O diagnóstico é realizado por meio de métodos sorológicos e por técnicas de biologia

molecular. O método sorológico comumente utilizado na pesquisa os anticorpos contra o vírus

da hepatite C para identificar a infecção, presente ou passada. Há dois tipos de testes: ELISA

(enzyme-linked  immunosorbent  assay),  de  alta  sensibilidade,  usados  no  rastreamento  da

infecção e o RIBA (recombinant immunoblot assay), de maior especificidade, denominados por

isso suplementares ou confirmatórios (BRANDÃO et al., 2001).

As técnicas de biologia molecular são úteis para determinar o diagnóstico de infecção

em  situação  especificas,  pois  possibilita  a  detecção  do  RNA do  vírus  C  em  pacientes

imunossuprimidos  ou  com  baixa  probabilidade  de  estarem  infectados.  Estes  são

recomendados também antes de se iniciar o tratamento com Interferon e Ribavirina e para

monitorar a resposta terapêutica. A determinação do genótipo do vírus da hepatite C pode ser

feita por metodologias de biologia molecular ou sorotipagem. Definir a carga viral e o genótipo

do vírus C auxilia na determinação do tempo de duração do tratamento da hepatite crônica

(BRANDÃO et al., 2001).

O tratamento tem como objetivo interromper o desenvolvimento da doença hepática pela

inibição  da  replicação  viral.  A baixa  atividade  inflamatória  costuma  deter  a  evolução  para

cirrose e carcinoma hepatocelular.  Entretanto,  os medicamentos existentes  até  o momento

(Interferon  e  Ribavirina)  causam diversos efeitos  colaterais  e  possuem uma baixa  eficácia

terapêutica (STRAUSS, 2001) e apesar  de várias tentativas,  vacinas e uma profilaxia  pós-

exposição eficiente, não existem (FERREIRA; SILVEIRA, 2004).



d. Hepatite D

Causada pelo vírus da hepatite D (VHD), também chamado de vírus da hepatite delta,

contudo, essa hepatite é causada apenas quando o vírus VHB está presente (KUMAR et al.,

2010).

A hepatite delta se origina em dois contextos:

 Co-infecção aguda: ocorre após exposição a soro contendo ambos VHD e VHB;

 Superinfecção: quando um portador crônico de VHB é infectado pelo VHD, resultando

em doença cerca de 30 a 50 dias mais tarde.

O material genético do VHD é encontrado no sangue e fígado imediatamente antes e

nos dias inicias da fase aguda (KUMAR et al., 2010).

e. Hepatite E

É  transmitida  pelo  vírus  da  hepatite  E  (VHE)  e  propaga-se  pela  água.  Ocorre

principalmente em adultos jovens a de meia idade, infecções esporádicas em crianças são

raras,  entretanto,  seu  aspecto  característico  é  a  alta  taxa  de  mortalidade  em  mulheres

grávidas. O período médio de incubação seguida à exposição são seis semanas (KUMAR et

al., 2010).

Sistema Imunológico

O organismo humano em condições homeostáticas normais possui em seu meio um

conjunto de células e moléculas que estão a postos para combater qualquer agente agressor

que possa conferir risco a vida. Essas células e moléculas dão origem ao sistema imunológico,

o qual está diretamente ligado à manutenção do equilíbrio corporal. 

A função  primordial  do  sistema  imunológico  é  identificar  as  estruturas  próprias  do

organismo  e  proteger,  bem  como  identificar  as  não  próprias  e  combatê-las  (PEAKMAN;

VERGANI,  1999).  Quando  há  uma resposta  coletiva  e  organizada  desse  sistema frente  à

introdução de algum “corpo estranho” ou não, ela é designada resposta imunológica.   Este

sistema é composto  por  dois  tipos  de imunidade:  inata e  adaptativa (ABBAS;  LICHTMAN,

2005).

A imunidade inata é aquela que está presente quando nascemos e é caracterizada como

a  primeira  linha  de  defesa  contra  micro-organismos.  São  mais  úteis  na  proteção  contra

micróbios formadores de pus (piogênicos), fungos e parasitas multicelulares. Os granulócitos, o

sistema complemento, as células Natural Killers (NK), entre outros, são componentes celulares

importantes  desta  imunidade  (PEAKMAN;  VERGANI,  1999).   Já  a  imunidade  adquirida,  é

desenvolvida  no  decorrer  da  vida,  quando  entramos  em  contato  direto  ou  indireto  com



determinantes  antigênicos  capazes  de  induzir  resposta  imunológica.  Seus  componentes

incluem  os  linfócitos  B  e  T,  os  quais  induzem  a  resposta  imune  humoral  e  celular,

respectivamente (ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

A imunidade humoral é mediada por células B que amadurecem e se diferenciam em

plasmócitos,  secretando os anticorpos.  Os anticorpos reconhecem e neutralizam antígenos

microbianos e os preparam para serem eliminados, sendo o principal mecanismo de defesa

contra micro-organismos extracelulares e suas toxinas. A imunidade celular é mediada pelas

células T (CD4+ e  CD8+)  que promovem a destruição de micro-organismos intracelulares,

como vírus e algumas bactérias que sobrevivem e proliferam no interior de fagócitos, ou a

destruição das células infectadas para eliminar os reservatórios da infecção. As infecções que

desencadeiam  as  hepatites  virais  ativam  diretamente  a  imunidade  celular.  (ABBAS;

LICHTMAN, 2005).

Sistema imunológico frente a infecções virais

Os  vírus  são  microrganimos  intracelulares  obrigatórios  que  se  replicam  dentro  de

células, infectando uma ampla variedade de populações celulares. Utilizam as moléculas de

superfície celular como receptores para infectá-las. A replicação viral interfere com a síntese e

função das proteínas celulares normais e leva à lesão e, por fim, à morte da célula infectada.

As respostas imunes inata e adaptativa aos vírus têm o objetivo de impedir a infecção, bem

como eliminar as células infectadas (ABBAS; LICHTMAN, 2005).

Imunidade inata

A primeira linha de defesa contra qualquer agente viral é mantida pelos componentes da

imunidade inata, de forma inespecífica. A resposta inata é realizada por meio de proteínas

séricas e receptores de superfície em diversas tipos celulares. Os quais são capazes de agir de

forma imediata  a  agentes  invasores como micro-organismos ou  substâncias  estranhas.  As

infecções virais agudas são dominadas pela ação do Interferon tipo I (INF-I) ou das células

Natural  Killer  (NK),  que  são  secretadas  pela  ativação  celular.  Grande  parte  das  células

infectadas  reconhecem  a  cadeira  de  RNA viral  dos  vírus  responsáveis  pelas  hepatites  e

responde com a produção de INF-I  α  e β.  O IFN-I  possui  várias  ações antivirais  como a

manifestação de proteínas do complexo principal de histocompatibilidade (MHC) que ajudam o

reconhecimento de antígenos virais pelo sistema imune, ativação de células (macrófagos e

células NK) com o poder de destruir células infectadas e impedir diretamente a replicação viral

(SOCIEDADE PAULISTA DE INFECTOLOGIA, 2004).



A infecção por muitos vírus está relacionada à produção de RNA de dupla-hélice, o qual

estimula a produção do IFN-I pelas células infectadas. Os IFNs-I atuam inibindo a replicação

viral em ambas as células, infectadas e não infectadas, por indução de um “estado antiviral”. As

células  NK  destroem  células  infectadas  por  vários  vírus,  o  que  constitui  um  importante

mecanismo de imunidade contra vírus no início do curso da infecção, antes que as respostas

imunes  adaptativas  tenham  se  desenvolvido.  As  células  NK  também  reconhecem  células

infectadas nas quais o vírus bloqueou a expressão de MHC da classe I, porque a ausência da

classe I libera as células NK de um estado normal de inibição (ABBAS; LICHTMAN, 2005).

Imunidade adaptativa

A imunidade  adaptativa  contra  infecções  virais  é  mediada  por  anticorpos,  os  quais

impedem a ligação dos vírus nas células do hospedeiro, e por Linfócitos T CD8+  (CTLs), os

quais eliminam o foco de infecção por meio da destruição das células infectadas (ABBAS;

LICHTMAN, 2005). 

Os anticorpos produzidos são eficazes apenas durante o estágio extracelular da vida

dos vírus. Os anticorpos antivirais funcionam principalmente como anticorpos neutralizantes,

para  impedir  a  ligação  do  vírus  e  a  entrada  nas  células  do  hospedeiro.  Estes  anticorpos

neutralizantes se ligam ao envelope viral ou a antígenos do capsídio. Além da neutralização, os

anticorpos  podem opsonizar  partículas  virais  e  eliminá-los  através  da  fagocitose.  (ABBAS;

LICHTMAN, 2005). 

A eliminação dos vírus que se encontram dentro das células é mediada pelos CTLs, os

quais possuem como função a vigilância contra infecções virais. Seus efeitos antivirais incluem

a morte das células infectadas, ativação de nucleases, as quais destroem os genomas virais, e

a secreção de citocinas, tais como o IFN-γ, que possui alguma atividade antiviral  (ABBAS;

LICHTMAN, 2005).

O fígado dos pacientes com hepatite ativa aguda e crônica possui grande número de

CTLs específicos para o vírus da hepatite, restritos ao MHC da classe I, podendo ser isolados a

partir de espécimes de biópsia do fígado e propagados in vitro (ABBAS; LICHTMAN, 2005). 

Uma consequência da infecção pelos  vírus  da hepatite  é  a formação de complexos

imunes circulantes compostos de antígenos virais e anticorpos específicos. Esses complexos

são depositados nos vasos sanguíneos e levam à vasculite sistêmica. Algumas proteínas virais

contêm  sequências  de  aminoácidos  que  estão  também  presentes  em  alguns  antígenos

próprios.  Há  uma  teoria  dizendo  que,  devido  a  esse  “mimetismo  molecular”,  a  imunidade

antiviral pode levar a resposta imune contra antígenos próprios (ABBAS; LICHTMAN, 2005).  



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste momento os conhecimentos sobre as hepatites virais,  confirmado por estudos

anteriores,  demonstram  a  diversidade  de  sintomas  clínicos  da  doença  que  dificultam  o

diagnóstico e consequentemente à falha na administração medicamentosa.  

O  sistema  imunológico  faz  parte  do  maquinário  que  é  o  corpo  humano  e  tem  por

finalidade a preservação do que é próprio e a destruição do que não faz parte do organismo.

Embora este sistema se diferencie em células e moléculas específicas e não específicas para o

combate do não próprio, a abordagem das infecções virais segue o mesmo curso para os

diferentes tipos de vírus (VHA, VHB, VHC, VHD e VHE) causadores de hepatites, ou não. O

reconhecimento  da  cadeira  de  RNA viral,  que  se  da  por  meio  das  células  do  sistema

imunológico que liberam INF-I, que expressam moléculas do MHC facilitam a detecção dos

antígenos virais. Estas moléculas ativam macrófagos e células NK, as quais destroem os vírus

por meio da inibição direta da replicação viral.

Refletindo  sobre  as  informações  discutidas,  é  importante  ressaltar  que  a  população

deve-se  conscientizar  na  prática  de  ações  importantes  para  a  prevenção  e  controle  das

hepatites virais. Faz-se necessário o esclarecimento de que o grau de agressividade dos vírus

é diferente, contudo, todos podem trazer acometimentos indesejáveis ao ser humano. Dessa

forma, a busca pela informação e a melhora nos serviços de vigilância à saúde são os alicerces

para mais um dos problemas de saúde no Brasil.
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