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RESUMO 
 

O vírus da hepatite A (HAV) é uma das principais causas de hepatites 
transmitidas entericamente em todo o mundo. Condições sanitárias deficientes, 
particularmente, a falta de água potável e sistemas de esgoto têm sido 
associadas com prevalência elevada para essa infecção. No Brasil, mais de 
1.200.000 famílias vivem em assentamentos rurais, e a maioria não tem acesso 
a água potável. Além disso, muitos relatam ter vivido anteriormente em 
acampamentos sob condições precárias de higiene. O objetivo deste estudo foi 
estimar a prevalência da infecção pelo HAV em assentamentos rurais da 
Região Centro-Oeste do Brasil. Trata-se de um estudo observacional, de corte 
transversal. De 2008 a 2011, indivíduos de assentamentos rurais dos 
municípios de Jataí e Entorno (n = 466), Goiás/GO e Ponta Porã, Mato Grosso 
do Sul/MS (n = 454) foram entrevistados e amostras de sangue foram 
coletadas e testadas para detecção de anticorpos anti-HAV total pelo ensaio 
imunoenzimático (ELISA).  A prevalência global para infecção pelo HAV foi de 
85,9% (IC95%: 83,5 - 88,0). Nenhuma criança com menos de cinco anos foi 
exposta ao HAV. Por outro lado, quase a totalidade (98,7%) dos indivíduos com 
idade igual ou superior a 20 anos foram anti-HAV positivos. Considerando os 
indivíduos na faixa etária de 10-19 anos, a prevalência global foi de 69,6%. Nos 
assentamentos estudados em Goiás, idade, história de vida em acampamento, 
número de pessoas por domicílio e origem da água consumida foram fatores 
independentemente associados a positividade ao anti-HAV (p<0,05). Os 
resultados deste estudo sugerem uma endemicidade intermediária para a 
infecção pelo HAV em assentamentos rurais do Brasil Central, ratificando a 
necessidade de políticas públicas direcionadas para esse segmento 
populacional, que apresenta características que favorecem a aquisição e 
propagação desse vírus. A vacinação contra hepatite A deve ser garantida para 
população rural. 
 

Palavras chave:  vírus da hepatite A; prevalência; assentamentos rurais; 
Região Centro-Oeste. 
 

 

 
 



 

 

 

ABSTRACT 
 
 
Hepatitis A virus (HAV) is a major cause of enterically transmitted hepatitis 
worldwide. Poor sanitary conditions particularly lack of safe water and sewerage 
systems have been associated with increased prevalence of this infection. In 
Brazil, there are more than 1, 200, 00 families living in rural settlements. Most of 
them have no access to safety water, and many had lived previously in landless 
camping in poor hygiene conditions. The aim of this study was to estimate the 
prevalence of hepatitis A among people living in rural settlements in Central 
Brazil. From 2008 to 2011, individuals living in rural settlement in the 
municipalities of Jataí and surround (n=466), Goiás/GO and Ponta Porã, Mato 
Grosso do Sul/MS (n= 454) were interviewed and blood samples were collected 
and tested for HAV antibodies (total anti-HAV) by ELISA, respectively. Globally 
85.9% (95% CI: 83.5 – 88.0).  Of individuals had been previously infected by 
HAV. None child aged less than five years was anti-HAV positive. Otherwise, 
almost the totality (98.7%) of individuals aged 20 years or more were exposed 
to HAV. Concerning individuals with 10-19 years old, the overall prevalence of 
HAV was 69,6%. In the settlements studied in Goiás, age, history of life in 
landless, number of people per household and water source were 
independently associated to HAV positivity (p< 0.05). The results of this study 
suggest intermediate infection rates for HAV infection in rural settlements in 
Central Brazil, ratifying the need for public health politics addressed to this 
population segment that presents characteristics which may favor HAV 
acquiring and spread. Hepatitis A vaccine should be guaranteed for rural 
populations.  
 

Keywords:  hepatitis A virus; prevalence; rural settlements; Midwest Region. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A hepatite viral é uma infecção que afeta predominantemente o fígado, 

sendo causada por um dos cinco agentes hepatotrópicos: vírus da hepatite A 

(HAV), vírus da hepatite B (HBV), vírus da hepatite C (HCV), vírus da hepatite 

D ou Delta (HDV) e vírus da hepatite E (HEV) (KNIPE; HOWLEY, 2007).  

A hepatite A (HA) constitui um importante problema de saúde pública 

no mundo, responsável por cerca de 1,4 milhões de casos a cada ano (WHO, 

2000). A distribuição dessa infecção é mundial, ocorrendo com maior 

frequência nos países em desenvolvimento, que apresentam acesso limitado à 

água potável, falta de saneamento básico, práticas de higiene precárias e, 

sobretudo, baixo nível educacional (JACOBSEN; WIERSMA, 2010; FRANCO et 

al., 2012). Assim, pode-se inferir que a HA está presente tanto no espaço 

urbano quanto rural e, preferencialmente, em locais com grande aglomeração 

de pessoas e de condições socioeconômicas limitadas. 

A melhoria dessas condições contribui para o declínio das taxas de 

prevalência e, por outro lado, modifica o perfil epidemiológico da doença, 

tornando adolescentes e adultos jovens mais suscetíveis ao HAV (KURUGOL 

et al., 2011; MACKINNEY-NOVELO et al., 2012; SHIM et al., 2012). Embora a 

HA não evolua para cronicidade, a presença de sinais e sintomas mais graves 

são comuns nesses grupos etários (JACOBSEN; WIERSMA, 2010).  

A vacina contra HA tem se mostrado uma estratégia eficaz e segura 

para prevenir essa doença, pois confere uma proteção em longo prazo e o seu 

custo é relativamente menor quando comparado ao uso de imunoglobulinas 

(WHO, 2000; VAN DAMME; VAN HERCK, 2007; OTT; IRVING; WIERSMA, 

2012). No Brasil, essa vacina é distribuída gratuitamente nos Centros de 

Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs), sendo recomendada aos 

segmentos populacionais mais vulneráveis a infecção (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006a). 

As experiências de implantação universal da vacina contra HA na 

infância têm mostrado variações quanto a taxa de cobertura vacinal e, embora, 

não alcance 100% da população, observa-se uma redução significativa na 

incidência da doença (BLANCO FERNANDEZ et al., 2012; CHIRONNA et al., 
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2012; ERHART; ERNST, 2012; FANGCHENG et al., 2012). Diante do exposto 

e com base na revisão de estudos técnicos de custo-efetividade (ZAHDI; 

MALUF; MALUF, 2009; SARTORI et al., 2012; DE SOÁREZ et al., 2012; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; VITRAL et al., 2012), o Ministério da Saúde, 

em 2013, aprovou a incorporação da vacina contra hepatite A no calendário 

básico de vacinação. No entanto, a sua implantação será de forma gradativa e 

até agosto de 2014 a vacina havia sido introduzida em 25 estados brasileiros, 

tendo como público alvo as crianças na faixa etária de 12 meses a dois anos 

incompletos e esquema vacinal de dose única (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, 

2014). 

 

1.1  O vírus da hepatite A 

 

Em 1973, o vírus da hepatite A foi identificado pela primeira vez, por 

meio da técnica de imunomicroscopia eletrônica, nas fezes de voluntários 

infectados com cepas MS-1 (FEINSTONE; KAPIKIAN; PURCELI, 1973). 

Inicialmente, o HAV foi classificado como membro do gênero Enterovirus 

(MELNICK, 1992). Posteriormente, verificou-se que o HAV apresentava 

características distintas de outros do mesmo gênero, caracterizada por 

diferenças na sequência de nucleotídeos, hepatotropismo, ciclo replicativo 

prolongado e resistência elevada ao éter e calor. Assim, o HAV foi 

reclassificado no gênero Hepatovirus, família Picornaviridae (ICTV, 2012).  

A partícula apresenta nucleocapsídeo icosaédrico, sem envelope e 

formado por três proteínas principais: VP1, VP2 e VP3 e mede 27 a 32 nm de 

diâmetro.  O genoma é constituído por uma molécula de RNA linear de fita 

simples, polaridade positiva e aproximadamente 7.478 nucleotídeos (nt), sendo 

estruturado em três regiões: extremidade 5’ não codificante (734-740 nt), ligada 

covalentemente a proteína 3B (VPg); região de leitura aberta (ORF) (6680-

6726 nt) e região 3’ não codificante (40-80 nt), com extremidade poliadenilada 

(COHEN et al., 1987; HOLLINGER; EMERSON, 2001).  

A extremidade 5’ tem se mostrado a região mais conservada do 

genoma, sendo responsável pelo controle da síntese do RNA, replicação viral e 

apresenta um sítio de entrada interna de ribossomos (IRES), o qual direciona a 

tradução da poliproteína precursora (P0) (TOTSUKA; MORITSUGU, 1999; 
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BELSHAM, 2009).  A P0 é codificada pela região de leitura aberta, responsável 

pela formação das proteínas estruturais e não estruturais, sendo que a primeira 

clivagem ocorre na junção de 2A/2B (BEARD et al., 2001), resultando em três 

produtos intermediários: P1, P2 e P3 (Figura 1).  

O segmento P1 produz as proteínas estruturais do capsídeo VP0, VP1 

e VP3 e, posteriormente, a proteína VP0 é auto-clivada pela protease viral 

(3Cpro), em VP2 e VP4. As partes expostas das proteínas VP1 e VP3 sobre a 

superfície do capsídeo formam os epítopos do HAV, responsáveis pela 

resistência a uma grande variedade de anticorpos devido a presença de 

mutações nessa porção do antígeno (ARAGONÉS; BOSCH; PINTÓ, 2008). A 

proteína VP4 é essencial para a formação do vírion, e está localizada na 

superfície interior do capsídeo. Contudo, não é detectada em partículas virais 

maduras (TOTSUKA; MORITSUGU, 1999). 

O segmento P2 codifica as proteínas 2A, 2B e 2C, sendo o tamanho de 

cada uma delas de 189, 107 e 335 aminoácidos, respectivamente. A proteína 

2A atua como precursora do capsídeo e na montagem do vírion; as proteínas 

2B e a 2C (helicase) são importantes para a replicação do RNA viral, além 

disso, se associam as membranas intracelulares provocando um rearranjo 

estrutural (TOTSUKA; MORITSUGU, 1999). 

O segmento P3 codifica as proteínas não estruturais 3A (74 aa), 3B (23 

aa), 3Cpro (219 aa) e 3Dpol (489 aa). A proteína 3A é denominada pré-VPg, que 

ancora a proteína 3B ao RNA viral. Essa proteína é a VPg, que se liga 

covalentemente a um nucleotídeo de tirosina na extremidade 5’, iniciando a 

síntese do RNA intermediário e posteriormente do RNA de polaridade positiva; 

a 3Cpro  é a única enzima proteolítica, responsável pelas sucessivas clivagens 

da P0 e a 3Dpol é uma RNA-polimerase. Esses dois últimos segmentos são de 

extrema importância para a replicação do vírus (TOTSUKA; MORITSUGU, 

1999). Finalmente, a terceira região não codificante na extremidade 3’ parece 

auxiliar na regulação da síntese de RNA (DEBING; NEYTS; THIBAUT, 2014). 
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Figura 1: Representação esquemática do genoma e proteínas do vírus da hepatite A. 

Fonte: Adaptação de Pereira; Gonçalves, 2003. 

 

Em 1992, a análise genética de 168 nucleotídeos da região VP1-2A de 

152 isolados do HAV circulantes nos Estados Unidos e na Ásia resultou, 

inicialmente, na identificação de sete genótipos virais (I-VII) (ROBERTSON et 

al., 1992). Estudos epidemiológicos moleculares baseados na análise de 900 

nucleotídeos da proteína VP1 encontraram um alto grau de identidade genética 

nos isolados II e VII, permitindo a reclassificação do HAV em seis genótipos. 

Desses, três (I, II, III) infectam humanos, sendo os genótipos I e III mais 

prevalentes. Já, os grupos genômicos IV, V e VI são isolados de macacos.  

(COSTA-MATTIOLI et al., 2003; LU et al., 2004). Ainda, os genótipos I e III são 

divididos em dois subgenótipos denominados A e B (e potencialmente em 

subgenótipo IC). O HAV está presente em todos os continentes e apesar da 

variabilidade genética, existe apenas um sorotipo, sendo esta propriedade 

importante para imunidade e produção de vacinas (MARTIN; LEMON, 2006; 

CRISTINA; COSTA-MATTIOLI, 2007). 
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1.2 Formas de transmissão 
 

O alto potencial de disseminação do HAV está associado ao grande 

número de partículas virais excretadas nas fezes, sobretudo, durante o período 

de incubação. A falta de higiene pessoal e de saneamento básico são fatores 

que contribuem para a propagação do vírus pela via fecal-oral. O destino 

inadequado das excretas afeta diretamente os mananciais hídricos, 

favorecendo a contaminação de produtos agrícolas pelo HAV, que por sua vez 

aumenta o número de infecções entre a população (GUERRERO-LATORRE et 

al., 2011; PRADO et al., 2012).    

Os surtos de hepatite A são causados, particularmente, pela ingestão 

de alimentos contaminados, como frutos do mar, legumes, frutas e carnes 

(MORALES-RAYAS; WOLFFS; GRIFFITHS, 2010; BELLOU; KOKKINOS; 

VANTARAKIS, 2012; DEBOOSERE et al., 2012). O consumo de ostras, 

mexilhões e mariscos crus ou mal cozidos tem se tornado um problema de 

saúde pública. Esses moluscos podem concentrar metais pesados, pesticidas e 

o próprio HAV em seus tecidos, atuando como relevantes vetores patogênicos 

de diversas doenças entéricas (SOUZA et al., 2012).  

As mãos dos manipuladores e os próprios utensílios empregados no 

preparo do alimento podem constituir importantes vias de transmissão de 

micro-organismos. Deste modo, as más práticas de higiene e a falta de 

processamento adicional após a manipulação do alimento têm sido relatadas 

como causadoras de HA (TRICCO et al., 2006; WANG et al., 2012). 

As escolas e creches também são apontadas como ambientes 

propícios à infecção pelo HAV, não só devido à aglomeração de pessoas e o 

contato prolongado com o indivíduo infectado, mas também pelas 

características da doença, que em sua grande maioria manifesta-se de forma 

assintomática, principalmente, em crianças menores de seis anos de idade, 

servindo como fonte de disseminação dentro do agregado familiar e da 

comunidade (POOVORAWAN et al., 2005; GOMES et al., 2011).  

A prática sexual dígito-oral-anal e a existência de múltiplos parceiros 

sexuais têm sido relacionadas a um aumento do risco de infecção pelo HAV, 

principalmente, em homens que fazem sexo com homens (HSH) (URBANUS et 

al., 2009; TORTAJADA et al., 2012). O uso de drogas ilícitas pode ser 
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reconhecido como fator de risco para HA, principalmente em jovens.  A falta de 

higiene e o compartilhamento de objetos usados para o consumo da droga são 

comportamentos que parecem favorecer a transmissão viral entre os usuários 

de drogas (SHAW et al., 1999). Embora, a transmissão parenteral seja relatada 

entre usuários de drogas injetáveis (UDI) (NGUI et al., 2008; REMOVILLE et 

al., 2011), a sua ocorrência é pouco frequente, devido ao curto período de 

viremia e baixa carga viral no sangue, o que dificulta a propagação do vírus por 

essa via (GORCHAKOVA; ESAULENKO; MUKOMOLOV, 2007). Por outro 

lado, surtos esporádicos de HA já foram associados à transfusão de 

concentrados de fator VIII na África do Sul (KEDDA et al., 1995) e ao 

recebimento de fator VIII e IX nos Estados Unidos (SOUCIE et al, 1998). 

1.3 Patogênese e aspectos clínicos da hepatite A 
 

Após a inoculação oral, o HAV se liga a receptores existentes na 

membrana celular do hospedeiro e por endocitose é transportado para a 

mucosa gastrointestinal (DEBING; NEYTS; THIBAUT, 2014). Esta por sua vez, 

é protegida por imonuglobulinas secretoras de IgA que se unem ao antígeno 

viral livre, formando o complexo HAV-IgA. Posteriormente, as partículas virais 

são transportadas da membrana basal para a corrente sanguínea por meio do 

receptor epitelial de imunoglobulina polimérica (Poli-Ig). Ao cair na corrente 

sanguínea, o vírus chega ao parênquima hepático pela circulação portal, 

sendo capturado pelo hepatócito. Em seguida, o vírus é eliminado e 

transportado junto à bile para o intestino grosso, sendo excretado pelas fezes. 

O ciclo enterohepático de infecção é resolvido com o surgimento de anticorpos 

da classe IgG (DOTZAUER et al., 2005). Ainda, um estudo em modelo animal 

(Macaco Cynomolgus) identificou a glândula salivar como um sítio 

extrahepático de replicação do HAV (AMADO et al., 2010) 

As manifestações clínicas da HA são fortemente associadas à idade. 

Enquanto a maioria das crianças menores de seis anos desenvolve infecção 

assintomática, 70%-80% dos adultos jovens e idosos apresentam quadro 

sintomático ictérico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). Ao contrário das 

hepatites B e C, a HA não evolui para cronicidade e os pacientes que se 

recuperam dessa infecção adquirem imunidade permanente contra o vírus. 
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Aproximadamente 10 a 12 dias após a infecção, o HAV é detectado no 

sangue e nas fezes. O curso clínico da HA é variável, podendo ser dividido em 

quatro fases: 1) período de incubação (média de 28 dias, com duração de 15 a 

50 dias). Esse estágio é marcado pela replicação ativa do vírus e pico elevado 

de infecciosidade; 2) pré-ictérica ou prodrômica (média de 5 a 7 dias), sendo 

caracterizada pelo surgimento de sinais e sintomas inespecíficos (fadiga, mal-

estar, febre baixa, mialgia, artralgia, tosse, faringite e prurido, anorexia, náusea, 

vômito, dor abdominal, constipação e diarreia) e aumento das 

aminotransferases. A concentração viral nas fezes é mais elevada durante 

esse período e declina com o surgimento da icterícia; 3) ictérica. Essa fase é 

anunciada pela presença de urina escura (níveis elevados de bilirrubina), que 

precede o início da icterícia cerca de 1 a 5 dias. Ainda, pode ser observado 

hepatomegalia, esplenomegalia e adenopatia cervical (presente em 10 a 20% 

dos casos); e 4) fase de convalescência, caracterizada por: resolução lenta 

entre um a dois meses após o início da doença (KOFF, 1998; CUTHBERT, 

2001) (Figura 2).  

A maioria dos pacientes recupera-se completamente, entretanto, 

alguns apresentam doença prolongada ou recidiva com até seis meses de 

duração. A hepatite fulminante é uma complicação rara da HA, que acomete 

especialmente adultos com mais de 40 anos de idade e pacientes com doença 

hepática subjacente (JEONG; LEE, 2010).  

1.4 Diagnóstico laboratorial  da infecção pelo vírus da hepatite A 
 

A confirmação da hepatite A por meio de critérios clínicos é limitada, 

pois uma minoria dos pacientes desenvolve sinais e sintomas típicos como 

icterícia, náusea, febre e dor abdominal (ALATOOM; ANSARI; CUTHBERT, 

2013).  

O diagnóstico padrão da hepatite A aguda é feito pelo método 

imunoenzimático, que detecta a presença do anticorpo anti-HAV no soro ou 

plasma de pacientes infectados (Figura 2). O anti-HAV IgM pode ser detectado 

cinco a dez dias antes do início dos sintomas ou na fase de aumento das 

enzimas hepáticas e declina três a seis meses após a infecção (WHO, 2012). 

No entanto, resultados falso-negativos podem ser observados quando os 
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pacientes se encontram no período de janela imunológica (LEE et al., 2013). Já 

anticorpos da classe IgG surgem poucos dias após o início dos sintomas e 

apresentam picos elevados durante a fase de convalescência. Esses 

anticorpos permanecem detectáveis durante toda a vida do indivíduo, 

conferindo imunidade em caso de reinfecção. Ensaios comerciais do anti-HAV 

total (ambos IgM e IgG) são amplamente utilizados em  estudos 

epidemiológicos para estimar a prevalência de infecção passada, ou em casos 

de triagem para imunoprofilaxia pré-exposição (FIORE; WASLEY; BELL, 2006). 

Os testes moleculares para amplificação do material genético viral, 

como a reação em cadeia pela polimerase (PCR) podem ser mais sensíveis no 

início da infecção do que os sorológicos, principalmente, no período de janela 

imunológica em que os anticorpos ainda não são detectáveis (DE PAULA et al., 

2004; HEO et al., 2012). Estudos experimentais em animais demonstraram a 

presença do RNA viral no sangue 14 dias antes do surgimento do anti-HAV IgM 

(BOWER et al., 2000) e na saliva seis horas após a infecção, permanecendo 

detectável após o início dos sintomas (PINTO et al., 2002). 

            As partículas virais são encontradas no sangue, nas fezes e saliva. A 

extração do RNA viral a partir de amostras fecais tem sido recomendada para 

investigação e manejo de surtos, especialmente, nos países de baixa 

endemicidade.  Além disso, por se tratar de um método não invasivo apresenta 

maior adesão entre as crianças, uma vez que a coleta pode ser realizada em 

casa e com a ajuda dos pais (RUMP et al., 2013). 

A coleta do fluido oral tem sido apontada como alternativa a análise 

sanguínea, pois também é um método não invasivo, que possibilita a detecção 

e quantificação do RNA-HAV por PCR. O fácil uso entre populações pediátricas 

e geriátricas, baixo custo, maior estabilidade da amostra para estocagem e 

processamento, e menor risco de transmissão de patógenos veiculados pelo 

sangue são fatores favoráveis ao uso dessa tecnologia (AMADO et al., 2008; 

TOURINHO et al., 2012). 
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Figura 2:  Curso da infecção pelo vírus da hepatite A. 

Fonte:  http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/slideset/hepa/hepa2.pdf 

1.5 Características epidemiológicas da infecção pel o HAV 
 

 O número de casos notificados de hepatite A aguda em todo o mundo 

varia anualmente de forma significativa, com elevada taxa de subnotificação 

(HENDRICKX et al., 2008).  Estima-se que ocorram 1,5 milhões de casos de 

hepatite A clínica anualmente, e que a taxa de infecção seja 10 vezes maior 

(FRANCO et al., 2012). A letalidade da doença varia de acordo com a faixa 

etária, sendo de 0,1% em menores de 15 anos, 0,3% em indivíduos de 15-39 

anos e 2,1% em adultos com mais de 40 anos (WHO, 2012).  

O perfil epidemiológico da infecção pelo HAV tem sofrido mudanças 

nos últimos anos, principalmente nos países em desenvolvimento (DE 

ALENCAR XIMENES et al., 2008; ALIAN et al., 2011, FRANCO et al., 2012). A 

melhoria das condições socioeconômicas e sanitárias, aliada a implantação de 

um programa universal de vacinação contra o HAV tem contribuído para o 

declínio das taxas de incidência dessa infecção (JACOBSEN; WIERSMA, 

2010; CHIRONNA et al., 2012; ERHART; ERNST, 2012). Entretanto, essa 

redução pode aumentar o quadro de morbidade, uma vez que os indivíduos 
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são infectados numa faixa etária mais tardia, quando os sinais e sintomas da 

doença são mais graves (JACOBSEN; WIERSMA, 2010; WHO, 2012). 

O HAV possui distribuição mundial com taxas de prevalência que 

variam geograficamente (Figura 3). Em regiões menos favorecidas 

economicamente, como África Subsaariana e partes do sul da Ásia (Índia e 

Bangladesh), a hepatite A é considerada de alta endemicidade, onde 90% das 

crianças menores de 10 anos apresentam evidências sorológicas passadas de 

infecção pelo HAV (MOHD HANAFIAH; JACOBSEN; WIERSMA, 2011). A 

principal via de transmissão nessas regiões é a fecal-oral. Fatores como 

aglomeração familiar, falta de saneamento básico e abastecimento de água 

estão associados à elevada endemicidade nessa população (MATHUR; 

ARORA, 2008; SAHA et al., 2009).  

Regiões de endemicidade intermediária são aquelas, onde mais de 

50% da população menor de 15 anos foram expostas ao vírus, incluindo os 

países da América Latina, Ásia Central e Oriente Médio. A melhoria das 

condições socioambientais possibilita o controle do HAV, contudo, desloca a 

infecção para grupos populacionais mais velhos, tornando comum a ocorrência 

de surtos. O contato inter-humano, ingestão de água e de alimentos 

contaminados constituem as principais formas de transmissão do HAV nas 

regiões de endemicidade intermediária (KURUGOL et al., 2011; CERAN et al., 

2012; HALICIOGLU et al., 2012). 

 Na Europa Ocidental, parte da Oceania (Austrália e Nova Zelândia), 

norte da América do Norte (Canadá e Estados Unidos) e parte da Ásia Oriental 

(Japão e Coréia do Sul), a prevalência é muito baixa, sendo que menos de 

50% dos indivíduos com 30 anos possuem marcadores sorológicos de infecção 

pelo vírus. A hepatite A está praticamente erradicada, porém, surtos 

alimentares têm sido relatados após a ingestão de mariscos ou hortaliças 

cultivadas em águas poluídas. Além disso, o HAV continua presente em 

determinados grupos, como viajantes para áreas de alta endemicidade, 

homens que fazem sexo com homens (HSH), usuários de drogas injetáveis 

(UDI) e prisioneiros (KLEVENS et al., 2011; LEE et al., 2011; HEYWOOD et al., 

2012). 
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Figura 3:  Distribuição da endemicidade da hepatite A no mundo.  

Fonte:  Jacobsen; Wiersma, 2010. 

 

O Brasil era considerado uma região de alta endemicidade para HA. 

Entretanto, estudos têm mostrado uma mudança nesse padrão, com taxas de 

prevalência variando de intermediária a baixa, principalmente, em regiões com 

melhores condições socioeconômicas e sanitárias (KREBS et al., 2011; 

MARKUS et al., 2011; GONÇALVES; OLIVEIRA, 2012; VITRAL et al., 2012). 

Um inquérito de base populacional realizado nas capitais brasileiras, com 

indivíduos na faixa etária de 5 a 19 anos estimou uma prevalência global de 

39,5%. Contudo o padrão de positividade variou de 30,8% na Região Sul a 

58,3% na Região Norte. Na Região Centro-Oeste, a prevalência foi de 54,1% 

(PEREIRA; DE ALENCAR XIMENES; MOREIRA, 2010) (Figura 4). Também 

em publicação recente, o Ministério da Saúde relatou a ocorrência de 138.305 

casos de HA confirmados no período de 1999-2011, distribuídos de forma 

variável entre as diferentes regiões do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b). 

A maioria dos estudos na Região Centro-Oeste foi realizada em 

populações específicas, com prevalência para o marcador anti-HAV total 

variando de 32,3% entre crianças residentes em capitais a 98,2% em crianças 

indígenas (QUEIROZ et al., 1995a, 1995b; HIDALGO, 1999; KOZLOWSKY et 

al., 2007; LAFER; MORAES-PINTO; WECKX, 2007; MATOS et al., 2009; DE 

ALENCAR XIMENES et al., 2008; VITRAL et al., 2012, SOARES et al., 2013).  
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No Mato Grosso do Sul, Aguiar et al. (2009) encontraram uma 

positividade de 89,3% em índios Terena da zona rural de Sidrolândia e Dois 

Irmãos do Buriti, e Kozlowsky et al. (2007) relataram uma prevalência de 75,6% 

em população afrodescendente de comunidades isoladas. Em Goiás, Matos et 

al. (2009) verificaram também uma prevalência elevada (80,9%) de positividade 

para o anti-HAV nessa população. 

Em Goiânia, Goiás, um estudo soroepidemiológico realizado em 

"meninos de/na rua" e crianças de creche encontrou prevalências de 90,4% e 

69,7%, respectivamente (QUEIROZ et al., 1995a, 1995b). Hidalgo (1999) 

estimaram uma prevalência global de 44,8% e 77,6% em alunos de escolas 

particulares e públicas, respectivamente, e Fiaccadori et al. (2006) relataram 

uma positividade de anti-HAV IgM de 46,4% em pacientes referenciados para 

um centro diagnóstico de hepatites virais. Recentemente, um estudo realizado 

com catadores de material reciclável identificou uma prevalência para anti-HAV 

total de 99,5% (SOARES et al., 2013). 

 

Figura 4:  Padrão epidemiológico da hepatite A nas regiões do Brasil. 

Fonte:  Adaptação de Ministério da Saúde. Vacina de hepatite A. 2012a. 

http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/RelatorioVacinadeHepatiteACP.pdf 
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1.6 Tratamento e prevenção da Hepatite A  
     

  Não existe tratamento específico para a hepatite A. Geralmente, na 

fase aguda da doença o paciente é orientado a manter-se em repouso, 

alimentar-se com uma dieta pobre em gordura e restringir o consumo de 

bebidas alcoólicas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2008). O controle do HAV é feito 

pela adoção de medidas higiênico-sanitárias, tais como: abastecimento de 

água potável, esgotamento sanitário e lavagem de mãos regularmente (WHO, 

2000; HENDRICKX et al., 2008). Em locais com agrupamentos de pessoas, 

como creches, escolas e prisões recomenda-se a desinfecção de brinquedos e 

mobiliários, uma vez que o vírus pode permanecer em superfície inanimada por 

vários dias, facilitando a propagação entre os indivíduos (BOONE; GERBA, 

2007). 

A vigilância dos serviços de alimentação deve ser realizada, com o 

objetivo de identificar potencias fontes de patógenos, incluindo o 

monitoramento e qualidade da água, a forma de conservação dos alimentos e a 

higiene pessoal dos profissionais que preparam a comida. A lavagem das mãos 

com água e sabão ou com solução alcoólica deve ser orientada, pois reduz a 

probabilidade de o vírus ser transferido das pontas dos dedos para os 

alimentos (WHO, 2008; LEE; GREIG, 2010). Além disso, a desinfecção de 

alimentos por meio da água clorada (CASTEEL; SCHMIDT; SOBSEY, 2008), 

pressão hidrostática (KINSGLEY et al., 2006) e radiação ultravioleta (JEAN et 

al., 2011) tem se mostrado eficazes na redução ou eliminação do HAV. 

A prevenção da hepatite A por meio do uso de imunoglobulina (IG) 

pode reduzir a incidência em até 90% dos casos, se aplicada dentro de duas 

semanas após a exposição (LIU; NIKOLOVA; FEI, 2009). Para profilaxia pré-

exposição, a IG pode ser administrada por via intramuscular (IM) em dose 

única de 0,02 mL/ kg, conferindo proteção de, no máximo, três meses ou uma 

dose de 0,06 mL/ kg, com proteção entre três a cinco meses (ACIP, 2007).  

A IG como medida pós-exposição possui efeito protetor de 95%, taxa 

semelhante ao que é produzida pela vacina contra o HAV. Entretanto, devido à 

sua curta duração de ação e um custo relativamente alto, tem sido discutida a 

sua substituição pela vacina, exceto em situações em que a proteção imediata 

seja necessária (VICTOR et al., 2007). A IG é recomendada aos contatos 
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domiciliares ou sexuais de indivíduos infectados; usuários de drogas ilícitas; 

funcionários de creche; contatos de sala de aula de uma criança infectada e 

manipuladores de alimentos que não tenham recebido previamente a vacina 

contra HA. Neste caso é recomendada uma dose única de IG (0,02 mL/ kg), o 

mais rapidamente possível. Embora a IG tenha sido utilizada em surtos 

alimentares, atualmente, é considerada ineficaz no controle da hepatite A em 

áreas hiperendêmicas ou para interromper fontes comuns de surtos (FIORE; 

WASLEY; BELL, 2006).  

A vacinação é a forma mais eficaz para prevenção de infecções. As 

vacinas inativadas contra hepatite A estão licenciadas desde o final da década 

90, incluindo a HAVRIX (Smith-Kline Beecham) e a VAQTA (Merck, Sharpe and 

Dohme), consideradas altamente imunogênicas e de baixa reatogenicidade. 

Essas vacinas contêm partículas produzidas em fibroblastos humanos, que 

posteriormente são purificadas, inativadas e adsorvidas a um adjuvante, que 

geralmente é o hidróxido de alumínio (ANDRE et al., 1992). Em crianças com 

idade igual ou superior a 12 meses, a vacina deve ser administrada por via IM, 

em duas doses, com intervalo entre doses de seis a 36 meses (WHO, 2012).  

Uma taxa de soroproteção de 100 % foi identificada cerca de 9 a 11 anos após 

a segunda dose da vacina (BOVIER et al., 2010). Estudos têm demonstrado 

que a memória imunológica pode persistir ao longo de pelo menos 15 a 30 

anos (VAN HERCK; JACQUET; VAN DAMME, 2011; OTT; IRVING; WIERSMA, 

2012).  

Os efeitos colaterais da vacina contra hepatite A, mais comumente 

observados, são leves e transitórios e, geralmente limitados ao local da vacina 

(eritema, dor, edema). Reações sistêmicas (fadiga, cefaleia, febre e mal-estar) 

têm sido relatadas em menos de 5% dos vacinados (FIORE; WASLEY; BELL, 

2006). As vacinas inativadas podem ser administradas simultaneamente com 

todas as outras incluídas no calendário de vacinação infantil (DAGAN et al., 

2007). 

As vacinas atenuadas, produzidas a partir das cepas H2 e LA-1, foram 

licenciadas em 1992 na China e, posteriormente, comercializadas em outros 

países asiáticos. Essas vacinas foram incluídas no Programa Ampliado de 

Imunização desse país em 2008, e fornecidas gratuitamente para crianças com 

12 meses de idade (FANGCHENG et al., 2012). A presença de anticorpos foi 
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documentada oito anos após a administração de uma única dose da vacina, o 

que sugere proteção em longo prazo (WANG et al., 2007). Por se tratar de uma 

vacina atenuada e com potencial teratogênico desconhecido, não é 

recomendada para gestantes. 

Já as vacinas combinadas, que associam os antígenos do HAV e HBV 

(Twinrix, GSK) ou os antígenos do HAV e da febre tifóide (Hepatryx, GSK e 

Viatim, Sanofi Pasteur) têm sido recomendadas, principalmente, para 

indivíduos adultos que viajam para áreas endêmicas (VAN DAMME; VAN 

HERCK, 2007). A Twinrix é licenciada para uso em pessoas com idade 

superior a 18 anos e deve ser administrada em três doses nos meses 0, 1 e 6 

(FIORE; WASLEY; BELL, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda a vacinação 

universal de crianças com idade igual ou superior a 12 meses, que residam em 

países em transição de endemicidade alta para intermediária ou baixa. Além 

disso, grupos considerados de alto risco para infecção pelo HAV, incluindo 

contatos domiciliares/ sexuais de pessoas infectadas; profissionais de saúde; 

viajantes para regiões de endemicidade alta ou intermediária; manipuladores 

de alimentos; crianças pré-escolares matriculadas em creches e seus 

funcionários; portadores de hepatopatias e distúrbios de coagulação; HSH e 

UDI devem ser vacinados (WHO, 2012). 

A implementação de um programa de vacinação universal infantil tem 

reduzido a taxa de incidência de HA nos países que a introduziu como no sul 

da Itália, EUA, China e Argentina (HENDRICKX et al., 2008; BLANCO 

FERNANDEZ et al., 2012; ERHART; ERNST, 2012; FANCHENG et al., 2012). 

No Brasil, estudos de análises econômicas mostraram que os gastos com um 

programa de vacinação universal é uma estratégia mais efetiva e mais barata 

do que a vacinação de indivíduos com risco aumentado para infecção pelo 

HAV (ZAHDI; MALUF; MALUF, 2009; SARTORI et al., 2012; DE SOÁREZ et 

al., 2012; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012; VITRAL et al., 2012). Assim, por 

meio da Portaria de No 2, de 18 de janeiro de 2013, da Secretaria de Ciência, 

Tecnologia e Insumos Estratégicos, a vacina contra hepatite A foi incluída no 

Programa Nacional de Imunização(PNI) do SUS. Esta vacina será 

disponibilizada para população a partir do mês de março de 2014. O esquema 
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será de duas doses (12 e 18 meses de idade) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013). 

No momento, a vacina contra HA está disponível nos Centros de 

Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIEs) apenas para grupos 

populacionais em elevado risco para a infecção, incluindo: hepatopatas 

crônicos; portadores do HBV e HCV; coagulopatias; crianças menores de 13 

anos com HIV/AIDS; doenças de depósito; fibrose cística; trissomia;doença 

imunossupressora; candidatos a transplante de órgãos sólidos, cadastrados em 

programas de transplante; transplantados e doadores de órgãos sólidos ou de 

medula óssea e hemoglobinopatias (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006a). 

 

1.7 Breve histórico da reforma agrária no Brasil 

 

Na história brasileira a questão agrária sempre foi um problema 

recorrente, marcado pela desigualdade social e concentração de terras, sua 

origem data do período colonial, no qual foi estabelecido um regime de posse 

de terra excludente e dominado pelos reis. Esse regime ficou conhecido como 

sesmaria e consistia na concessão gratuita de terras, mediante o cumprimento 

de algumas obrigações, dentre elas o cultivo da área apropriada. Entretanto, 

somente aqueles considerados “puros de sangue”, brancos e católicos tinham 

direito a terra (MUELLER, 2006). 

Em 1850, foi promulgada a Lei de Terras, um artifício político que 

reconheceu o acesso sobre as terras devolutas do Estado e decretou sua 

aquisição mediante a compra. Dessa forma a terra foi transformada em 

mercadoria e não mais em privilégio, extinguindo as formas de concessão por 

meio de sesmarias ou ocupação. Embora, essa lei tenha sido uma tentativa de 

reorganização da estrutura agrária, sua regulamentação culminou na 

expropriação das camadas sociais menos favorecidas e apoderamento dos 

grandes latifundiários (MENDES, 2009). 

Em 1950, surgem as militâncias políticas como as Ligas Camponesas, 

que buscavam a mobilização social no campo e a conquista de direitos básicos 

como saúde, previdência e educação. Contudo, com o golpe militar esses 

movimentos sociais são desarticulados e seus líderes presos ou exilados 

(SABOURIN, 2008). Em 1964, foi promulgado o Estatuto da Terra, uma 
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alternativa frustrante de distribuição de terras e modernização da agricultura, 

que levou a repressão dos movimentos sociais e a destruição do pequeno 

produtor.  

As intervenções fundiárias só obtiveram êxito, em 1970, com a criação 

do Instituto Nacional da Reforma Agrária (INCRA) e posteriormente, em 1984, 

com o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) (CALDART, 

2001). O surgimento dos sindicatos rurais, a influência da Igreja Católica, aliada 

ao fantasma do desemprego contribuiu para que o MST fosse expandido pelo 

Brasil, resultando na ocupação de várias fazendas improdutivas ou com títulos 

de propriedade contestados (LEHER et al., 2010).  

A política de assentamentos surgiu em meados dos anos 80, como 

uma estratégia de inserção social, visando à superação da pobreza e o 

desenvolvimento de uma agricultura de base familiar e auto-suficiente. Em 

1985, foi instituído o primeiro Plano Nacional de Reforma Agrária, que previa a 

desapropriação de grandes latifúndios e o assentamento de 1.400.000 famílias 

em um prazo de cinco anos. Entretanto, no ano seguinte esse plano foi 

abandonado pelo presidente José Sarney, devido as pressões da União 

Democrática Ruralista (DAVID; WANIEZ; BRUSTLEIN, 1997).   

Após a ditadura militar, a discussão sobre a reforma agrária é retomada 

pelo governo, findando na Constituição Federal de 1988, que garante a 

desapropriação de imóveis improdutivos para finalidade pública e de interesse 

social, não sendo permitida a desapropriação de áreas consideradas 

produtivas (BRASIL, 1988). Diante disso, surge um novo impasse na execução 

da reforma agrária, pois bastava ao proprietário rural declarar a terra como 

produtiva, para que a mesma não fosse alvo de desapropriação. 

Nos anos seguintes, a reforma agrária foi marcada por vários 

acontecimentos, desde a extinção até a recriação do INCRA, o que resultou na 

criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) em 2000. Desde 

então, os projetos de assentamentos rurais vêm crescendo pelo Brasil. No 

período de 1994-2012 foram registradas 1.258.205 famílias assentadas. Em 

2012, observou-se uma queda no número de famílias beneficiadas (23mil), 

comparada com os resultados de 2008 e 2009, de 70.157 e 55.498, 

respectivamente (INCRA, 2013). 
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1.8  Assentamentos rurais e condições de moradia e saúde no Brasil 

 

A ocupação de terras e a construção de acampamentos são processos 

que antecedem o assentamento rural, marcados por uma série de conflitos e 

resistência, que não se restringe somente a luta pela terra, mas também pela 

igualdade de direitos em relação à educação, trabalho, moradia e saúde 

(SIGAUD; ROSA; MACEDO, 2008). 

Os acampamentos, geralmente são formas espaciais móveis (barracas 

de lona preta) localizadas à margem das rodovias ou dentro de latifúndios, sem 

condições mínimas de qualidade de vida, incluindo abastecimento de água e 

tratamento de esgoto. O processo de ocupação e desapropriação do imóvel, 

pode levar cerca de 10 anos para ser efetivado. Durante esse período é 

comum os acampados serem despejados e se deslocarem para outras áreas. 

Portanto, essa população é vista pelas políticas públicas como flutuante, o que 

dificulta o seu pleno acesso aos programas de reforma agrária e serviços de 

saúde (SANTOS, 2011).  

Após a emissão do termo de posse da terra é materializada a proposta 

do assentamento rural, como uma unidade agrícola, coletiva, de base familiar e 

autônoma, que visa o desenvolvimento econômico e social dos assentados 

(BRASIL, 1964). O processo de formação dos assentamentos se dá de forma 

diferente em cada região do país, podendo ser evidenciado pela forma de 

acesso a terra, articulação com o Estado e movimentos sociais (CALDART, 

2001). Contudo, semelhantemente, a maioria apresenta áreas densamente 

povoadas, carentes de infraestrutura de moradia e saúde.  

No que se refere a moradia, o I Censo da Reforma Agrária, em 1996, 

apontou um pequeno número de pessoas vivendo em barracas, enquanto a 

grande maioria vivia em casas de madeira, taipa e alvenaria (tijolo/bloco). 

Contudo, esse padrão se diferiu entre as regiões do país. No Centro-Oeste 

(49,1%), Norte (50,8%) e Sul (73,4%) prevaleceram a madeira, no Nordeste a 

taipa (45,3%) e no Sudeste a alvenaria (65,3%). Quanto à fonte de água, 

destacaram-se de forma predominante os poços (46,07%), riachos (14,17%) e 

cacimbas (13,02%), entretanto, as regiões Norte e Nordeste apresentaram 

menor acesso à água encanada quando comparadas as demais (INCRA, 

1997). 



33 

 

Desde então, diversas políticas públicas foram elaboradas visando a 

melhoria de vida nos assentamentos, como: a implementação do Crédito de 

Instalação, em 2009, que se destina a aquisição de material de construção e 

reforma de unidades habitacionais já existentes nas áreas assentadas e o 

Programa Minha Casa, Minha Vida, que recentemente incluiu os agricultores 

como beneficiários deste programa, objetivando a construção de habitações 

com abastecimento de água, esgotamento sanitário e energia elétrica (INCRA, 

2009; MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2013). 

Apesar das melhorias obtidas por meio dessas ações, a precariedade 

das condições de moradia no campo continua sendo um desafio, pois a maioria 

dos assentados vivencia situações de risco como falta de água encanada, uso 

de fossa rudimentar e destino inadequado do lixo (queimado e/ou enterrado) 

(IBGE, 2013), que favorecem o desenvolvimento de doenças infecciosas e 

parasitárias entre esse segmento populacional (SCOPINHO, 2010). 

A discussão sobre a política de saúde no campo, só ganhou ênfase em 

2003, com a XII Conferência Nacional de Saúde e posteriormente, em 2006, 

com a Portaria No 822, que definiu os critérios de modalidade da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) nos municípios com populações assentadas e 

quilombolas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003, 2006b). Embora, essas políticas 

tenham possibilitado o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no 

meio rural, ainda são insuficientes para dar conta da demanda de atendimento. 

O número insuficiente e a falta de capacitação dos profissionais  

somado ao  déficit de infraestrutura das unidades no campo contribuem para 

que os assentados procurem atendimento na sede do próprio município ou em 

municípios vizinhos, acarretando a sobrecarga de trabalho por equipe e o 

comprometimento dos sistemas de referência e contra-referência 

(BEHERGARAY; GERHARDT, 2010; SOUZA; ERDMAN; MOCHEL, 2011). 

Diante destas limitações, o sujeito se torna o próprio agente de sua saúde, fato 

esse evidenciado não só pela prática da medicina popular (uso de plantas e 

ervas medicinais), mas também pelo cuidado com o plantio de grãos e 

hortaliças, tendo em vista o controle e prevenção de doenças associadas à má-

alimentação (SANTOS, 2011).  
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1.8.1 Assentamento Itamarati I 

 

O Assentamento Itamarati I está localizado a 22º32' de latitude Sul e 

55º43' de longitude Oeste, no município de Ponta Porã, fronteira com o 

Paraguai. Essa área pertencia a Fazenda Itamarati e em maio de 2001, o 

governo federal a repassou para o INCRA, transformando-a em um dos 

maiores assentamentos do Brasil, com 25.100 ha e 1.143 famílias assentadas 

(Itamarati I). No ano de 2004, o governo adquiriu os 24.900 ha de terras 

restantes e assentou mais 1.692 famílias (Itamarati II) (TERRA, 2009) (Figura 

5).  

Este assentamento possui uma vegetação bastante diversificada, na 

qual coexistem espécies típicas do Cerrado e da Floresta Estacional 

Semidecidual. O cerrado é caracterizado pela ocorrência de Latossolo Roxo 

álico e Latossolo Roxo distrófico, os quais possibilitam o desenvolvimento da 

lavoura e da pastagem. Além disso, essa área é caracterizada pela grande 

disponibilidade de recursos hídricos, banhada pelos mananciais: Rio Dourado, 

Rio Santa Virgínia, Rio Lageado e Rio São João  (URCHEI et al., 2002). 

A agricultura é considerada de subsistência, com comercialização da 

produção excedente. A área de plantio é destinada a soja, milho, feijão e 

algodão, entre outros. Destaca-se ainda, a criação de pequenos animais (aves, 

suínos) e a produção leiteira, atividades estas consideradas lucrativas e muitas 

vezes executadas em coletividade entre os membros da família (TERRA, 

2009). 

O Assentamento Itamarati I possui uma população de 4.500 habitantes 

e um núcleo urbano de 80 ha. Existem 416 imóveis destinados ao comércio, 

como farmácias, hotéis, lojas de materiais de construção, clínicas dentárias, 

entre outros. Embora, esse seja um dos maiores assentamentos do Brasil, 

ainda apresenta adversidades no que se refere à qualidade de vida. Quanto à 

educação, existem cinco escolas, sendo três estaduais e duas municipais, com 

cerca de 3.500 alunos matriculados (INCRA, 2012b). 

Em relação às condições de moradia, em 2009, foram registradas a 

construção de 224 casas de alvenaria e 63 de madeira. Essas casas são 

construídas em regime de mutirão pelos próprios assentados, de forma a 

reduzir os gastos e incentivar o envolvimento das famílias. Contudo, a maioria 
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da casas continua desprovida de redes de esgotos e abastecimento de água. 

Essa situação se agrava ainda mais pelo fato do assentamento Itamarati ser 

considerado uma área juridicamente rural e não pertencente ao Estado de MS, 

legitimando a empresa que realiza as ações de saneamento a se eximir de 

suas responsabilidades (TERRA, 2009). 

Quanto aos serviços de saúde, o assentamento possui quatro 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), localizadas em agrovilas nas áreas da 

CUT, AMFFI, MST e no núcleo urbano A assistência é realizada por uma única 

equipe, composta por um enfermeiro, um médico, duas auxiliares de 

enfermagem e 17 agentes comunitários de saúde. O atendimento nos postos é 

feito em dias alternados e além da rotina normal, as unidades básicas de saúde 

(UBS) realizam visitas domiciliares a pacientes acamados, idosos e portadores 

descompensados de hipertensão arterial e diabetes (TERRA, 2009). 

 

 

 

 

Figura 5:  Mapa da Fazenda Itamarati. 

Fonte: Terra, 2009. p.68. 
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1.8.2 Assentamentos de Jataí e Entorno 

Os assentamentos no Estado de Goiás foram criados entre outubro de 

1986 e janeiro de 2013, somando um total de 292 projetos, com mais de 

24.672 mil famílias assentadas numa área de 681.941 ha (INCRA, 2012a, 

2013). A primeira ocupação de terra realizada no Estado foi a da Fazenda 

Mosquito, em 1986. Os movimentos sociais em Goiás se deram por uma 

articulação entre a Comissão Pastoral da Terra (CPT), sindicatos rurais e a 

Central Única dos Trabalhadores (CUT) (GUIMARÃES, 2011). 

Embora, a maioria dos assentamentos concentre-se nas regiões oeste 

e norte do Estado, alguns municípios do sudoeste goiano têm merecido 

destaque pelo número de famílias assentadas e consolidação do agronegócio. 

O município de Jataí possui uma área de 7174,1km2 e uma população de 

88.006 habitantes. Atualmente ocupa a 5ª posição entre os maiores produtores 

de cana-de-açúcar, feijão, milho e soja (IBGE, 2010a). Apesar dos grandes 

recordes de produção Jataí apresenta outros números elevados, porém, estes 

apontam para a concentração de terra e pobreza da maioria da população. Os 

pequenos latifúndios ocupam 10% da área total de imóveis rurais, enquanto as 

grandes propriedades ocupam 57%, dados que representam a desigualdade de 

distribuição de terras (GUIMARÃES, 2011). 

O primeiro assentamento do município de Jataí foi criado em 1989, por 

meio de uma negociação do INCRA com um grupo de trabalhadores rurais. O 

mesmo foi denominado de Rio Paraíso e abrange uma extensão de 5.565 ha, 

com 173 famílias. Atualmente existem sete assentamentos (Terra e Liberdade 

3T,  Rômulos Pereira Souza, Nossa Senhora da Guadalupe, Santa Rita, 

Campo Belo, Rio Paraíso e Rio Claro) e 452 famílias. O município de 

Perolândia possui uma área de 1.030 Km2 e população de 2.950 habitantes. 

Existem dois assentamentos rurais (Lagoa do Bonfim e Três Pontes), com 

aproximadamente 104 famílias vivendo em uma área de 4.012 ha (INCRA, 

2013) (Figura 6). 

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, a maioria dos domicílios 

rurais em Jataí e Perolândia é constituída por paredes de alvenaria com 

revestimento (IBGE, 2010b). Estes são construídos por meio do Crédito de 

Instalação/Aquisição de Material de Construção, sendo o valor repassado pelo 

INCRA. Geralmente são construídas casas em alvenaria, com telhado, reboco, 
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pintura e que tenham no mínimo 46 m2. No período entre 2011 e 2012, 84 

famílias do assentamento Terra e Liberdade receberam esse crédito, no valor 

de 15 mil reais para a construção de casas de alvenaria em substituição as de 

lona e madeira (INCRA, 2013).  

Em relação ao abastecimento de água, em 2012, foi realizada a 

assinatura de três convênios para execução de obras de universalização do 

acesso à água em assentamentos de 29 municípios goianos, incluindo Jataí e 

Perolândia. Essas obras serão concluídas até esse ano e prevê a instalação de 

cisternas, sistemas coletivos e unidades de captação de água para consumo 

humano, produção agrícola e alimentar (FETAEG, 2012). Embora, o Censo 

Demográfico de 2010 tenha apontado uma expansão da rede geral de 

abastecimento de água nas áreas rurais, ainda observa-se o uso de poços e/ou 

nascentes, bem como rios e lagos presentes nas propriedades, como as 

principais formas de abastecimento de água (IBGE, 2010b). 

Quanto aos serviços de saúde, somente o assentamento Rio Paraíso 

possui unidade própria, enquanto os demais recebem cobertura dos serviços 

dos municípios de Jataí e Perolândia. Contudo, a distância a ser percorrida e a 

falta de transporte dificultam o acesso a essas unidades, levando grande parte 

dos assentados a preferirem o uso de plantas e ervas medicinais no tratamento 

as doenças, do que o atendimento oferecido pelo posto ou farmácia (LIMA, 

2013). 
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Figura 6 : Localização dos assentamentos de Jataí e Perolândia. 

Fonte:  Sistema de Informações Georreferenciadas do Estado de Goiás – SIEG, 2010. 
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2. JUSTIFICATIVA 
 

Recentemente, um estudo de base populacional realizado na região 

Centro-Oeste do Brasil mostrou uma endemicidade intermediária para o HAV, 

com prevalência variando de 32,3% a 56% em indivíduos de 5-9 anos e 10-19 

anos, respectivamente (PEREIRA; DE ALENCAR XIMENES; MOREIRA, 2010). 

Contudo, estes dados refletem uma realidade urbana. Estudos conduzidos em 

populações rurais indígenas (AGUIAR et al., 2009) e afrodescendentes 

(KOZLOWSKY et al., 2007) da mesma região apresentaram taxas de 

prevalência mais elevadas, que podem ser explicadas pela falta de 

infraestrutura e saneamento básico. 

Os assentados representam uma população rural emergente, marcada 

pela diversidade de origens, trajetórias e culturas. Antes da posse do terreno, a 

maioria deles viveu em acampamentos, onde as condições de vida são 

desfavoráveis. O uso de fossas rudimentares e o despejo inadequado do lixo 

são situações que comprometem a qualidade da água e dos solos, facilitando a 

disseminação de patógenos. Muitas moradias ainda são barracos de lona 

preta, desprovidos de água encanada e energia elétrica, o que impossibilita a 

higienização e conservação adequada dos alimentos para consumo. 

O pouco conhecimento associado à vulnerabilidade social das famílias 

rurais, particularmente as assentadas, reforça a motivação de estudar o padrão 

de endemicidade e dinâmica de transmissão desse vírus, a fim de contribuir 

para a inclusão da vacina no Programa Nacional de Imunização do Brasil. Em 

2013, o Ministério da Saúde aprovou a incorporação da vacina contra hepatite 

A no calendário infantil, devido a sua viabilidade econômica e eficácia na 

prevenção dessa doença e pretende oferecê-la nas redes públicas a partir de 

março de 2014. 

A hepatite A é uma doença de evolução limitada, porém, tem causado 

forte impacto na saúde pública, decorrente da morbidade e dos custos 

relacionados a internações. As dificuldades para o diagnóstico laboratorial da 

infecção e as falhas da vigilância epidemiológica têm dificultado a avaliação e 

magnitude desse problema.  Portanto, a proposta deste estudo de conhecer a 

epidemiologia da infecção pelo vírus da hepatite A em assentados de 

municípios de Jataí e Entorno, e Mato Grosso do Sul contribuirá para o 
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preenchimento de lacunas do conhecimento acerca da distribuição deste 

agravo em nossa região.  

Nesse sentido, espera-se que os resultados da presente pesquisa 

possibilitem o planejamento de políticas públicas, voltadas para ações de 

prevenção e controle da HA e outras infecções, bem como a implementação de 

programas de saúde, que ofereçam suporte e acompanhamento contínuo às 

famílias assentadas.  
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

- Investigar o perfil soroepidemiológico da infecção pelo vírus da hepatite A 

(HAV) em assentados rurais da Região Centro-Oeste do Brasil.  

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Estimar a prevalência da infecção pelo HAV em assentados dos municípios 

de Jataí e Entorno, Goiás e  Ponta Porã, Mato Grosso do Sul; 

 

- Analisar fatores preditores associados a essa infecção em assentados da 

faixa etária de 5-19 anos de Jataí e Entorno; 
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4. METODOLOGIA  

4.1 Delineamento, local e população de estudo 
 

Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal analítico 

realizado de 2008 a 2011. A população estudada foi constituída de 920 

indivíduos, residentes em assentamentos rurais dos municípios de Jataí e 

Entorno, Goiás e Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, Brasil Central.  

Em Goiás, as áreas de reforma agrária compreendem 292 projetos de 

assentamentos rurais, com aproximadamente 24.672 famílias distribuídas em 

uma área de 681.941 hectares (ha) (INCRA, 2012a, 2013). Esta investigação 

analisou assentamentos rurais, em diversas fases de implementação, dos 

municípios de Jataí (Santa Rita, Rio Claro, Guadalupe, Terra e Liberdade e 

Rômulos Souza Pereira) e Perolândia (Lagoa do Bonfim e Três Pontes), que 

ocupam uma área de 11.948 ha (Quadro 1). Muitos destes assentamentos são 

assistidos pela Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, por meio do 

Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Agricultura Familiar-NEAF. Esse 

Núcleo desenvolve estudos em agricultura familiar, viabilizando projetos de 

pesquisa e de extensão que apoiem os agricultores em suas demandas. 
 

Quadro 1. Assentamentos rurais, conforme fases de implementação. 
 

Assentamento Rural Município sede Área 
(ha) 

 

Nº de 
Famílias  

 

Fase 
 

Ano de 
criação  

 

Santa Rita 
 

Jataí 961 21 Consolidação 1998 
 

Rio Claro 
 

Jataí 639 17 Instalação 2001 
 

Guadalupe 
 

Jataí 1.367 58 Criado 2007 
 

Terra e Liberdade 
 

Jataí 2.926 111 Criado 2007 
 

Rômulos Souza 
 

Jataí 2.041 61 Criado 2007 
 

Lagoa do Bonfim 
 

Perolândia 2.139 61 Consolidado 1998 
 

Três Pontes 
 

Perolândia  1.873 43 Estruturação 2000 
Fonte:  Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, 2013 
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Em Mato Grosso do Sul, foram estudados indivíduos residentes no 

Assentamento Itamarati I, que representa o maior do Estado. Atualmente, este 

assentamento é dividido em Itamarati I e II com áreas de mais de 25.000 e 

24.900 hectares e um total de 1.143 e 1.692 famílias, respectivamente 

(TERRA, 2009). O Itamarati I é representado por quatro movimentos sociais, 

incluindo: o MST; a Federação dos Trabalhadores da Agricultura (FETAGRI); a 

Associação dos Moradores da Fazenda Itamarati (AMFFI) e a Central Única 

dos Trabalhadores (CUT). Já o Itamarati II é distribuído em cinco grupos 

sociais, sendo: o FETAGRI; o MST; a CUT; a Federação da Agricultura 

Familiar de MS (FAF) e a Associação dos Ex-funcionários da Fazenda Itamarati 

(FAFI) (TERRA, 2009; INCRA, 2013).  

Para o cálculo amostral considerou-se a infecção pelo HCV, haja vista 

que sua prevalência é a menor dentre as causadas pelos agentes virais 

investigados. Para tanto, considerou-se uma prevalência de 1,3% para o anti-

HCV (PEREIRA; DE ALENCAR XIMENES; MOREIRA, 2010), poder estatístico 

de 80% (β=20%), nível de significância de 95% (α < 0,05), precisão de 1,0% e 

efeito de desenho de 2.0. Assim, estimou-se que seriam necessários 986 

indivíduos para compor a amostra. 
 

4.1.1 Critério de inclusão: 
 

- ser o responsável pela propriedade assentada ou seu dependente direto;  

- ter idade igual ou superior a dois anos de idade. 

4.1.2 Critério de exclusão: 
 

- viver no assentamento há menos de seis meses; 

4.2 Variáveis de estudo 

 

4.2.1 Variável de desfecho 

 

-Exposição ao HAV: positividade para o marcador sorológico anti-HAV total 

(IgM e IgG). 



44 

 

4.2.2 Variáveis de predição 
 

-Sociodemográficas: sexo, idade, naturalidade, estado civil, renda familiar, 

escolaridade e tempo de assentamento. 

 

-Fatores de risco: história de vida em acampamento; origem e tratamento de 

água; esgotamento sanitário; presença de banheiro/sanitário; destino do lixo; 

número de cômodos e de habitantes por domicílio; morador com histórico de 

hepatite e práticas de higiene pessoal. 

 

4.3 Procedimentos de coleta de dados e amostras san guíneas 

Em Goiás, a população estudada foi constituída de 466 indivíduos, 

sendo estes residentes em sete assentamentos rurais. Em maio de 2011, por 

meio do NEAF, foram realizadas reuniões com os líderes das associações dos 

assentamentos para informações sobre o projeto e sensibilização. Nestas, 

foram apresentados os objetivos e método de recrutamento dos assentados, 

que a princípio seria por meio de sorteio dos domicílios, considerando a 

proporção de lotes de cada assentamento. Contudo, houve resistência dos 

presidentes das associações a esta forma de recrutamento, que a 

consideraram não inclusiva. Assim, foi proposta uma amostra de conveniência, 

e pactuado que os mesmos fariam divulgação sobre o projeto, sendo que o 

recrutamento e coletas de dados seriam realizados nas dependências das 

associações, localizadas nos assentamentos.  

Em seguida, foi realizado o teste piloto para validação do instrumento 

de coleta de dados e agendamento das entrevistas, realizadas em julho de 

2011, nas sedes dos assentamentos rurais. Nas datas previamente acordadas, 

os assentados foram contatados por seus líderes e à medida que chegavam à 

sede, todos aqueles considerados elegíveis foram convidados a participar do 

estudo. 

Em Mato Grosso do Sul, devido as condições de acesso aos 

assentamentos (estradas/rodovias) e dificuldades climáticas, a coleta de dados 

foi realizada em duas etapas, sendo a primeira de março de 2008 a dezembro 

de 2009, e a segunda em março de 2011. Foram estudados 454 indivíduos 

distribuídos no assentamento Itamarati I. Os participantes foram recrutados por 
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meio de sorteio aleatório simples dos domicílios, considerando a proporção dos 

lotes de cada grupo social que compõem o assentamento. Para tanto, 

considerou-se os registros do INCRA das famílias assentadas. Todos 

domicílios sorteados foram visitados. Quando um dos membros da família que 

não se encontrava no domicílio no momento da visita, a equipe ou uma das 

pesquisadoras retornava em mais dois momentos. As coletas de dados foram 

realizadas nos domicílios dos assentados.  

Cada indivíduo foi orientado individualmente sobre a importância, 

objetivos, riscos e benefícios da participação no estudo, assim como a 

liberdade de sair do mesmo a qualquer momento. Caso concordassem, era 

apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) para 

leitura e assinatura. Os participantes foram entrevistados, em local privativo, 

utilizando-se um roteiro estruturado sobre características sociodemográficas e 

possíveis fatores de risco associados à infecção pelo HAV (Apêndice B).  

Após a realização de cada entrevista, o indivíduo era encaminhado 

para coleta de 10 mL de sangue de veia periférica, utilizando-se seringa e 

agulha descartáveis. O sangue foi armazenado em tubo de ensaio, identificado 

com o número do questionário e as iniciais do nome do participante. Ao final de 

cada dia de coleta, as amostras sanguíneas foram acondicionadas em caixas 

térmicas com bobinas de gelo reciclável e, posteriormente, transportadas para 

o Centro Médico Municipal de Jataí e Laboratório de Anatomia do Curso de 

Enfermagem da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, onde foram 

centrifugadas e os soros obtidos separados em duas alíquotas e congelados a 

-20ºC até a realização dos ensaios. A seguir, foram transportados para o 

Laboratório de Virologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública 

(IPTSP) da UFG, onde foram testadas para o marcador sorológico anti-HAV 

total (IgM e IgG), sendo que em todas as etapas foram respeitadas as normas 

de biossegurança.  

4.4 Detecção do anti-HAV total 

 

Todas as amostras foram testadas para anti-HAV total (IgM e IgG), 

pelo ensaio imunoenzimático (EIE), utilizando-se reagentes comerciais Bioelisa 

HAV (Biokit S.A., Barcelona, Espanha), conforme descrito pelo fabricante. 



46 

 

Nesse ensaio, o soro ou plasma humano previamente diluído é colocado 

em uma microplaca revestida com o antígeno viral e o sistema foi incubado. Na 

presença de anticorpos anti-HAV na amostra, estes se ligarão aos antígenos 

que revestem a microplaca para formação do complexo antígeno-anticorpo. 

Após a incubação, a microplaca foi lavada para remover o material não fixado, 

sendo adicionado o conjugado anti-HAV humano marcado com peroxidase que 

se liga ao complexo. Após nova incubação, a microplaca foi lavada para 

remoção do conjugado, sendo, então, adicionado o substrato enzimático 

(peróxido de hidrogênio) e cromógeno (tetrametilbenzidina). Em seguida, a 

reação foi interrompida pela adição de uma solução ácido sulfúrico 1N. 

Na ausência de anticorpos anti-HAV na amostra, a peroxidase reduz 

quimicamente o substrato, que por sua vez, oxida o cromógeno resultando na 

formação de cor azul (650 nm). A cor azul transforma-se em amarelo (450 nm) 

depois do bloqueio da reação com ácido sulfúrico 1N, sendo considerada uma 

amostra negativa. Por outro lado, as amostras que apresentam anti-HAV e se 

ligam ao vírus inativado, inibindo a formação de cor, são consideradas 

positivas. 

Conforme instrução do fabricante, a leitura espectrofotométrica foi 

realizada com base na absorvância média do calibrador de 450 nm. Esse valor 

de corte da reação consiste na soma das médias das absorbâncias das 

amostras do soro negativo (CNx) e positivo (CPx) dividido por dois. Foram 

consideradas positivas as amostras que apresentaram absorbância menor ou 

igual a 1.0, sendo este valor obtido por meio da média das absorbâncias dos 

controles multiplicado por 0,5. Foram consideradas negativas, as amostras 

cujas absorbâncias foram superiores a 1.1, e aquelas com leitura na zona cinza 

(10% abaixo ou acima do valor de corte) foram retestadas para confirmação 

dos resultados.  

4.5 Análise dos dados  
 

Para armazenamento e análise dos dados coletados utilizou-se o 

programa estatístico STATA versão 10.0. O teste qui-quadrado foi utilizado 

para comparar as frequências simples dos resultados de anti-HAV em relação 



47 

 

as variáveis de estudo, sendo considerado significativo quando p < 0,05. 

Prevalência do anti-HAV foi calculada com intervalo de 95% de confiança. 

Considerando que nenhuma criança com menos de cinco anos 

apresentou positividade ao anti-HAV e que 98,7% (674/683) dos indivíduos 

com idade igual ou superior a 20 anos já haviam sido expostos ao vírus, foram 

selecionados apenas os assentados na faixa etária de 5 a 19 anos para análise 

de fatores de risco a exposição viral. Apesar da homogeneidade de variáveis 

relacionadas à qualidade da água consumida, os assentamentos do sudoeste 

de Goiás e Mato Grosso do Sul se diferiram quanto ao sexo, cor, idade, 

escolaridade, histórico de acampamento e tratamento de esgoto, portanto, 

realizou-se a subanálise de dados somente dos assentados residentes em 

Jataí e Entorno. 

Análises bivariada e múltipla (por meio de Regressão de Poisson) 

foram utilizadas para testar associações entre a variável de desfecho (anti-

HAV) e as variáveis independentes. Para estimar a magnitude das diferenças, 

foi calculada a razão de prevalências (RP) com seus respectivos intervalos de 

confiança de 95%. As variáveis que apresentaram valor de p< 0,20 ou relação 

biológica com potencial de confundimento (idade e ter vivido em 

acampamento), independente do valor de p, foram incluídas na análise 

ajustada, permanecendo no modelo final aquelas com valor de p < 0,05. 

4.6 Aspectos éticos 
 

Este estudo faz parte do projeto Epidemiologia das Hepatites Virais em 

assentados do Centro-Oeste: subsídios para ações de prevenção e controle 

em populações emergentes, financiado pelo CNPq, processo nº 479148/2010-

4. Edital/Chamada: Edital MCT/CNPq 14/2010 – Universal; desenvolvido em 

parceria com as Universidades Estadual e Federal de Mato Grosso do Sul e a 

Universidade Federal de Goiás. 

Em Goiás, os participantes foram contatados para a entrega dos 

exames. Os resultados foram distribuídos pessoalmente, de forma individual, 

entre outubro de 2011 e março de 2012, nas sedes dos assentamentos rurais. 

Todo assentado que compareceu ao local agendado, assinou um termo 

comprovando o recebimento do resultado sorológico. Ainda, foi elaborada uma 
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carta com esclarecimentos sobre os resultados da sorologia, juntamente com 

orientações sobre as principais formas de prevenção da hepatite A. Em Mato 

Grosso do Sul, os resultados dos exames foram entregues lacrados a cada 

participante da pesquisa e as atividades de educação em saúde foram 

pactuadas com o enfermeiro e os agentes comunitários das três unidades de 

saúde das agrovilas do assentamento Itamarati I. 

5. RESULTADOS  

5.1 Características sociodemográficas dos assentado s  
 

Participaram do estudo 920 indivíduos, sendo 454 do assentamento de 

Ponta Porã, MS (Itamarati I)  e 466 dos assentamentos de Jataí e Entorno, GO. 

A Tabela 1 apresenta as características sociodemográficas da população 

estudada, segundo o Estado do assentamento. Houve maior proporção de 

mulheres (54,4%) e de indivíduos que se autodeclararam de cor branca 

(78,2%) no assentamento Itamarati I.  

Em ambos os grupos, o maior percentual tinha entre 20-59 anos de 

idade, contudo, destaca-se maior proporção de idosos nos assentamentos do 

sudoeste goiano. Quanto à escolaridade, a maioria dos participantes possuía 

no máximo oito anos de estudo formal, tanto para aqueles assentados do 

Itamarati I, MS (90,0%) como para os de Jataí e Entorno, GO (82,7%). 

Verificou-se também uma proporção maior de indivíduos do 

assentamento Itamarati I com experiência prévia de vida em acampamento, 

comparados aos de Jataí e Entorno (p=0,06). Ainda, no assentamento Itamarati 

I, todos os participantes mencionaram captação de água por meio de poços e 

tratamento de esgoto por fossa séptica, enquanto que nos assentamento de 

Jataí e Entorno, a presença de poços e uso de fossas sépticas foi referida por 

dois terços dos assentados (p<0,05). 
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Tabela 1. Características sociodemográficas dos ass entados (n=920) de Goiás e 
Mato Grosso do Sul, Brasil. 
 

 
Variáveis 

 
GO 

(n=466) 

 
 

(%) 

 
MS 

(n=454) 

 

(%) 

 
Total 

(n=920) 

 
 

(%) 

 
 

p 
 
Sexo        

Feminino 223 47,9 247 54,4 470 51,1 0,05 
Masculino 243 52,1 207 45,6 450 48,9  
        

Cor         
Branca 112 24,0 355 78,2 467 50,8 0,00 
Negra 71 15,2 27 6,0 98 10,6  
Parda 280 60,1 71 15,6 351 38,2  
Outra 3 0,7 1 0,2 4 0,4  
        

Idade (Média; DP b) 37,7 19,8 34,4 16,8 36,0 18,4 0,007 
     ≤ 9 anos 55 11,8 34 7,5 89 9,7 0,00 
    10-19 anos 68 14,6 80 17,6 148 16,1  

 20-29 anos 36 7,7 65 14,3 101 11,0  
 30-39 anos 59 12,7 82 18,1 141 15,3  
 40-49 anos 82 17,6 107 23,6 189 20,5  
 50-59 anos 112 24,0 60 13,2 172 18,7  
 ≥ 60 anos 54 11,6 26 5,7 80 8,7  
        

Escolaridade *        
≤ 4 anos 208 46,7 172 39,0 380 42,9 0,00 
5-8 anos 160 36,0 225 51,0 385 43,4  
9-11 anos 67 15,1 38 8,6 105 11,9  
≥ 12 anos 10 2,2 6 1,4 16 1,8  
        

Ter vivido em acampamento          
Não 148 31,8 119 26,2 267 29,0 0,06 
Sim 318 68,2 335 73,8 653 71,0  

        
Origem da água consumida         
   Lagos/rios/represas 365 78,3 0 0 365 39,7 0,00 
   Poços rasos/profundos 101 21,7 454 100 555 60,3  
        
Tratamento doméstico da água          
   Filtrada 320 68,7 80 17,6 400 43,5 0,00 
   Não filtrada 146 31,3 374 82,4 520 56,5  
        
Tratamento de esgoto a        
   Fossa séptica 110 23,6 454 100 564 61,3 0,00 
   Fossa rudimentar 337 72,3 0 0 337 36,6  
* Foram excluídas do cálculo as crianças com idade inferior a 6 anos 
a Sem informação para 19 participantes; bDP= desvio padrão. 

5.2 Prevalência global do marcador anti-HAV total 
 

Dos 920 assentados investigados, 85,9% (IC95%: 83,5 - 88,0) foram 

positivos para o anti-HAV total. Nenhuma criança com idade inferior a cinco 

anos foi exposta ao HAV (18/920). A prevalência para anti-HAV total mostrou 

uma curva ascensional com tendência temporal crescente. Já na faixa etária de 
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5-9 anos, 18,3% (IC95%: 10,6 - 28,6) foram anti-HAV positivos, aumentando 

para 69,6% (IC95%: 61,8 - 76,6) na faixa de 10-19 anos e alcançando 98,7% 

(IC95%: 97,6 - 99,4) nos indivíduos com idade igual ou superior a 20 anos 

(Figura 7).  

 

 

Figura 7:  Prevalência global do marcador anti-HAV total de acordo com a faixa etária. 

 

Considerando que em Goiás foram investigados sete assentamentos 

localizados no município de Jataí e Entorno, a Tabela 2 apresenta a 

distribuição do marcador anti-HAV total nesses assentamentos. Verificou-se 

que a prevalência variou de 77,7% a 88% nos assentamentos Três Pontes e 

Lagoa do Bonfim, respectivamente, não sendo observadas diferenças 

estatisticamente significativas na positividade para o anti-HAV entre os 

assentamentos. Enquanto, no Assentamento Itamarati I,  dos 454 assentados 

investigados, 89,6% (IC95%: 86,6 - 92,2) foram positivos para o anti-HAV total. 

 
 
 
 

Prevalência (%) 

Faixa etária 

Tendência 

x2= 434,70; p=<0,001 
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Tabela 2. Prevalência da infecção pelo vírus da hep atite A em assentados de 
Jataí e Entorno - GO, segundo o assentamento rural.  
 

Assentamento Rural     n 
 

Anti -HAV total  
IC 95%* 

Pos a % 
 
Santa Rita    48 40 83,3 70,8 - 91,9 
 
Rio Claro    23 19 82,6 63,2 - 94,2 
 
Guadalupe   101 85 84,1 76,0 - 90,3 
 
Terra e Liberdade (3T)   141 112 79,4 72,1 - 85,5 
 
Gurita    92 77 83,7 75,0 - 90,2 
 
Lagoa do Bonfim    25 22 88,0 70,7 - 96,8 
 
Três Pontes 36 28 77,7 62,1 - 89,1 

 
Total 466 383 82,2 78,5 - 85,5 

aPos= positivos ao marcador anti-HAV total; IC 95%: In tervalo de confiança de 95%. 
 
Tabela 3. Prevalência da infecção pelo vírus da hep atite A em assentados de 
Ponta Porã - MS (Itamarati I).  
 

Assentamento Rural     n 
 

Anti -HAV total  
IC 95%* 

Pos a % 
 
Itamarati I    454 407 89,6 86,6 - 92,2 

      
 

Total 454 407 89,6 86,6 - 92,2 
aPos= positivos ao marcador anti-HAV total; IC 95%: In tervalo de confiança de 95%.  
 
 
5.3 Prevalência do marcador anti-HAV total em assen tados de 5 a 19 anos  
 
 

Considerando a importância epidemiológica da faixa etária de 5 a 19 

anos na disseminação do HAV, foram estimadas as prevalências para o anti-

HAV nos assentados desta faixa etária, por Estado dos assentamentos. Assim, 

na faixa etária de 5-19 anos (219/920), foram estimadas prevalências globais 

de 42,6% (IC 95%: 33,7 - 52,0) e 63,1% (IC 95%: 53,8 - 71,5) em assentados 

de Jataí e Entorno-GO (108/466) e Ponta Porã-MS (111/454), respectivamente. 

Nos primeiros, a positividade para o anti-HAV foi de 15% (IC 95%: 7,1 - 29,1) 

nos indivíduos de 5-9 anos e 58,8% (IC 95%: 47,0 - 69,7) nos de 10-19 anos. 
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Já no assentamento do Mato Grosso do Sul, a prevalência foi de 22,6% (IC 

95%: 11,4 - 39,8) e 78,8% (IC 95%: 68,6 - 86,3), respectivamente (Figura 8).  
 

 

 

 

Figura 8: Prevalência da infecção pelo HAV na faixa etária de 5-19 anos. 

 
5.4 Variáveis associadas à infecção pelo vírus da h epatite A em 
assentados de Jataí e Entorno 
 

A Tabela 3 apresenta a análise univariada de fatores associados à 

positividade ao anti-HAV entre assentados de Jataí e Entorno, Goiás. As 

variáveis idade e fornecimento de água foram estatisticamente associadas a 

positividade ao anti-HAV. Escolaridade que apresentou associação marginal e 

as demais variáveis que, embora não tenham alcançado significância 

estatística apresentam plausibilidade biológica e potencial de confusão, foram 

incluídas num modelo de Regressão de Poisson Múltipla. Assim, na análise 

multivariada, permaneceram no modelo a idade, história de vida em 

acampamento, número de pessoas por domicílio e origem da água consumida, 

caracterizando-se como as melhores preditoras de exposição ao HAV. 
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Tabela 4. Análise bivariada dos fatores de risco pa ra infecção pelo vírus da 
hepatite A em assentados (n=108) de Jataí e Entorno , Brasil.  
 

FATORES DE RISCO 
                

Anti -HAV total  
p RP (IC 95%)* 

       Pos/Total         (%) 
 
Sexo     

Feminino 19/46 (41,3)  1,0 
Masculino 27/62 (43,5) 0,82  1,02 (0,89 - 1,16) 
     

Idade      
 5-9 anos 6/40 (15,0)  1,0 
10-19 anos 40/68 (58,8) < 0,0001 1,38 (1,22 - 1,60) 
     

Escolaridade  (anos)      
≤ 9 anos 40/99 (40,4)  1,0 
> 9 anos 6/9 (66,7) 0,09 1,19 (0,97 - 1,45) 

     
Ter vivido em 
acampamento      

Não 19/52 (36,5)  1,0 
Sim 27/56 (48,2) 0,22 1,10 (0,95 - 1,24) 

     
Número de pessoas por 
domicílio      
   ≤ 5 30/76 (39,5)  1,0 
   > 5  16/32 (50,0) 0,31 1,07 (0,93 - 1,24) 
     
Origem da água 
consumida      
   Lagos/rios/represas 38/97 (39,2)  1,0 
   Poços rasos/profundos 8/11 (72,7) 0,01 1,24 (1,05 - 1,47) 
     
Tratamento doméstico da 
água     
   Filtrada 35/81 (43,2%)  1,0 
   Não filtrada 11/27 (40,7%) 0,69 0,98 (0,92 - 1,06) 
     

*RP= Razão de Prevalência;  IC 95%: Intervalo de confiança de 95%. 
 

 

A razão de prevalências para positividade ao anti-HAV total foi 1,34 

vezes maior em indivíduos com 10-19 anos quando comparados às crianças 

com 5-9 anos. Constatou-se ainda que a RP de exposição ao HAV foi maior 

entre os participantes que relataram ter vivido em acampamento (RP=1,10) e, 

nos assentamentos, onde o fornecimento de água era por meio de poços 

(RP=1,27). Maior positividade para o anti-HAV foi observada também em 

indivíduos que relataram residir em domicílios com mais de cinco pessoas 

(RP=1,18) (Tabela 5). 
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Tabela 5.  Análise multivariada dos fatores de risco para infe cção pelo vírus da 
hepatite A em assentados (n=108) de Jataí e Entorno , Brasil. 
 

 
FATORES DE RISCO RP* Bruta (IC 95%)   p    RPa (IC 95%) p 

Sexo     
Feminino 1,00  1,00  
Masculino 1,02 (0,89 - 1,16) 0,82 1,03 (0,92 - 1,16) 0,56 
     

Idade      
 5-9 anos 1,00  1,00  
10-19 anos 1,38 (1,22 - 1,60) 0,00 1,34 (1,22- 1,54) < 0,0001 
     

Escolaridade  (anos)      
≤ 9 anos 1,00  1,00  

   > 9 anos 1,19 (0,97 - 1,45) 0,09 1,10 (0,89 - 1,37) 0,36 
     
Ter vivido em 
acampamento     

Não 1,00  1,00  
Sim 1,09 (0,95 - 1,24) 0,22 1,10 (1,11 - 1,34) 0,004 
     

Número de pessoas por      
domicílio     
≤ 5 1,00  1,00  

   > 5 1,07 (0,93 - 1,24) 0,31 1,18 (1,05 - 1,33) 0,007 
     
Origem da água 
consumida     
    Lagos/rios/represas 1,00  1,00  
    Poços rasos/profundos 1,24 (1,05 - 1,47) 0,01 1,27 (1,03 - 1,55) 0,02 
     
Tratamento doméstico 
da água     
   Filtrada 1,00  1,00  
   Não filtrada 0,98 (0,92 - 1,06) 0,69 0,97 (0,85 - 1,10) 0,63 
     
* RP: Razão de Prevalência; IC 95%: Intervalo de con fiança de 95%; aRazão de Prevalência ajustada 
por sexo, idade, escolaridade, ter vivido em acampa mento, número de pessoas no domicílio e 
origem da água consumida. 
 

6. DISCUSSÃO 

 
Ainda são poucos os estudos sobre as condições de saúde em 

populações rurais e, considerando as hepatites virais, os dados são raros.   

Este estudo representa o primeiro sobre Hepatite A em assentados na Região 

Centro-Oeste do Brasil.  

A diversidade do Brasil também é encontrada nos assentamentos. Ao 

comparar as populações assentadas, verificou-se uma maior proporção de 

mulheres no assentamento de Ponta Porã, MS (Itamarati I), e isto também foi 

observado em assentamentos rurais do Estado de Minas Gerais 
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(VELASQUEZ-MELENDEZ et al., 2007). Um fato peculiar, é que as mulheres 

do assentamento Itamarati I são vistas não apenas como esposas de 

agricultores, mas como participantes ativas no processo produtivo (NEVES; 

MUSSURY; MUSSURY, 2012). 

Quase a totalidade dos indivíduos se autodeclararam brancos (78,2%) 

no assentamento Itamarati I, ratificando o dado apresentado pela Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) (IBGE, 2010c). Tal fato pode ser 

explicado, em parte, pela migração de agricultores gaúchos para a Região 

Centro-Oeste, principalmente, para o município de Ponta Porã (MS) (SIMON, 

2009). 

Em relação à idade, comparando os dois grupos, foram observadas 

diferenças entre as proporções das faixas etárias dos assentamentos de Jataí 

e Entorno e Ponta Porã. Nos assentados do sudoeste goiano, 38% dos 

indivíduos possuíam de 20-49 anos, enquanto que em Mato Grosso do Sul 

essa proporção foi de 56%. Ainda, nos assentamentos de Goiás, um terço dos 

indivíduos possuía idade igual ou supeior a 50 anos. Esse achado pode estar 

relacionado à migração de jovens e adultos em idade produtiva para as cidades 

em busca de melhores condições de vida. Atualmente, o município de Jataí 

tem ocupado posição estratégica na economia goiana, caracterizada não só 

pela agropecuária mas também pela chegada de novas indústrias, que 

movimenta a economia local, gerando renda e novos empregos (IBGE, 2010a). 

De fato, nos assentamentos de Jataí e Entorno muitos ainda não são donos 

das terras em que residem, vivendo sob a condição de agregados ou meeiros.  

Portanto, acredita-se que muitos jovens encontrem dificuldades em 

permanecer no campo, pois ao chegarem à idade adulta, as terras 

compartilhadas pelos pais e irmãos não são suficientes para abrigar novos 

indivíduos, como em casos de matrimônios (GUIMARAES, 2011).  

Em contrapartida no assentamento Itamarati I, observa-se a fixação de 

pessoas no campo, decorrentes da própria forma de exploração da terra, 

constituída em agrovilas. Um modelo de organização que impede a 

comercialização da propriedade pelos assentados e ao mesmo tempo 

possibilita a construção de espaços planejados e instalação de infraestrutura 

como moradias, creches, escolas, estabelecimentos comerciais e postos de 

saúde. Além disso, vale ressaltar que existem empresas de transporte, 
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responsáveis por efetuarem o deslocamento diário das famílias ao município de 

Ponta Porã, permitindo aos jovens trabalharem e estudarem nas cidades 

durante o dia e, à noite, voltarem para o assentamento (TERRA, 2009). 

O nível de escolaridade revelou-se baixo, nos assentamentos de Goiás 

houve maior proporção de indivíduos que estudaram até o quinto ano do 

ensino fundamental, fato também relatado em assentamentos nas regiões 

Nordeste (CASTRO; FERREIRA; MATOS, 2011) e Norte do Brasil (LIMA; 

LOPES, 2012). Esse resultado de maneira geral difere do assentamento de 

Ponta Porã, onde observou-se uma proporção ligeiramente superior do número 

de pessoas que cursaram o ensino fundamental completo, o que pode ser 

explicado pela presença, no assentamento Itamarati I, de escolas municipais e 

estaduais que atendem desde a educação infantil até o ensino médio 

(NOGUEIRA, 2011).  

O processo de apropriação da terra é marcado por várias fases, que 

inclui desde a ocupação da terra, passando pelos acampamentos em barracos 

de lona até a organização efetiva dos assentamentos (MARTINS, 2009). Nesta 

investigação, o histórico de vida em acampamento foi frequente nos 

assentamentos de Goiás e Ponta Porã, embora no último uma proporção maior 

de assentados tenha relatado essa experiência (p=0,06). Considerando o 

contexto de formação dos movimentos sociais nesse último assentamento, 

supõe-se que os indivíduos associados ao MST e FETAGRI tenham vivido 

maior tempo em condições adversas nos acampamentos, do que aqueles 

vinculados a CUT e a AMFFI, os quais não passaram pelo processo de luta 

pela terra (TERRA, 2009). 

Em conformidade com o processo de estruturação dos assentamentos, 

enquanto no assentamento de Ponta Porã todas as famílias consumiam água 

originada de poços artesianos, nos do sudoeste goiano, a proporção foi de 

21,7%. Nesses assentamentos observou-se que 78,3% dos indivíduos 

captavam a água diretamente de lagos/represas/rios. Tal achado é ratificado 

por Guimarães (2011) que também observou o consumo de água proveniente 

de nascentes situadas dentro do assentamento Rio Claro, GO, captada muitas 

vezes por meio de rodas d’água, que são instaladas às margens dos rios. Esse 

fato pode ter contribuído para que houvesse um maior cuidado com a água 

consumida, pois esses mananciais geralmente estão mal protegidos e 
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localizados próximos a fossas ou áreas agrícolas. Realmente, a filtração da 

água foi relatada por 68,7% dos assentados do sudoeste goiano e apenas por 

17,6% dos assentados de Mato Grosso do Sul.  

A totalidade dos entrevistados sul-matogrossenses referiu presença de 

fossa séptica em seus domicílios, ratificando os achados de Fietz et al. (2010). 

Contudo, eles identificaram que apenas 71% das famílias utilizam essas 

fossas, uma vez que a falta de água canalizada dificulta o uso do banheiro 

ligado à rede coletora de esgoto. Dessa forma, embora a fossa séptica seja 

utilizada como alternativa de deposição e tratamento dos efluentes sanitários, a 

sua finalidade ainda não foi plenamente contemplada (ANDREOLI, 2009). Já 

no Estado de Goiás, observou-se uma maior proporção de fossas rudimentares 

ou “buracos”, e esta falta de infraestrutura também tem sido encontrada em 

outros assentamentos do país (CASTRO; FERREIRA; MATOS, 2011). 

Portanto, nos assentamentos de ambos Estados nota-se a falta ou 

inadequação das condições de saneamento básico, evidenciando a 

necessidade de políticas sanitárias voltadas para esse segmento populacional. 

Neste estudo, a prevalência global de infecção pelo HAV foi de 85,9% 

(IC95%: 83,5 - 88,0). Na faixa etária de 10-19 anos (69,6%; IC95%: 61,8 - 

76,6), a positividade foi semelhante a encontrada na população urbana da 

mesma região (56,0%; IC95%: 49,2 - 62,7) (PEREIRA; DE ALENCAR 

XIMENES; MOREIRA, 2010), e em uma comunidade afro-descendente do 

Estado de Goiás (83,4%) (MATOS et al., 2009), sugerindo uma endemicidade 

intermediária para hepatite A tanto em áreas urbanas quanto rurais da Região 

Centro-Oeste do Brasil. Entretanto, intra-regionalmente, verificou-se diferença 

estatística entre os assentados do sudoeste goiano (58,8%; IC 95%: 47,0 - 

69,7) e Mato Grosso do Sul (78,8%; IC 95%: 68,6 - 86,3), o que reflte a história 

de vida e formação do assentamento Itamarati I, Ponta Porã.  

Os movimentos sociais exerceram grande influência na implantação 

deste assentamento, resultando num modelo de gestão coletiva e de agrovilas. 

Estas não foram constituídas de modo uniforme, sendo notória a diferença 

entre elas, por exemplo, a AMFFI, que além de usufruir das instalações de 

energia elétrica, abastecimento de água e rede coletora de esgoto da antiga 

Fazenda Itamarati, ainda contava com a presença de comércios, hospital, 

igrejas e escolas. Enquanto nas demais propriedades, o abastecimento de 
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água é feito por meio de carros pipa, que visitam os assentados em média de 

duas a três vezes por semana (TERRA, 2009). Além das diferenças estruturais 

no assentamento Itamarati I, somam-se ainda o relato de experiência prévia em 

acampamentos e a baixa frequência de consumo de água filtrada, fatores estes 

que contribuem para a propagação  do HAV. 

A análise dos fatores associados ao anti-HAV nos assentamentos do 

sudoeste goiano mostrou que adolescentes na faixa etária de 10-19 anos 

possuíam prevalência 1,34 vezes maior do que crianças de 5-9 anos. 

Recentemente, de Alencar Ximenes et al. (2014) mostraram que existe uma 

maior força de infecção entre indivíduos na faixa etária de 10 a 19 anos em 

áreas de endemicidade intermediária. Esses achados sugerem uma mudança 

no perfil epidemiológico da hepatite A, caracterizada pelo deslocamento da 

infecção para faixas etárias mais elevadas decorrente da melhoria das 

condições de vida,  incluindo a população rural.  

Além disso, nota-se um maior cuidado com os filhos durante os 

primeiros anos de vida, principalmente, por apresentarem um sistema 

imunonológico imaturo e mais propenso a infecções. Diante disso,  os pais 

adotam melhores hábitos de higiene, no que se refere à manipulação e 

higienização de alimentos, além de evitar ambientes com aglomerados de 

pessoas (BRAGA et al, 2009).  

Assentados que reportaram ter vivido em acampamentos apresentaram 

razão de prevalências 1,2 vezes maior (IC 95%: 1,11 - 1,38) para o HAV, 

quando comparados aos que não viveram essa experiência. Nos 

acampamentos dos movimentos sociais pela redistribuição da terra, as 

condições de vida insalubres aumentam a vulnerabilidade a infecções (LANG; 

ALMEIDA; TADDEI, 2011). A maioria dos indivíduos vive em barracos de terra 

batida encobertas por lona preta, geralmente, são habitações pequenas 

desprovidas de energia elétrica e instalações sanitárias. O uso de fossas 

negras é comum em acampamentos, o que compromete a qualidade da água e 

dos solos, facilitando a disseminação de patógenos.  

Vários estudos têm mostrado que viver em ambientes aglomerados e 

com péssimas condições de higine facilita a disseminação do HAV (ZAGO-

GOMES et al., 2005; BRAGA et al., 2009; KURUGOL et al., 2011; MARKUS et 

al., 2011; HALICIOGLU et al., 2012; VITRAL et al., 2012). Nesses ambientes, é 
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comum a presença de famílias com um maior número de membros, 

particularmente de crianças, que em sua grande maioria ao serem expostas ao 

HAV desenvolve doença assintomática, servindo como fonte de infecção entre 

a família e comunidade (NESTI; GOLDBAUM, 2007). Estudo realizado em um 

Projeto de Assentamento no leste do Acre também encontrou como 

contribuinte significativo para soropositividade ao HAV a aglomeração familiar 

(OR: 1,60; IC95%:1.05 - 2.44) (VITRAL et al., 2014). Na presente pesquisa, nos 

assentamentos de Jataí e Entorno, viver com mais de cinco pessoas no 

domicílio foi preditor de positividade para o anti-HAV.  

Vitral et al. (2014) encontraram uma maior prevalência de hepatite A em 

indivíduos que consumiam água dos rios e córregos (90.9%), quando 

comparados com aqueles que obtiam água por meio de poços (82,4%). Este 

estudo identificou um resultado diferente, sendo que os assentados que 

referiram origem da água consumida por meio de poços rasos ou profundos 

apresentaram prevalência 1,27 vezes maior para o anti-HAV. Grande parte da 

água consumida nas propriedades rurais vem de poços cavados na superfície, 

que se localizam bem próximos de fossas ou áreas de pastagens ocupadas por 

animais (AMARAL et al., 2003). Ainda, nestes assentamentos, na maioria dos 

domicílios, a água dos poços não era canalizada, e isto tem sido associado a 

positividade para o anti-HAV (PEREIRA; DE ALENCAR XIMENES; MOREIRA, 

2010). Embora, não tenha sido encontrada associação significativa entre a 

positividade ao HAV e consumo de água filtrada, observou-se maior 

prevalência entre os participantes que filtravam a água. Este resultado também 

foi identificado por Vitral et al. (2014), podendo inferir que embora os 

assentados disponham de filtros domésticos para tratamento da água,  a falta 

de conhecimento acerca da manutenção e limpeza correta desses utensílios os 

tornam ineficazes afetando a qualidade da água consumida por eles.  

Um estudo realizado em dois assentamentos no Leste do Chade, 

localizados no centro-norte da África, identificou a ocorrência de vírus entéricos 

transmitidos pela água, sugerindo a contaminação fecal das águas 

subterrâneas (GUERRERO-LATORRE et al., 2011). Portanto, mais 

investigações sobre a qualidade da água consumida nos assentamentos rurais 

são necessárias para elucidar o seu real papel na disseminação de agentes 

infecciosos entre esta população. 
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Neste estudo, a taxa de prevalência para hepatite A em indivíduos de 

10-19 anos aponta que o Brasil está em fase de transição de endemicidade 

intermediária para baixa e que provalvemente, grande parte desses indivíduos 

tenham sido imunizados naturalmente e não decorrente de vacinação. Embora, 

o marcador sorológico anti-HAV total não nos permita fazer essa diferenciação 

o seu uso em estudos de soroprevalência é recomendado, principalmente, em 

populações vulneráveis e de difícil acesso. Além de fornecer um cenário mais 

preciso da circulação do HAV, também possibilita uma avaliação mais 

adequada do risco de infecção, haja vista que a hepatite A é uma doença 

subdiagnosticada e subnotificada. 

Em países de endemicidade intermediária, com uma proporção 

relativamente alta de indivíduos adultos suscetíveis ao HAV e onde a hepatite 

A representa um ônus significativo para a saúde pública, a OMS recomenda 

que a vacinação infantil seja realizada em larga escala como um complemento 

à educação em saúde e saneamento básico (WHO, 2012). Os programas 

nacionais de imunização já implantados têm sido bem sucedidos, com altas 

taxas de cobertura vacinal e declínio na incidência da doença de 90% 

(FITZSIMONS et al., 2010). Além de induzir imunidade celular e de memória, a 

vacina pode garantir a proteção mesmo após a queda dos anticorpos em níveis 

indetectáveis, sendo então, a forma mais eficaz de prevenção e a mais viável 

economicamente (ZAHDI; MALUF; MALUF, 2009). 

De acordo com dados de clínicas de vacinação particulares, as crianças 

menores de cinco anos representam a maior proporção de vacinados do País, 

particularmente, nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Apesar do número 

crescente de doses administradas nos últimos anos, a cobertura vacinal ainda 

é muito baixa (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a). Essa realidade se difere entre 

a população rural, pois os resultados do presente estudo mostram que uma 

pequena porcentagem de crianças entre 1-4 anos não foram expostas ao HAV, 

permanecendo suscetíveis a infecção e em risco de adquirí-la durante a 

adolescência ou na fase adulta, quando a doença apresenta sintomas e 

complicações mais graves.  

Diante dos resultados apresentados, foi realizada uma campanha de 

vacinação contra hepatite A pela Secretaria Municipal de Jataí nos 

assentamentos rurais localizados nesse município, objetivando o alcance dos 
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indivíduos suscetíveis à doença, particularmente, as crianças de um a quatro 

anos. Mais recentemente, por meio da Portaria de No 2, de 18 de janeiro de 

2013, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, a vacina 

contra hepatite A foi incluída no Programa Nacional de Imunização (PNI) do 

SUS, sendo inicialmente ofertada a partir de julho de 2014 em 12 estados 

brasileiros. O esquema de vacinação atualmente recomendado é de dose única 

(IM), para crianças com idade acima de 12 meses a dois anos incompletos. De 

acordo com o Ministério da Saúde, posteriormente, será realizada uma 

avaliação e monitoramento do perfil epidemiológico da hepatite A no Brasil, a 

fim de definir a real necessidade de uma segunda dose da vacina para 

prevenção dessa doença (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013, 2014).  
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7. CONCLUSÕES 

 
- A prevalência global para a infecção pelo vírus da hepatite A foi de 85,9% 

(IC95%: 83,5 - 88,0) nos assentamentos investigados. Na faixa étária de 5-19 

anos, a prevalência global para o anti-HAV foi de 53% (IC 95%: 46,4 - 59,5), 

sendo 42,6% (IC 95% 33,7 -  52,0) nos assentamentos de Jataí e Entorno, GO, 

e 63,1% (IC 95%: 53,8 - 71,5) no assentamento Itamarati I, Ponta Porã, MS. 

Estes resultados sugerem endemicidade intermediária para hepatite A nessa 

população rural; 

 

- Possuir de 10 a 19 anos, ter vivido previamente em acampamentos, residir 

em domicílios com mais de cinco pessoas e consumir água de poços foram 

fatores independentemente associados a infecção pelo HAV nos 

assentamentos de Jataí e Entorno, GO. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A efetivação de políticas públicas direcionadas para a implantação e/ou 

melhorias em sistemas de abastecimento de água e esgoto é uma necessidade 

premente. De acordo com o Decreto no 7.536 de 2011 é responsabilidade do 

governo federal em parceria com instituições estaduais e municipais promover 

a universalização do acesso e uso da água em áreas rurais. Recentemente, a 

FETAEG (2012) lançou uma proposta que previa a construção de poços 

artesianos e/ou cisternas nos assentamentos rurais do Estado de Goiás, 

contudo, a mesma foi vetada pelo governo estadual. Embora haja programas 

que beneficiem o assentado, observa-se que é necessário sensibilizar os 

gestores públicos e a sociedade para a importância dos serviços de captação e 

tratamento de água nessas áreas, a fim de aumentar a expectativa de vida da 

população e reduzir a morbimortalidade provocada por doenças de veiculação 

hídrica, como a hepatite A. 

A educação em saúde é um dos eixos norteadores do cuidado em 

enfermagem, que visa não só a aquisição e renovação de conhecimentos, mas 

a mudança de hábitos e comportamentos em busca de um novo estilo de vida. 

Portanto, os resultados deste estudo apontam para a necessidade de 

estratégias educativas que incentivem melhores padrões de higiene nessa 

população, incluindo: higienização das mãos, tratamento doméstico da água 

para consumo (fervura e/ou filtração), cozimento de alimentos crus e 

desinfecção de objetos.  Embora, a vacina seja a forma mais segura e eficaz 

para prevenção da hepatite A, os cuidados com a higiene são imprescindíveis 

para controlar ou reduzir a propagação desse vírus e de outros 

micoorganismos de transmissão fecal oral. 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARE CIDO 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Rua 227, Quadra 68, s/nº, S. Leste Universitário, CEP: 74605-080, Goiânia-Goiás 

Termo de consentimento livre e esclarecido 
 

Prezado(a) Senhor(a), 
 Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário(a) de uma pesquisa sobre as 
hepatites virais e vacina contra hepatite B. Essas infecções podem causar “amarelão”/“tiriça”, como 
também  doenças como cirrose hepática (“barriga d’água’) e/ou câncer no fígado. Este documento irá lhe 
fornecer informações importantes sobre a pesquisa. Por favor, leia as instruções abaixo atentamente e 
esclareça suas dúvidas junto ao pesquisador/entrevistador para decidir se deseja, ou não, participar do 
estudo. Se você aceitar participar da pesquisa, assine ao final deste documento, que está em duas vias. 
Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Caso não queira participar, você não será 
penalizado de forma alguma.  

Esclarecemos ainda que o presente  projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás - CEP/HC/UFG (protocolo nº xxxx). Se você tiver 
alguma dúvida em relação aos aspectos éticos desse projeto, por favor, entre em contato com o CEPH, 
no seguinte endereço: 1a Avenida S/N0 Setor Leste Universitário – Goiânia-Goiás – CEP: 74 605-050; 
Fone: 3269 83 38;  Fone/Fax: 3269 84 26; horário de Atendimento: 8:00 às 18:00 horas – de 2a  à 6a 
feira. 

 
TÍTULO DO 
PROJETO:  

“Epidemiolo gia das Hepatite s Virais em assentados em Goiás: subsídios para açõe s de 
prevenção e controle em populações emergentes” 

” 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL:  PROFA. DRA. SHEILA ARAUJO TELES 

TELEFONE PARA CONTATO:  (62) 9631-5006 
PESQUISADOR PARTICIPANTE : ENFA. MESTRE KARLLA ANTONIETA AMORIM CAETANO 

TELEFONE PARA CONTATO:  (62) 8174-4144/ 3645-2336 
 
OBJETIVO DO ESTUDO:  Investigar as hepatites virais A, B, C, D e E em ass entados em Goiás. 
 
DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO : Após concordar em participar do projeto e assinatura deste termo, 
serão feitas algumas perguntas a você sobre seus dados pessoais como tempo de estudo, estado civil, 
renda familiar, e fatores que podem contribuir para a transmissão das hepatites virais que se “pega” por 
meio da água e alimentos (hepatites A e E) e daquelas que se “pega” por meio de relações sexuais e 
contato com sangue de outra pessoa (B, C e D). Além disso, será necessário coletar um pouco do seu 
sangue (10 mL) através de uma das veias do seu braço para realização dos testes para detecção dessas 
infecções. Mas não se preocupe porque essa coleta será realizada com seringa e agulha esterilizadas e 
descartáveis. O seu sangue  será colocado em tubo de ensaio numerado, de acordo com o número de 
identificação que você receberá no projeto. Esse tubo, com seu sangue, será levado para o Laboratório 
de Virologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, onde 
serão realizados os testes laboratoriais. Se após a realização desses testes, ainda restar algum “sangue” 
(soro), esse permanecerá congelado, podendo ser utilizado em futuras pesquisas com outros agentes 
infecciosos que também causam hepatite, mediante a sua autorização e aprovação do(s) novo(s) 
projeto(s) pelo CEP da UFG e, quando for o caso, da CONEP. 

 
RISCOS: Os riscos da sua participação no estudo referem-se à coleta de sangue, que será realizada por 
meio de punção da sua veia, como a que você faz quando precisa fazer outros exames laboratoriais que 
necessitam de sangue para sua realização. Essa técnica será realizada por um profissional capacitado, 
sendo asseguradas todas as medidas para prevenção de infecção no local da punção. Em alguns poucos 
casos, pode ocorrer a formação de uma área arroxeada/escurecida no local da injeção (hematoma), o 
qual desaparece após alguns dias.  Além desse desconforto físico, você pode se sentir incomodado em 
responder algumas perguntas de sua intimidade. Assim, você pode escolher o local que considerar o mais 
privativo em sua casa para responder as perguntas. Além disso, nós garantimos que suas respostas 
serão mantidas em segredo.  
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BENEFÍCIOS: O seu benefício direto ao participar desse estudo será o conhecimento e aconselhamento 
sobre sua situação (sorológica) em relação às hepatites virais. Caso necessário, ou seja, se os exames 
sugerirem que você está com hepatite, você será e encaminhado para o serviço de saúde. Esse 
encaminhamento será pactuado com as unidades de Estratégia da Saúde da Família da sua região. Além 
desse benefício direto, caso você não esteja protegido contra a hepatite B, ofereceremos em seu 
domicílio essa vacina e avaliaremos se a vacina “pegou”. Se a vacina não “pegou”, vamos te oferecer 
mais doses de reforço da vacina para garantir a sua proteção contra esta infecção. Além desses 
benefícios diretos, com o desenvolvimento deste estudo forneceremos informações valiosas aos 
profissionais de saúde sobre a distribuição dessas infecções em comunidades assentadas de Goiás, 
como também a resposta à vacina de fabricação brasileira contra hepatite B. 
 
CONFIDENCIABILIDADE, PRIVACIDADE E PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO:  A sua participação neste 
estudo se dará apenas no momento da entrevista. Se você concordar em participar, as informações 
obtidas relacionadas à sua pessoa serão registradas em fichas próprias. Os dados e resultados serão 
guardados e analisados em forma de códigos, sendo que os seus dados pessoais serão mantidos em 
segredo o tempo todo. Portanto, o seu nome não constará nas fichas ou em qualquer outro local. Além 
disso, você tem liberdade de retirar o consentimento a qualquer tempo, sem nenhum prejuízo à 
continuidade do seu tratamento. 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS: Você não terá custo ao participar deste estudo, como também não 
receberá pagamento ou qualquer gratificação financeira. Caso você se sinta lesado, poderá pleitear junto 
aos órgãos competentes, indenização, que será concedida, por determinação legal, caso seja 
comprovado a ocorrência de eventuais danos decorrentes da sua participação nesta pesquisa. 

 
 
 

________________________________ 
Pesquisador (Entrevistador) 

 
 

 
 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO Eu, 
_____________________________________,RG/CPF/___________________________ abaixo 
assinado, concordo em participar do estudo “Epidemiologia das Hepatites Virais em assentados em 
Goiás: subsídios para ações de prevenção e controle em populações emergentes” . Fui devidamente 
informado e esclarecido pela pesquisadora Profa. Dra. Sheila Araújo Teles sobre a pesquisa, os 
procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 
participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto 
leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.   
Local e data:___________         
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: _______________________ 
 
 
 
Assinatura Dactiloscópica:  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 Presenciamos a solicitação de consentimento, esclare cimentos sobre a pesquisa e aceite do 
sujeito em participar Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  
 
Nome:________________________________    Assinatura: ______________            
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APÊNDICE B - INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 
PROJETO: ASSENTAMENTOS 

 
                         QUESTIONÁRIO  
 

Data da entrevista:____/____/_______  
 
Nome do Entrevistador: ________________________________________ 

 

SEÇÃO I - DADOS PESSOAIS  
1-  Cidade onde mora:       Jataí (1);     Perolândia (2)        CIDADE  (       )  

                                                                                                           (Sigla do estado) ESTADO ( ) 

2- Nome (nome e sobrenome): ____________________________________________________________________________  

3- Sexo: 1- Masculino (   );  2- Feminino (   )                                                                                                     SEXO     ( ) 

4- Te1:______-___________________________; Tel 2: ______-___________________________       TEL1 (     ) 

5- Data de nascimento: ____/____/________ DNASC  __/__/_____ 
 IDADE      (         )  

6- Você estudou até que série? _____________ ESCOL ( ) 
7- Aonde você nasceu (cidade e estado) ?______________________________________ NATEST ( ) 

8- Há quanto tempo você vive em Jataí ou Perolândia? ______________________ TGYN ( ) 
9- Onde você viveu antes? 1-Cidade (   );   2- Zona rural (   )    
10- Você tem religião? 1- Sem religião (   ); 2- Católica (   ); 3- Evangélica (   );4- Espírita (    ); 5- 

Outra (   ): especificar: ____________________ 
REL ( ) 

11- Em relação à cor de sua pele, como você a classifica: 1- Branca (    ); 2- Negra (   );  
3- Parda (    ); 4- Outra (    ) especificar: _____________________ 

COR  ( ) 

12- Qual o seu estado civil?  1- casada/união consensual (   ); 2- Solteiro (    ); 3- Separado (   ); 4- 
viúvo (   ) 

ESTCIV ( ) 

13-  Quantos filhos possui:_________________    
14-  Profissão/Ocupação(atividade principal de renda): _________________________________    
15-  Renda Familiar MENSAL (em reais)?__________________________    

SEÇÃO II – DADOS DO ASSENTAMENTO  
16- Movimento: 1- MST(  );  2-FETAEG(  );  3-COPAG(  ); 4-MTL(  );  5-SINTRAS (  );   

6-Outro (  ), especificar: ___________________________ 
GRUPO ( ) 

17- Assentamento: 1-Santa Rita(   ); 2-Rio Claro(   ); 3- Guadalupe(   ); 4-Terra e Liberdade 3T (   ); 
5- Gurita (   );  

6- Lagoa do Bonfim (   ); 7- Três Pontes (   );  8- Outros (   ), especificar: 
_________________________ 

   

18-  Há quanto tempo você vive neste assentamento (especifique meses ou anos)? _________________    
19-  Você já viveu em acampamento?1- Não (   );  2- Sim (   )    

SEÇÃO III – DADOS DA MORADIA DO ACAMPAMENTO  
20-  Local do acampamento (cidade e estado): _________________________________________    
21- Por quantos anos você viveu em acampamento (especifique meses ou 

anos)?________________________ 
   

22- Característica da sua moradia no acampamento: 1- lona (   );  2- Pau a pique(   ); 3-Outro (   ), 
especifique: _________________________________ 

NCASA ( ) 

23- Quantas pessoas moravam com você na mesma 
moradia?______________________________ 

IDACAS ( ) 

24- Como era o fornecimento de água na região nesta época? Poços/minas – reservatório (   )  2- 
Encanada - Cisterna (   );  3- Encanada – Poço Artesiano (   );     4- Encanada – lagos/represas/rio 

   

25- Tratamento dado a água consumida na época: Filtra a água (   ); 2- Ferve a água (   ); 3- Não 
trata (   );  4- Outro: ___________________ 

   

ID: ASS │_│_│_│ 
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26- Neste domicílio existia banheiro ou sanitário? Não (   );  2- Sim (   )    
27- Para onde iam os dejetos deste banheiro ou sanitário? 1-Fossa séptica (   ); 2- Fossa 

rudimentar (   ); 3- Vala (   );  4- Direto para rio, lago, represa (   );  5- Outra forma (  ), especifique: 
_______________________________ 

   

28- Qual era o destino do lixo? ___________________________________    

SEÇÃO IV – DADOS DA MORADIA DO ASSENTAMENTO  
29- Número de quartos da casa?_________    
30- Número de pessoas que moram na casa?___________________________    
31- Como é o fornecimento de água na região? 
1- Poços/minas – reservatório (   )  2- Encanada - Cisterna (   );  3- Encanada – Poço Artesiano (   );     4- 
Encanada – lagos/represas/rio 

   

32- Tratamento dado a água consumida: 1-Filtra a água (   ); 2- Ferve a água (   ); 3- Não trata (   );  
4- Outro: ___________________ 

   

33- Neste domicílio existe banheiro ou sanitário? 1- Não (   );  2- Sim (   )    
34- Para onde vão os dejetos deste banheiro ou sanitário? 
1- Rede coletora de esgoto(   );  2-Fossa séptica não ligada à rede coletora de esgoto (   ); 3- Fossa 
séptica ligada à rede coletora de esgoto (   ); 4- Fossa rudimentar (   );  5- Vala (   );  6- Direto para rio, 
lago, represa (   );  7- Outra forma (  ) 

   

35- Qual o destino do lixo? __________________________________    

SEÇÃO V – CONHECIMENTO E OPINIÃO    
36-  Você já ouviu falar de hepatite A, B, C, D e E? 1- Sim (   );  2-Não  (   )    

37-  Quais? 1- hepatite A (   ); 2- hepatite E (   );  3-hepatite B (   );  4- hepatite C (   )    

38-  Você saberia me dizer como transmite a hepatite A? 1- não sabe (   ); 2-  sim (   ), especifique 
o modo de transmissão:  __________________________________________________________ 

   

39- Você saberia me dizer como transmite a hepatite E? 1- não sabe (   ); 2-  sim (   ), especifique 
o modo de transmissão:  ___________________________________________________________ 

   

40-  Você saberia me dizer como transmite a hepatite C? 1- não sabe (   ); 2-  sim (   ), especifique 
o modo de transmissão:  __________________________________________________________ 

   

41-  Você saberia me dizer como transmite a hepatite B? 1- não sabe (   ); 2-  sim (   ), especifique 
o modo de transmissão:  __________________________________________________________ 

   

42- Você saberia me dizer como transmite a hepatite D? 1- não sabe (   ); 2-  sim (   ), especifique 
o modo de transmissão:  ___________________________________________________________ 

   

43- Para você, quais são os sinais e sintomas de DST em mulheres?    

NÃO SABE (   )    
Dor abdominal (   )      ABD ( ) 
Corrimento genital (   )       CORR ( ) 
Corrimento com cheiro ruim (   )       CORRIM  ( ) 
Dor e ardência/queimação ao urinar (   )      URI  ( ) 
Feridas/úlceras na genitália(   )       FERI  ( ) 
Inchaço na virilha (   )       INCH  ( ) 
Coceira (   )       COCEI  ( ) 
Outros sintomas___________________________________ OTDST ( ) 
44- Para você, quais são os sinais e sintomas de DST em homens?    
NÃO SABE (   )    
Corrimento genital (   )  HCORR ( ) 
Dor e ardência/queimação ao urinar (   )      HURI  ( ) 
Feridas/úlceras na genitália (   )  HFERI  ( ) 
Inchaço na virilha (   )  HINCH  ( ) 
Outros sintomas ______________________________________  OUTHDST1 ( ) 
45- Algum caso de hepatite (tiriça) na família? 1- não (    ); 2- sim (    )    
46- Se sim, qual o parentesco? 1-Pai (   );  2- Mãe (   );  3- Irmão (  );  4- conjugue  (   ); 5- outro (   

), especifique: _____________________ 
   

SEÇÃO VI – COMPORTAMENTOS DE RISCO PARA HEPATITE B e C  
47- Habitualmente, para seus cuidados de saúde, recorre a: 
1-Unidade de Saúde (Estância) (   );   2-Unidade de Saúde (Jataí)  (   );   3-Consultório particular (  );   4-
Outros (   ), especifique __________________ 

ALCOO  ( ) 
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48- Nos últimos 12 meses quantas vezes consultou um médico?    ____________ 
49- Nos últimos 12 meses quantas vezes consultou um dentista?    ____________ 
50- Quantas vezes esteve grávida? ___________ Tem história de aborto, se sim quantos: _____ 
51- Você ingere bebida alcoólica? 1 – Não (    ); 2- Sim (    ) � Se sim: (   )destilada;  (   )cerveja 
52- Se sim, quantos dias na semana: 
1- Todos os dias (   );  2- menos de três vezes (   );  3- mais ou igual a três vezes (   ) 

   

53- Quantidade(litros) por dia:____________    

54- Você fuma? 
1 – Não (    ); 2- Sim (    ), especifique a quantidade de maços/dia: _______ 

   

55- Você já usou algum tipo de droga? 
 1- Nunca  (   );  2- Sim (   )   3- Maconha(   )  4- Cocaína (   )  5- Crack    6- Outras (   ) 

           DROG ( 
 

) 

56- Você usou alguma droga não injetável nos últimos 12 meses? 
1 – Não (    ); 2- Sim (    ) 

   

57- Você usou drogas injetáveis nos últimos 12 meses? 
1 – Não (    ); 2- Sim (    ) 

 
UDI  

 
( 

 
) 

58- Com que idade você começou a usar drogas? _______    

59- Você tem alguma tatuagem/piercing no corpo? 
1 – Não (    ); 2- Sim (    )                Caso afirmativo: Nº de tatuagens/piercing �____� 

TATOO  
NTATOO  

(      
( 

) 
) 

60- Você já foi hemotransfundido? 1 – Não (    ); 2- Sim (    ) 
61- Caso afirmativo, antes de 1994: 1- não (    ); 2- sim (     ); 3 – não lembra  (      ) 

         
          
TRANSF 
TRANSF1994

 
(        ) 
(        ) 

 
 

62-  Você já fez cirurgia? 1- Não (   ); 2- Sim (   )    
63-  Já compartilhou material cortante de higiene (alicate de unha, prestobarba e outros)? 
1- Não (   ); 2- Sim (   ) 

   

64- Já iniciou atividade sexual? 1- Não (   ); 2- Sim (   )    
65-  Idade da primeira relação sexual: ________    
66- Qual foi o número de parceiros nos últimos seis meses: _______    
67- Já teve relação com parceiro do mesmo sexo? 1- Não (   ); 2- Sim (   )    
68-  Já foi preso? 1- Não (   ); 2- Sim (   )    
69- Qual o ano da sua última experiência na prisão? ______________    
70- Quantas vezes já foi preso?____________    

71- Seção VII – DST e Preservativo    

72-  Frequência do uso do preservativo nos últimos 12 meses? 
1- Nunca (   ); 2- Raramente (   );  3- Sempre (   ) 

   

73- Você conhece preservativo feminino? 
 1 – Não (    ); 2- Sim (    ) 

 
PRVFEM 

 
( 

 
) 

74- Você já usou preservativo feminino? 
1 – Não (    ); 2- Sim (    ) 

 
PRVFEMUS 

 
( 

 
) 

75- Existe algum lugar ou pessoa que te forneça preservativos (feminino e/ou masculino)?  
1 – Não (    ); 2- Sim (    ) 

 
PRVPSS 

 
( 

 
) 

76- Em quais lugares/pessoas você obtém os preservativos? 
1- OSC (    );  2- Unidade de Saúde (CTA, cais/siams, outros) (  );  3- Comércio(  ); 4- Outros(   ), 

especifique: _________________________________________ 

  
 

 
 

77- Você teve algum corrimento nos últimos 12 meses?  
1- não (    ); 2- sim (    ); 3- não se lembra (     ) 

 
CORR12 

 
( 

 
) 

78- Você teve alguma ferida/ulcera na genitália nos últimos 12 meses? 
1- não (    ); 2- sim (    ); 3- não se lembra (     ) 

 
FERI12 

 
( 

 
) 

79-  Já contraiu algum tipo de DST? 
1 – Não (    ); 2- Sim (    ) 

   

80- Você procurou tratamento em alguma unidade de saúde 
1- não (    ); 2- sim (    ) 

 
TRATULC  

 
( 

 
) 

81- Seção VIII – VACINA    

82- Você possui cartão de vacina?  1- Não (   );  2- Sim (   )    



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83- Você já foi vacinada contra hepatite B? 
1- não (    ); 2- sim (    ); 3 – Não sabe informar  (     ) 
Caso afirmativo, quantas doses da vacina você recebeu?  
1 dose (    ); 2 doses (    ); 3 doses (    ); não sabe informar (    ) 
Caso negativo, você aceita receber a vacina neste momento? 
1- não (    ); 2- sim (    ) 
Caso negativo, porque você não quer receber a vacina? 
1- medo da injeção (    );   2- medo de pegar alguma doença; (     ); 3-  acha desnecessária (     ) 

VACB 
 

VACDOSE 
 

VACADES 
 

MOTNAD  

( 
 
( 
 
( 
 
( 

) 
 
) 
 
) 
 
) 

84- Quais destas outras vacinas você já recebeu depois de adulta?  
Anti-tetânica:  1- não (    ); 2- sim (    ); 3 – Não sabe (     )  
Anti-rubeóla: 1- não (    ); 2- sim (    ); 3 – Não sabe (     )  
Anti-febre amarílica: 1- não (    ); 2- sim (    ); 3 – Não sabe (     ) 

 
VACTET  
VACRUB 

VACFA  

 
( 
( 
( 

 
) 
) 
) 

 
 
ASSINATURA DA PARTICIPANTE: _____________________________________________________________________ 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DE GOIÁS 
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ANEXO B – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DE PONTA PORÃ 
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ANEXO C - FINANCIAMENTO 
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