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RESUMO 

A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) e a diabetes mellitus tipo II 

representam sérios agravos de saúde pública e, quando associadas, podem piorar o 

prognóstico do paciente, com maior risco de desenvolvimento de doença hepática 

crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular. Os objetivos deste estudo foram 

investigar o índice de infecção oculta pelo HBV e avaliar a resposta vacinal em 

pacientes com diabetes mellitus tipo II, em Goiânia-Goiás. Este estudo é parte do 

projeto intitulado “Investigação do perfil sorológico, epidemiológico e molecular da 

infecção pelo vírus da hepatite B em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 em 

Goiânia-Goiás” desenvolvido em cinco unidades de saúde pública de Goiânia. 

Assim, após a triagem sorológica da população (n=605), foram selecionados 108 

pacientes anti-HBc positivos/HBsAg negativos para a pesquisa do HBV-DNA. Para 

isso, após a extração do genoma viral, foi realizada uma semi-nested PCR utilizando 

primers complementares à região Pré-S/S do HBV. Para a avaliação da resposta 

vacinal, foram selecionados os pacientes atendidos nas unidades do Programa de 

Saúde da Família (N=215), sendo aqueles suscetíveis à infecção pelo HBV (N=158) 

convidados a fazer parte da coorte. Assim, 128, 99 e 87 indivíduos aceitaram receber 

a primeira, segunda e terceira doses da vacina recombinante Butang®, 

respectivamente. Os indivíduos que receberam as três doses da vacina e que 

aceitaram participar de uma nova coleta sanguínea (N=69) foram avaliados para a 

detecção quantitativa do marcador anti-HBs pelo ensaio imunoenzimático de 

micropartícula (MEIA), utilizando o Sistema AxSYM de automação e kits AxSYM 

AUSAB (Abbot Laboratórios do Brasil). Não foi detectada infecção oculta pelo 

HBV nos pacientes diabéticos de Goiânia-GO, sendo este resultado semelhante ao 

encontrado em outros grupos populacionais do Brasil. Em relação à resposta vacinal, 

das 69 amostras analisadas, 53,6% de pacientes foram capazes de responder à 

vacinação, sendo que a média geométrica de títulos de anti-HBs foi de 13,76 

mUI/mL. A taxa de soroproteção encontrada nos pacientes diabéticos em Goiânia-

GO foi considerada baixa se comparada à população adulta saudável. Dessa forma, 

os dados deste estudo servirão como base para o planejamento de ações específicas 

de prevenção da hepatite B em uma população que, geralmente, já apresenta 

comorbidades associadas. 
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ABSTRACT 

 

The hepatitis B virus infection (HBV) and diabetes mellitus type II represent serious 

public health problems and, the synergism between these two diseases, can affect the 

prognosis of the patients with increased risk of developing chronic liver disease, 

cirrhosis and hepatocellular carcinoma. The aims of the present study were to 

investigate the HBV occult infection and to evaluate the vaccine response in patients 

with diabetes mellitus type II, in Goiânia-Goiás. This study is part of the research 

"Investigation of the serological, epidemiological and molecular profile of the 

hepatitis B virus infection in patients with diabetes mellitus type 2 in Goiânia-Goiás" 

which was developed in five public health units Goiânia. After serologic screening of 

the population (n = 605), 108 anti-HBc positive patients/HBsAg negative were 

selected for the HBV-DNA research. For this, after extraction of viral genome, a 

semi-nested PCR was performed with primers complementary to region pre-S/S of 

HBV. Among the patients recruited in the units of the Family Health Program (N = 

215) those susceptible to HBV infection (N = 172) were selected and invited to 

participate of the cohort about vacinal response. Thus, 128, 99 and 87 individuals 

agreed to receive the first, second, and third doses of recombinant vaccine Butang®, 

respectively. The subjects who received three doses of the vaccine and who agreed to 

participate in a new blood collection (N = 69) were evaluated for the quantitative 

detection of anti-HBs marker by enzyme-linked immunosorbent assay microparticle 

(MEIA) using the AxSYM system automation and AxSYM kits AUSAB (Brazil 

Abbot Laboratories). It was not found occult HBV infection in diabetic patients in 

Goiânia- Goiás, which is similar to that found in other population groups in Brazil. In 

relation to the vaccine response, of the 69 samples analyzed, was observed that 

53.6% of patients were able to respond to vaccination, and the geometric mean of 

anti-HBs titres was 13.76 mIU/mL. The seroprotection rate found in diabetic patients 

in Goiânia- GO was considered low compared to the healthy adult population. Thus, 

the data obtained in this study may help in the planning of specific prevention actions 

of hepatitis B in a population that usually have comorbidities.  
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1. INTRODUÇÃO/REVISÃO DA LITERATURA 

1.1. Breve Histórico 

 As hepatites virais são um grupo de infecções causadas por diferentes agentes 

etiológicos que tem a capacidade de se replicar nos hepatócitos, denominados vírus da 

hepatite A, vírus da hepatite B, vírus da hepatite C, vírus da hepatite D e vírus da 

hepatite E (Thomas et al. 2015). 

 Há relatos referentes àocorrência de hepatites desde os primórdios da 

civilização, sendo tais casos reportados na China há 5000 anos, na Babilônia há mais de 

2500 anos, além de Hipócrates, no século IV a.C., ter feito referência nos seus escritos à 

icterícia epidêmica (Freitas 2003, Fonseca 2010). 

Na Idade Média e nos séculos XVII, XVIII e XIX, as epidemias de icterícia 

acompanhavam períodos de guerras, sendo denominadas de “icterícia de campanha”. 

Exemplos destas associações ocorreram nas guerras: de Sucessão Austríaca, em 

Flandres (1743); de Napoleão, no Egito (1798); Franco-Prussiana, em Paris (1870); e de 

Secessão Americana (1861-65) (Freitas 2003). 

Em 1885, Lürman publicou um relatório descrevendo a ocorrência de uma 

doença semelhante à icterícia entre trabalhadores de um estaleiro que haviam recebido 

injeções com linfa humana na Alemanha, sendo essa provavelmente a primeira 

epidemia de hepatite B descrita (Lürman 1885 apud Schmid 2001). Posteriormente, foi 

relatada a ocorrência de surtos devido à administração de vacinas para varíola e febre 

amarela. Além disso, houve relato de epidemia de icterícia na Segunda Guerra Mundial 

após casos de transfusão sanguínea (Schmid 2001). Em 1922, com o surgimento da 

insulina, surtos começaram a ocorrer em clínicas e enfermarias para diabéticos. Em 

1926, Flaum et al., investigaram a ocorrência de icterícia em pacientes atendidos na 

Clínica de Diabetes de Göteborg, na Suécia e concluíram que a epidemia ocorreu por 

uma infecção viral, transmitida por lancetas contaminadas, utilizadas para medição de 

glicose (Flaum et al. 1926). 

Em 1965, Blumberg e colaboradores observaram, no soro de um paciente 

aborígene australiano, um antígeno que reagia com o soro de pacientes hemofílicos 

politransfundidos, sendo denominado Antígeno Austrália (AgAu). Em 1967, encontrou-

se uma elevada prevalência do AgAu em pacientes com síndrome de Down, leucemia e 

hepatite (Blumberg et al. 1967). 
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Independentemente, em 1968, Prince isolou um antígeno no sangue de pacientes 

com casos de hepatite pós-transfusional, sendo chamado antígeno SH (Hepatite Sérica) 

(Prince 1968). Logo depois, confirmou-se que o antígeno SH identificado por Prince era 

o Antígeno Austrália de Blumberg, encontrado na infecção pelo vírus da hepatite B 

(Giles et al. 1969 apud Freitas 2003).  Finalmente, em 1970, Dane e colaboradores, a 

partir do uso da microscopia eletrônica, identificaram uma partícula esférica de 42 nm 

de diâmetro presente no soro de indivíduos positivos para o Antígeno Austrália 

(atualmente conhecido como antígeno de superfície do vírus da hepatite B ou HBsAg), 

denominando-a Partícula de Dane (Dane et al. 1970). 

 

1.2. O Vírus da Hepatite B 

 

1.2.1. Classificação e estrutura 

 

 O vírus da Hepatite B (HBV) está classificado na família Hepadnaviridae, que 

agrupa os gêneros Orthohepadnavirus e Avihepadnavirus (ICTV 2015). O HBV 

pertence ao gênero Orthohepadnavirus, assim como os vírus isolados de primatas não 

humanos, tais como macacos (WMHBV- Woolly monkey hepatitis B virus). Além de 

primatas, este gênero agrega também os vírus que infectam roedores, como marmotas 

(WHM- Woodchuck hepatitis virus), esquilos (GSHV- Ground squirrel hepatitis virus) 

e morcegos (BtHV- Long-fingered bat hepatitis B virus). Já o Avihepadnavirus engloba 

espécies que infectam aves, tais como os vírus DHBV (Duck hepatitis B virus-patos) e 

HHBV (Heron hepatitis B virus- garças) (Locarnini et al. 2013, Souza et al. 2014). 

 Ao analisar os soros de indivíduos infectados, em microscopia eletrônica, é 

possível identificar três tipos de partículas do HBV (Figura 1), que podem ser completas 

ou incompletas. As partículas denominadas incompletas apresentam-se sob duas 

formas: esférica e filamentosa, e possuem de 20-22 nm de diâmetro. Tais partículas 

compõem-se apenas do antígeno de superfície (HBsAg) e lipídios do hospedeiro, 

desprovidas do material genético viral, e por isso não são infecciosas (Dane et al. 1970, 

Millman et al. 1970, Befeler & Bisciglie 2000, Doo & Ghany 2010, Gerlich 2013). 
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Figura 1- Três formas de partículas do HBV visualizadas sob microscopia eletrônica 

Fonte: Gerlich 2013 (modificada) 

 

A partícula completa e infecciosa, ou partícula de Dane, possui de 40-42 nm de 

diâmetro. Externamente, esse vírion possui um envelope, composto de bicamada 

lipídica e o antígeno de superfície (HBsAg), formado pelas proteínas S (Small), M 

(Middle) e L (Large). Internamente, há um nucleocapsídeo de simetria icosaédrica, 

constituído pela proteína do core (HBcAg), o qual abriga o material genético (DNA) e a 

polimerase viral (Figura 2) (Khouri & Santos 2004, Liang 2009, Doo & Ghany 2010). 
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Figura 2- Representação esquemática da partícula de Dane 

Fonte: http://thumbs.dreamstime.com/z/hepatitis-b-virus-particle-structure-file-eps-

format-36579194.jpg modificada  

 

1.2.2. Estrutura do genoma 

 

O genoma do HBV é do tipo DNA, circular e de fita parcialmente dupla. A fita 

longa ou completa tem polaridade negativa e possui 3,2 kb, já a fita curta ou incompleta 

é de tamanho variável, ocupando de 50 a 100% da extensão da fita maior e apresenta 

polaridade positiva (Robinson et al. 1977, Saeed et al. 2014).  O HBV possui um dos 

menores genomas virais, estruturando-se de maneira altamente compacta, sendo 

organizado em quatro regiões de leitura aberta que se sobrepõem (Open Reading 

Frames- ORF): Pré-S/S, Pré-C/C, P e X (Figura 3) (Galibert et al. 1979, Pasek et al. 

1979, Ganem & Varmus 1987, Kao & Chen 2002, Glebe & Bremer 2013, Seeger & 

Manson 2015). 

Além disso, o genoma possui dois elementos estimuladores (enhancers) Enh I e 

Enh II, seis códons de iniciação, quatro promotores (Pre-S1, Pre-S2/S, core e X), sinal 

de poliadenilação e sequências de 11 nucleotídeos diretamente repetidas (Direct 

Repeats) DR1 e DR2 localizadas próximo às extremidades 5’ de cada fita, que são 

necessárias para a síntese de DNA durante a replicação (Locarnini 2004, Doo & Ghany 

2010, Saeed et al. 2014). 
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Figura 3- Organização esquemática do genoma do HBV 

Fonte: Saeed et al. 2014 

 

Fase de leitura aberta Pré-S/S 

 

A região Pré-S/S é responsável pela  codificação das proteínas presentes no 

envelope viral: Large(L), Middle(M) e Small(S). Essas três proteínas compartilham o 

mesmo códon de terminação da região S, diferindo quanto ao códon de iniciação. Para a 

produção da L, a leitura inicia-se a partir da região Pré-S1, seguida por Pré-S2 e 

terminando em S, dando origem a uma proteína de 389 a 400 aa. Para a M, o códon de 

iniciação é o Pré-S2, seguido pela região S, gerando uma proteína de 281 aa. Com 

relação a proteína S, a menor delas com 226 aa, a leitura origina-se na região S 

(Heermann et al. 1984, Seeger & Mason 2000, Glebe & Bremer 2013). 

As três proteínas produzidas diferem quanto aos seus aspectos funcionais: a 

proteína L é responsável pela ligação do vírus a receptores específicos presentes em 

células hepáticas, além de contribuir para infecciosidade e montagem da partícula viral 

(Klingmuller & Schaller 1993, Glebe et al. 2005, Hollinger 2007). A proteína M auxilia 

na entrada do vírus na célula a partir de uma região de ligação com a albumina (Thung 

& Gerber 1984, Dash et al. 1991). A proteína S é o principal constituinte do HBsAg e é 

capaz de induzir a produção de anticorpos neutralizantes (anti-HBs), sendo portanto 

utilizada na produção de vacinas. Além disso, variações de aminoácidos nessa proteína 
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determinam a classificação do vírus em subtipos (Grob 1998, Kidd-Ljunggren et al. 

2002, Glebe & Urban 2007). 

 

Fase de leitura aberta Pré-C/C 

 

 Esta região codifica duas proteínas HBcAg e HBeAg, formadas a partir da 

leitura iniciada em Core e Pré-Core, respectivamente (Glebe & Bremer 2013). 

O antígeno do core da hepatite B (HBcAg) é uma proteína de 21 kD, 

componente principal do capsídeo viral, importante para a montagem do vírion, e exerce 

papel significativo na replicação viral (Milich & Liang 2003, Tan et al. 2015). O 

HBcAg não é detectado no soro de indivíduos infectados pelo HBV por testes 

sorológicos. Entretanto, este induz a produção de anticorpos das classes IgM e IgG, que 

podem ser detectados a partir destes ensaios (Milich & McLachlan 1986). 

A leitura a partir da região Pré-C gera um sinal que direciona o produto formado 

para o retículo endoplasmático, o que leva à secreção do peptídeo solúvel HBeAg. Este 

antígeno é um importante marcador de replicação, infectividade, gravidade da doença e 

de resposta ao tratamento. A soroconversão HBeAg para anti-HBe pode indicar 

diminuição da replicação viral e resolução da doença (Garcia 1988, Milich & Liang 

2003, Hatzakis et al. 2006, Kay & Zoulim 2007). 

 

Fase de leitura aberta P 

 

 Caracterizando-se por sua maior extensão e por se sobrepor às outras ORFs, a 

região P é responsável por codificar uma proteína multifuncional de 90 kDa, a qual está 

dividida em quatro domínios: o primeiro, aminoterminal, funciona como uma primase, 

iniciando a síntese da fita de DNA de polaridade negativa; a região espaçadora, a qual 

se sobrepõe a região Pré-S, e parece proporcionar vantagens adaptativas ao vírus frente 

a pressões imunológicas; a transcriptase reversa, a qual catalisa a síntese do genoma; e o 

quarto, carboxi-terminal, é uma RNase H, a qual degrada o RNA do híbrido RNA-DNA 

durante a transcrição reversa (Ngui et al. 1999, Seeger & Mason 2000, Locarnini et al. 

2003, Beck & Nassal 2007, Liang 2009, Doo & Ghany 2010, Chen et al. 2013). 

 Ainda, o domínio transcriptase reversa é dividido em sete subdomínios, de A-G, 

sendo o subdomínio C o sítio ativo da polimerase e, por isso, alvo de alguns fármacos 

utilizados no tratamento da infecção pelo HBV (Doo & Ghany 2010). 
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Fase de leitura aberta X 

 

 A região X é a menor das ORFs e dá origem ao HBx, uma proteína 

multifuncional composta por 154 aminoácidos, a qual interfere na regulação de mais de 

1000 genes (Zhang et al. 2014). Essa proteína está envolvida em vários processos, tais 

como transcrição, tradução de sinal, progresso do ciclo celular, degradação de proteínas, 

e estabilidade cromossômica. Sua atividade transcricional é necessária para a replicação 

viral, além de estar relacionada às modificações epigenéticas (metilação do DNA e 

acetilação de histonas) que podem inativar genes supressores de tumores, indução de 

hepatocarcinoma, modulação da apoptose e do sistema imune (Cross et al. 1993, 

Rapicetta et al. 2002, Bouchard & Schneider 2004, Zhang et al. 2005, Hu et al. 2006, 

Tang et al. 2006, Van Hemert et al. 2011, Zhang et al. 2014). 

 

1.2.3. Variabilidade genética 

 

1.2.3.1.Subtipos 

 

O estudo dos subtipos começou logo após a descoberta do Antígeno Austrália, 

ao observar diferenças nas reações antígeno-anticorpo de pacientes distintos. Isso 

estimulou Le Bouvier e colaboradores a realizarem um estudo utilizando a técnica de 

imunodifusão, a partir do qual foi possível a identificação de determinantes antigênicos 

mutuamente exclusivos, d e y. Estes, juntamente com o determinante antigênico 

principal, a, definiam os subtipos. Entretanto, em 1972, Bancroft e colaboradores 

identificaram dois determinantes adicionais w e r, definindo assim quatro subtipos 

principais: adw, adr, ayw, ayr (Le Bouvier 1971 apud Kidd-Ljunggren et al. 2002, 

Bancroft et al. 1972, Kao & Chen 2002, Kay & Zoulim 2007). 

Na década de 80, outros subtipos foram reconhecidos, totalizando nove subtipos: 

ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4, adrq- e adrq+ (Couroucé-Pauty et al. 1983). 

Anos depois, sugeriu-se o subtipo adw3, completando-se assim, 10 subtipos do HBV 

(Arauz-Ruiz et al. 2002, Norder et al. 2004). 

A ocorrência desses subtipos está associada às mutações na região S do HBV, 

como as substituições de aminoácidos nas posições 122 e 160. Se na posição 122 o 

aminoácido é uma lisina, define-se por d, já se a arginina estiver presente, define-se por 
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y. Na posição 160, a lisina caracteriza o determinante w e a arginina define r. O 

determinante w possui ainda subespecificidades relacionadas à substituições na posição 

127 (prolina w1/w2, treonina w3 ou leucina w4). Substituições nos aminoácidos das 

posições 144, 145, 158, 159, 177 e 178 também são determinantes de subtipos 

(Okamoto et al. 1988, Norder et al. 1992a, Kidd-Ljunggren et al. 2002, Kay & Zoulin 

2007). 

A pesquisa dos subtipos, pela técnica de imunodifusão, já foi utilizada em 

estudos epidemiológicos para tentar esclarecer aspectos referentes à transmissão 

nosocomial e intrafamiliar do HBV (Kidd-Ljunggren et al. 2002, Kay & Zoulin 2007). 

Entretanto, com os passar dos anos, técnicas mais elaboradas para caracterização do 

HBV têm permitido uma classificação mais aperfeiçoada e ampliada em genótipos e 

subgenótipos. Assim, a partir de técnicas moleculares, alguns estudos têm estabelecido 

relação entre genótipos/subgenótipos e os subtipos do HBV, como por exemplo: adw 

sendo associado com os genótipos A, B, F, G e H, adr com o C e ayw com D e E 

(Kramvis et al. 2005, Kramvis 2014). Além disso, a partir do sequenciamento 

genômico, a detecção das mutações, específicas dos subtipos, presentes em alguns 

resíduos de aminoácidos, tem sido pesquisada para avaliação de escape imune (Faleye 

et al. 2015). 

 

1.2.3.2.Genótipos 

 

Atualmente, a classificação do HBV em diferentes genótipos é baseada na 

divergência maior que 7,5% na sequência genômica completa do vírus ou diferenças 

maiores que 4% relacionadas ao gene S (Kramvis 2014). Okamoto e sua equipe (1988) 

realizaram o primeiro estudo relatando esta classificação: a partir do sequenciamento de 

18 genomas de diferentes subtipos foi possível perceber a existência de quatro grupos 

distintos (A, B, C e D) (Okamoto et al. 1988). Adicionalmente, Norder e colaboradores, 

em 1992, realizaram o sequenciamento do gene S e propuseram mais dois genótipos: E 

e F (Norder et al. 1992b). Em 2000, Stuyver et al., em um estudo realizado com 

amostras de pacientes portadores crônicos de hepatite, provenientes da França e dos 

Estados Unidos, encontraram isolados que pertenciam ao grupo G (Stuyver et al. 2000). 

Em seguida, Arauz-Ruiz e colaboradores conseguiram identificar outro genótipo, 

denominado H, em amostras de indivíduos da América Central (Arauz-Ruiz et al. 

2002). O nono genótipo do HBV, “I”, foi encontrado pela primeira vez no Vietnã (Huy 
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et al. 2008), e após estudos e questionamentos, foi reconhecido como genótipo após 

análise de suas sequências (Arankalle et al. 2010, Kramvis 2014). Ainda, tem-se 

proposto o genótipo J, encontrado em um paciente japonês (Tatematsu et al. 2009). 

A correlação entre os genótipos e aspectos clínicos, terapêuticos e 

epidemiológicos tem ganhado cada vez mais importância, sendo alvo de estudos. Com 

relação aos aspectos epidemiológicos, cada genótipo tem distribuição geográfica 

definida e pode indicar rotas de transmissão. Já em relação às consequências clínicas e 

terapêuticas, parecem influenciar na cronificação da doença, na soroconversão de 

HBeAg e HBsAg, na progressão para cirrose e carcinoma hepatocelular e, ainda, na 

resposta ao tratamento antiviral (Miyakawa & Mizokami 2003, Kramvis et al. 2005, 

Mahtab et al. 2008, Kurbanov et al. 2010, Saeed et al. 2014, Sunbul 2014, Croagh et al. 

2015).  

 

1.2.3.3.Subgenótipos 

 

Devido a divergências intragenotípicas, foi possível a classificação do HBV em 

subgenótipos. Para isso, é necessário que se observe diferenças intragenotípicas de 4-

7,5% na sequência completa do vírus. Se essa diferença, entretanto, for menor que 4%, 

recomenda-se a subdivisão em “clades” (Norder et al. 2003, Kramvis & Kew 2005, 

Kurbanov et al. 2010, Shi et al. 2013, Kramvis 2014). 

Os genótipos A, B, C, D, F e I podem ser divididos, totalizando mais de 40 

subgenótipos: A (A1, A2, “quasisubgenótipo” A3, A4-A7); B (B1, B2, 

“quasisubgenótipo” B3, B4- B9); C (C1-C16); D (D1-D9); F (F1-F4) e I (I1 e I2) 

(Norder et al. 2004, Kurbanov et al. 2010, Kramvis 2014, Pourkarim et al. 2014). 

Alguns estudos divergem quanto à relação do número exato de subgenótipos 

existentes atualmente. Essas controvérsias se devem ao desenvolvimento de novos 

métodos de classificação e à melhoria nos métodos de sequenciamento, que tem se 

tornado cada vez mais acessíveis (Pourkarim et al. 2014). 

 

1.2.4. Mutações 

 

O HBV possui elevada taxa de mutação quando comparado a outros vírus DNA 

devido, principalmente, ao uso da transcriptase reversa em sua estratégia de replicação. 

Tal enzima não possui mecanismo de revisão nucleotídica, o que resulta em alta taxa de 
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erros. Estima-se que a taxa de mutações no genoma do HBV seja de 1,4 a 3,2x10
-5 

substituições por sítio por ano. Tal variabilidade parece ser afetada por mecanismos de 

defesa do hospedeiro e por fatores exógenos como o uso de fármacos inibidores da 

transcriptase reversa (TR) análogos a nucleosídeos/nucleotídeos (Okamoto et al. 1987, 

Kidd-Ljunggren et al. 2002, Locarnini 2004, Kao 2011, Tong & Revill 2016). 

 

Mutações na região S 

 

As mutações na região S relacionam-se principalmente a mudanças 

conformacionais do HBsAg, o que pode acarretar escape vacinal e falha na detecção 

desse antígeno em testes diagnósticos convencionais. O determinante “a”, localizado na 

região 124-147 da proteína de superfície é o alvo principal dessas mutações (Oon et al. 

1995, Seddigh-Tonekaboni et al. 2000, Weber 2005, Lou et al. 2011). 

A primeira mutação relacionada ao determinante “a” descrita foi a substituição 

de uma glicina por arginina (sG145R), que leva ao escape vacinal (Carman et al. 1990). 

Além desta, as substituições sK122I (Lisina por Isoleucina), sD144A (Ácido Aspártico 

por Alanina), sP142S (Prolina por Serina), sK141E (Lisina por Ácido Glutâmico), 

sQ129H (Glutamina por Histidina), sI/T126N/A(Isoleucina/Treonina por 

Asparagina/Alanina), sT131I (Treonina por Isoleucina), e sM133L (Metionina por 

Leucina), e a inserção de três aminoácidos entre os resíduos 123 e 124 afetam aestrutura 

do HBsAg (Seddigh-Tonekaboni et al. 2000, Locarnini 2004, Rodriguez-Frias et al. 

2013, Kwei et al. 2013, Coppola et al. 2015, Zhang et al. 2016). 

Vários estudos têm demonstrado a associação entre mutações na região S e a 

ocorrência da infecção oculta pelo HBV (Kim et al. 2015, Kim & Kim 2015). Um 

exemplo importante é a substituição de tirosina por cisteína na posição 100 (sY100C), 

comumente encontrada em pacientes com este perfil de infecção (Gutiérrez et al. 2004, 

Mello et al. 2011). 

 

Mutações na região C 

 

As mutações na região Pré-C/C parecem estar associadas à diminuição ou 

ausência da circulação do HBeAg em indivíduos infectados, à persistência da infecção 

viral e ao desenvolvimento de cirrose e hepatocarcinoma (Hunt et al. 2000, Locarnini 

2004, Shi et al. 2012, Park 2015). 
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Para as mutações que levam à diminuição/ausência do HBeAg, tem-se a 

G1896A e a dupla mutação A1762T/G1764A. A primeira mutação descrita para a 

região Pré-C representa a substituição de uma guanina por adenina na posição 1896 

(G1896A), o que resulta na transformação do códon 28 em um códon de finalização 

prematuro (TAG), gerando a parada na produção do HBeAg (Carman et al. 1989). Já a 

substituição de uma Alanina por Treonina na posição 1762 e a troca de uma Glicina por 

Alanina na posição 1764 (A1762T/G1764A), que ocorre na região Promotora Basal do 

Core (BCP), reduz a expressão do HBeAg a partir de mecanismos transcricionais, 

podendo levar ao aumento da carga viral (Okamoto et al. 1994, Locarnini 2004, Ren et 

al. 2010). 

Em relação às mutações que estão associadas ao desenvolvimento de 

hepatocarcinoma, podem-se destacar as substituições: G1613A (Glicina-Alanina), 

C1653T(Cisteína-Treonina), T1753V(Treonina-Valina), A1762T(Alanina-Treonina), 

G1764A (Glicina-Alanina), A1846T (Alanina-Treonina), G1896A(Glicina-Alanina), e 

G1899A(Glicina-Alanina) (Takahashi et al. 1998, Park 2015). Além disso, as mutações 

T1766 + A1768 e 1764A/T + 1766A/G estão associadas à hepatite fulminante e cirrose 

hepática (Qu et al. 2011, Quarleri 2014). 

 

Mutações na região P 

 

As mutações na região P podem ter como consequência a resistência aos 

fármacos utilizados no tratamento antiviral, sendo que tais alterações ocorrem 

principalmente no motivo YMDD (Tirosina, Metionina, Aspartato, Aspartato), presente 

no subdomínio C dessa região. A substituição de metionina por uma valina ou 

isoleucina na posição 204 (rtM204V/I) está relacionada a resistência à lamivudina, 

sendo uma das mais comumente encontradas (Locarnini 2004, Craxi et al. 2006, Lok et 

al. 2007) 

Além do subdomínio C, outros também são afetados, como mostra a figura 5. As 

mutações compensatórias rtL180M (Leucina por Metionina) e rtV173L (Valina por 

Leucina) (domínio B) geralmente acompanham a rtM204V/I e levam a resistência à 

lamivudina (Delaney et al. 2003); rtN236T (Asparagina por Treonina) (domínio D) 

confere resistência ao adefovir; a combinação  rtM204V/I, rtL180M + rtI169T 

(Isoleucina por Treonina), rtT184S/C/G/A (Treonina por Serina/Cisteína/Alanina), 

rtS202G/C/I (Serina por Glicina/Cisteína/Isoleucina) ou rtM250V (Metionina por 
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Valina) podem levar à resistência ao entecavir; a rtM204I (Metionina por Isoleucina) 

confere resistência a telbivudina; e rtA181T/V (Alanina por Treonina/Valina) confere 

multi-resistência, afetando o tratamento com  lamivudina, adefovir, telbivudina e 

tenofovir (Ghany & Liang 2007, Lok et al. 2007, Zhang et al. 2015a). 

 

 

Figura 4- Região da polimerase e seus domínios, com as mutações comumente 

relacionadas à resistência aos fármacos. 

 (LMV: lamivudina, LdT: telbivudina, ADV: adefovir, TFV: tenofovir, ETV: entecavir,)  

Fonte: Tong & Revill 2016 (modificada). 

 

Mutações na região X 

 

As mutações na região X estão relacionadas ao desenvolvimento de carcinoma 

hepatocelular (HCC), sendo que deleções na região carboxi-terminal do HBx são 

comumente encontradas em pacientes com HCC (Sirma et al. 1999, Yeh et al. 2000, Tu 

et al. 2001). Deleções nos aminoácidos 127, 130 e 131 também parecem estar presentes 

em tecidos tumorais (Iavarone et al. 2003, Lee et al. 2011, Ng & Lee 2011, Ali et al. 

2014). 

 

1.2.5. Replicação do vírus da hepatite B 

 

O ciclo replicativo do HBV tem início quando ocorre a interação específica do 

envelope viral com o hepatócito, sendo que a proteína L do HBsAg desempenha papel 

importante nesse primeiro momento do ciclo, interagindo com o receptor NTCP 

(sodium-taurocholate co-transporting polypeptide) presente no hepatócito. Após essa 
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etapa, ocorre a entrada do vírus na célula, provavelmente através de endocitose e, no 

citoplasma, este sofre uma série de modificações que levam à perda do envelope e do 

capsídeo, com liberação do genoma viral. Este é transportado até o núcleo e, com a 

participação de polimerases (viral e do hospedeiro), o DNA circular de fita parcialmente 

dupla é transformado em DNA circular covalentemente fechado (cccDNA) (Ghany & 

Liang 2007, Liang 2009, Doo & Ghany 2010, Macovei et al. 2010, 2013, Baumert et al. 

2014, Ni et al. 2014). 

O cccDNA formado serve de molde para a transcrição de quatro RNA 

mensageiros (RNAm) poliadenilados: o RNA pré-genômico (pgRNA) de 3.5kb e RNAs 

subgenômicos de 2.4, 2.1, e 0.7 kb de extensão. Os RNAm são transportados para o 

citoplasma, aonde são traduzidos formando as proteínas L, M e S do HBsAg e a 

proteína HBx. Já o pgRNA atua tanto como RNAm para a tradução das proteínas do 

core e da polimerase viral, quanto como molde para a produção da fita negativa do 

DNA a partir da transcriptase reversa (Locarnini et al. 2003, Beck & Nassal 2007, 

Balmasova et al. 2014). 

O próximo passo é a encapsidação do pgRNA e transcriptase reversa, sendo essa 

etapa necessária para que ocorra areplicação. Esse processo começa com a ligação de 

uma estrutura denominada épsilon (Ɛ) com a polimerase viral e essa ligação funciona 

como um sinal iniciador para a síntese do DNA de polaridade negativa. Após a síntese 

da fita negativa, o pgRNA é degradado pela RNase e a fita positiva é sintetizada usando 

a fita negativa como molde, sendo que a síntese da fita positiva raramente é completa. 

Posteriormente, ocorre a circularização do DNA dentro do capsídeo (Beck & Nassal 

2007, Ghany & Liang 2007, Doo & Ghany 2010). 

O nucleocapsídeo recém-formado pode seguir dois caminhos: adquirir a 

membrana lipídica juntamente com as proteínas do HBsAg no retículo endoplasmático 

para formar as partículas de Dane, as quais serão secretadas dos hepatócitos; ou pode 

ser transportado de volta para o núcleo, em que o material genômico será reciclado para 

manter seu estoque de cccDNA dentro do núcleo (Ghany & Liang 2007, Liang 2009, 

Doo & Ghany 2010). 

 

1.3. Aspectos Clínicos da Infecção pelo HBV 

 

 As manifestações clínicas da hepatite B são muito diversificadas, podendo 

ocorrer nas formas subclínicas e oligoassintomáticas até formas de insuficiência 
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hepática aguda e grave, sendo que isso varia de acordo com fatores virais e do 

hospedeiro. Durante o estágio clínico agudo, a infecção pode se manifestar como 

subclínica (maioria das crianças e aproximadamente 70% dos adultos), ictérica 

(atingindo aproximadamente 30% dos adultos), ou raramente a forma de hepatite 

fulminante. A forma crônica da doença também pode ser assintomática ou acompanhada 

por sinais e sintomas, podendo evoluir para cirrose ou carcinoma hepatocelular 

(Elgouhari et al. 2008, Trepó et al. 2014). 

A forma aguda clássica da hepatite B apresenta quatro fases: período de 

incubação, fase prodrômica, fase ictérica e fase de resolução. No período de incubação, 

o paciente permanece assintomático e a duração varia de um a seis meses, com tempo 

médio de 60 dias. O período prodrômico é caracterizado pelo aparecimento de sintomas 

inespecíficos e de curta duração, sendo comumente encontrados anorexia, mal-estar, 

náuseas, vômitos e dor abdominal, podendo durar de um a cinco dias; nesta fase há altos 

níveis de HBsAg, HBV-DNA e aumentam-se os níveis de enzimas hepáticas. A 

próxima fase caracteriza-se pelo aparecimento de icterícia, podendo durar uma a duas 

semanas, sendo que ocorre diminuição dos níveis de HBsAg e HBV-DNA. A última 

fase, convalescença ou de resolução, caracteriza-se pela eliminação viral e aparecimento 

de anticorpos anti-HBs, que conferem imunidade de longa duração (Liang 2009, 

Shiffman 2010). 

 A falha na eliminação do vírus e persistência do HBsAg no soro dos pacientes 

por mais de seis meses é um indicador de evolução para hepatite B crônica. A 

persistência viral está altamente relacionada à idade em que o indivíduo adquire a 

infecção: para recém-nascidos, a chance de evolução para doença crônica é de até 90%, 

para crianças de um a cinco anos é de 20-30% e de 6% para idade entre cinco a 15 anos. 

Em  90-95% dos adolescentes e adultos a infecção geralmente manifesta-se apenas sob 

a forma aguda (Yim & Lok 2006, Chang 2007, Liaw & Chu 2009, Croagh & Lubel 

2014). 

 A forma crônica da infecção pelo HBV pode apresentar cinco fases distintas: (a) 

imunotolerância, (b) imunorreativa HBeAg-positiva, (c) estado de portador inativo, (d) 

hepatite crônica HBeAg-negativa, (e) HBsAg-negativa. Tais fases não são 

necessariamente sequenciais e nem todos os pacientes passam por todos esses estágios, 

além de haver diferenças no tempo de duração e transição (Shi & Shi 2009, EASL 2012, 

Locarnini et al. 2015). 
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 A imunotolerância é tipicamente a primeira fase da infecção e é caracterizada 

pela tolerância imune do hospedeiro, apesar da replicação ativa do vírus. Ocorre a 

positividade para HBeAg e HBsAg, altos níveis de HBV-DNA (devido a alta replicação 

viral), níveis normais ou baixos de aminotransferases, pouca ou nenhuma 

necroinflamação hepática e produção de anticorpo limitada ao anti-HBc, o qual não é 

capaz de neutralizar a infecção (Aspinall et al. 2011, Mutimer & Oo 2011, EASL 2012). 

 A fase imunorreativa caracteriza-se por altos níveis séricos de HBV-DNA 

(porém com nível de replicação viral menor que na fase de imunotolerância), 

positividade ao HBeAg, níveis flutuantes ou elevados de aminotransferases, 

necroinflamação hepática moderada a grave e rápida progressão para fibrose. Esse 

período inicia-se com a resposta imune do hospedeiro contra os vírus presentes nos 

hepatócitos, gerando dano hepático, que pode levar à cirrose, descompensação hepática 

e carcinoma hepatocelular. Essa fase termina geralmente quando ocorre soroconversão 

para anti-HBe (Shi & Shi 2009, Aspinall et al. 2011, Deny & Zoulim 2010). 

A fase de portador inativo segue-se após a soroconversão de HBeAg para anti-

HBe, sendo caracterizada por níveis baixos ou indetectáveis de DNA viral no soro e 

aminotransferases normais. Devido ao controle imunológico da infecção, nesse estado 

há um baixo risco de progressão para cirrose e HCC na maioria dos pacientes. Em raros 

casos, pode ocorrer a soroconversão do HBsAg para anti-HBs, entretanto, a progressão 

para a hepatite B crônica HBeAg negativa, também pode ser um desfecho. Diante disso, 

essa fase carece de monitoramento constante (Fattovich et al. 2008, Croagh & Lubel 

2014, Pita et al. 2014). 

A fase de hepatite B crônica HBeAg negativa pode ocorrer após a soroconversão 

HBeAg/anti-HBe durante a fase imunorreativa ou após anos do estado de portador 

inativo. Há níveis flutuantes de HBV-DNA, nível anormal de aminotransferases, 

hepatite ativa, podendo ocorrer progressão para cirrose. Além disso, é comum a 

presença de mutações na região Pré-C e região promotora basal do core, que 

comprometem a expressão de HBeAg (Fattovich 2003, Mutimer & Oo 2011 Croagh & 

Lubel 2014). 

 Na fase HBsAg negativa, também conhecida como infecção oculta pelo HBV, 

pode ocorrer replicação viral e HBV-DNA detectável no fígado e/ou soro de indivíduos 

HBsAg negativos. Sendo assim, é importante a pesquisa de HBV- DNA, já que nessa 

fase pode ocorrer reativação da infecção, o que é considerado um fator de risco para 
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progressão da doença hepática e HCC, além do risco potencial de transmissão viral 

(Raimondo et al. 2010, Raimondo et al. 2013, Squadrito et al. 2014, Pondé 2015). 

 

1.4. Diagnóstico Laboratorial da Infecção pelo HBV 

 

O diagnóstico da infecção pelo vírus da hepatite B envolve os achados clínicos, 

bioquímicos, histológicos, sorológicos e moleculares. A maioria dos indivíduos 

infectados são assintomáticos ou oligossintomáticos, com manifestações clínicas 

inespecíficas, já que não há nenhum sinal/sintoma patognomônico. Assim, o diagnóstico 

específico se dá a partir de achados laboratoriais (Brasil 2008, Liang 2009, Fiel 2010). 

 Para a investigação clínico-laboratorial, há várias abordagens, como por 

exemplo: avaliação bioquímica das enzimas hepáticas (níveis de ALT- Alanina 

transaminase, AST-Aspartato transaminase e bilirrubina), detecção de marcadores 

sorológicos específicos, testes imunohistoquímicos para detecção do HBcAg no tecido 

hepático, além de  ultrassonografia para avaliação de cirrose e carcinoma hepatocelular 

(Brasil 2008, Liaw & Chu 2009, Woreta & Alqahtani 2014). Além disso, os testes 

moleculares são muito úteis para o diagnóstico, pois são capazes de detectar o material 

genético do HBV, quantificar a carga viral, caracterizar o genótipo/subgenótipo e 

investigar mutações (Valsamakis 2007, Datta et al. 2014). 

Os marcadores sorológicos da hepatite B podem ser detectados a partir de 

ensaios imunoenzimáticos (ELISA – Enzyme Linked Immunosorbent Assay) sendo 

pesquisados os antígenos HBe e HBs e os anticorpos anti-HBe, anti-HBs e anti-HBc 

[IgM e Total (IgM + IgG)]. Com relação a esses antígenos e anticorpos, cada um tem 

seu significado clínico, tornando o diagnóstico da hepatite B complexo. De forma geral, 

o HBsAg indica infecção presente pelo HBV e a positividade ao seu anticorpo 

correspondente, o anti-HBs, sugere imunidade e recuperação; já o anti-HBc é 

considerado marcador de exposição prévia a este vírus; ainda, o antígeno HBe é 

sugestivo de alta replicação viral e o anti-HBe pode indicar baixa replicação viral 

(Fonseca 2007, Mutimer & Oo 2011, Trepó et al. 2014). 

Quando ocorre a infecção aguda pelo HBV, os primeiros marcadores sorológicos 

a aparecerem são o HBV-DNA, seguido pelos antígenos HBsAg e HBeAg. O HBsAg 

aparece após duas a seis semanas do início dos sintomas, sendo que a partir de técnicas 

moleculares mais sensíveis, pode-se detectar o HBV-DNA até dez dias antes do 

HBsAg. O HBeAg aparece no soro logo após o HBsAg, podendo surgir durante o 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alanina_transaminase
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alanina_transaminase
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período de incubação. O primeiro anticorpo produzido durante a infecção é o anti-HBc 

IgM, surgindo em uma a duas semanas após o HBsAg e persiste até seis meses após a 

exposição ao vírus. A detecção simultânea de HBsAg e anti-HBc IgM é o principal 

indicativo de infecção aguda pelo HBV. Após o desaparecimento do anti-HBc IgM, o 

anti-HBc Total (fração IgG) permanece detectável durante toda a vida, sendo o 

marcador mais utilizado para avaliar exposição prévia ao HBV. Já o anti-HBe surge 

logo após o desaparecimento do HBeAg, e esta soroconversão sugere início da 

recuperação. O anti-HBs aparece mais tarde, aproximadamente 32 semanas após a 

exposição, geralmente durante a fase convalescente. Este anticorpo persiste após a 

recuperação, sendo o único que confere imunidade contra o HBV (Liang 2009, Liaw & 

Chu 2009, Shiffman 2010, Trepó et al. 2014). 

 A persistência do HBsAg por mais de seis meses no soro do paciente indica 

evolução para infecção crônica pelo HBV. Assim como ocorre na fase inicial da 

infecção aguda, os marcadores HBV-DNA, HBsAg, HBeAg e anti-HBc estão presentes 

no curso crônico da doença, porém como a replicação viral persiste, o HBsAg, HBeAg e 

HBV-DNA continuam detectáveis e, geralmente, em altos títulos (Krajden et al. 2005, 

Chevaliez & Pawlotsky 2009). 

 É importante destacar que os testes sorológicos disponíveis comercialmente para 

detecção do HBsAg apresentam diferenças quanto à sensibilidade para tal antígeno 

(Scheiblauer et al. 2010, Servant-Delmas et al. 2012). Essas variações podem estar 

associadas, principalmente, a mutações que ocorrem no determinante “a” do HBsAg, 

diminuindo a sensibilidade do teste e resultando em falha no diagnóstico (Alavian et al. 

2013). Desta forma, tem sido recomendado o uso de testes comerciais ultrassensíveis e 

que sejam capazes de detectar variantes do HBsAg (Coleman 2006, Matsumoto et al. 

2016). 

 Com relação às técnicas moleculares, estas vêm sendo cada vez mais 

empregadas e, objetivam não só a detecção, como também a quantificação e 

caracterização do material genético do vírus.  Atualmente existem várias metodologias: 

a reação em cadeia pela polimerase (PCR), PCR em tempo real, métodos baseados em 

amplificação isotermal (como a NASBA), amplificação mediada por transcrição, 

sequenciamento do genoma (parcial ou completo) e sequenciamento de última geração 

(Bayliss et al. 2013, Datta et al. 2014). 

Desta forma, a partir de tais técnicas, tem sido possível a detecção da infecção 

oculta pelo HBV, como já referido, uma situação atípica, em que apesar da negatividade 
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para o HBsAg, há a persistência do HBV- DNA no soro e/ou fígado do paciente (Liu et 

al. 2006, Raimondo et al. 2010, Mortensen et al. 2016). 

Para o diagnóstico da infecção oculta, utiliza-se o HBV-DNA como marcador e 

recomenda-se o uso de técnicas de amplificação altamente sensíveis como nested-PCR 

ou PCR em tempo real, com sensibilidade para detectar níveis de carga viral menores do 

que 10 cópias de HBV-DNA. Além disso, devem ser tomados cuidados para evitar 

contaminação cruzada, utilizar controles e primers específicos para diferentes regiões 

do genoma do HBV e complementares para sequências de nucleotídeos altamente 

conservadas (compartilhadas por diferentes genótipos) (Raimondo et al. 2008, Samal et 

al. 2012, Minuk et al. 2014). 

 

1.5. Tratamento da Infecção pelo Vírus Hepatite B 

 

O objetivo do tratamento contra hepatite B é conseguir a supressão sustentada da 

replicação viral, para que se previna a progressão da doença para cirrose e carcinoma 

hepatocelular. Como parâmetros, têm-se: a normalização dos níveis de enzimas 

hepáticas, a ausência da detecção do HBV-DNA, a redução na atividade inflamatória 

hepática e as soroconversões HBsAg/anti-HBs e HBeAg/anti-HBe (Gluud & Gluud 

2009, Brasil 2011, EASL 2012). 

A indicação para o tratamento baseia-se na combinação de três parâmetros: 

carga viral, níveis séricos de ALT e gravidade da doença hepática (EASL 2012). No 

Brasil, o tratamento é realizado de acordo com as recomendações contidas no 

“Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento da Hepatite Viral 

Crônica B e Coinfecções” (Brasil 2011). Neste protocolo, os critérios de indicação de 

tratamento variam de acordo com a situação clínica e laboratorial, sendo consideradas 

diferentes abordagens para: indivíduos virgens de tratamento HBeAg reagentes ou não 

reagentes, sem cirrose; indivíduos virgens de tratamento, cirróticos, HBeAg reagentes 

ou não reagentes; hepatite viral crônica B em crianças; coinfecções HBV-HDV, HBV-

HIV e HBV-HCV. 

Atualmente, segundo FDA (Food and Drug Administration), ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária) e European Association for the Study of the Liver 

(EASL), os fármacos aprovados para o tratamento da hepatite B são: entecavir, 

lamivudina, adefovir, telbivudina e tenofovir (análogos de nucleotídeos/nucleosídeos) e 
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os interferons alfa convencional (INF-α) e alfa peguilados (PEG-INF-α) 2a e 2b (Brasil 

2011, EASL 2012, FDA 2015). 

Os interferons têm a capacidade de modificar a resposta imune, com efeitos 

antivirais, antiproliferativos e imunomoduladores. Com relação à sua ação antiviral, este 

é capaz de inibir a replicação de DNA e RNA viral, sendo que se observa nos pacientes 

infectados pelo HBV, boa taxa de soroconversão HBeAg/anti-HBe e de perda do HBV-

DNA (Brasil 2015a, Gluud & Gluud 2009, Halegoua-De Marzio & Hann 2014). No 

Brasil, são disponibilizados o interferon alfa 2a convencional e o peguilado. O 

interferon alfa 2a foi o primeiro fármaco a ser aprovado para o tratamento da hepatite B 

em 1991 e em 2005, foi aprovado o Peg-IFN alfa-2a, que tem melhores propriedades 

farmacocinéticas. Como vantagens do uso de interferons têm-se o tempo determinado 

de tratamento e não há desenvolvimento de resistência, entretanto, como desvantagens, 

destaca-se o fato da administração ser endovenosa e os efeitos adversos significativos 

(sintomas gastrintestinais, dermatites, dores musculares, depressão) (Brasil 2008, Gluud 

& Gluud 2009, Halegoua-De Marzio & Hann 2014). 

Os análogos nucleosídeos/nucleotídeos têm como alvo a polimerase viral, 

agindo por inibição direta, através da ligação competitiva com substratos endógenos, ou 

através da incorporação no DNA viral, atuando na terminação da cadeia nucleotídica 

(Fung et al. 2011). Dos cinco fármacos aprovados, três são análogos a nucleosídeos 

(lamivudina, telbivudina e entecavir) e dois análogos a nucleotídeos (adefovir e 

tenofovir).  Esses medicamentos são seguros, causam menos efeitos adversos quando 

comparados aos interferons, são administrados via oral e tem grande potencial antiviral, 

sendo capazes de diminuir o dano hepático e reverter a cirrose (EASL 2012, Trepó et al. 

2014). A maior desvantagem dessa classe é a alta taxa de resistência antiviral, devido ao 

surgimento de mutações. A lamivudina, primeiro análogo de nucleosídeo a ter seu uso 

aprovado, tem baixa barreira genética, além da resistência se acumular ao longo do 

tratamento. Os fármacos mais novos (entecavir e tenofovir) apresentam menores taxas 

de mutações quando comparados à lamivudina e são recomendados como monoterapia 

em vários guias de tratamento internacionais (Lam et al. 2011, Yuen & Lai 2011, 

Zoulim 2011, Halegoua-De Marzio & Hann 2014, Lampertico et al. 2015). 

 Estudos sugerem novos alvos terapêuticos para o tratamento da infecção pelo 

HBV, tendo como foco o cccDNA, formado durante o ciclo replicativo, atuando tanto 

na sua formação como também na degradação do mesmo. Outras abordagens podem 

estar relacionadas à resposta imune (associado à citocinas e receptores do tipo Toll), e 
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também à entrada do vírus nas células hepáticas, na montagem do vírion e na liberação 

da partícula viral (Fletcher & Delaney 2013, Shalimar 2014). 

 

1.6. Epidemiologia da Infecção pelo HBV 

 

1.6.1. Transmissão 

 

O HBV pode ser transmitido a partir das vias parenteral/percutânea, sexual e 

vertical ou horizontal/intrafamiliar. O HBV-DNA pode ser encontrado em vários fluidos 

corpóreos, porém alguns exercem maior importância na trasmissão viral como sangue, e 

sêmem (Hou et al. 2005, Elgouhari et al. 2008, Kwon & Lee 2011). A via de 

transmissão tem relação com a endemicidade local: em áreas de alta endemicidade 

(soroprevalência do HBsAg ≥ 8%), as principais são a vertical e intrafamiliar; em áreas 

de endemicidade baixa (≤ 2%), a transmissão ocorre frequentemente por via sexual ou 

parenteral. Já nos locais de endemicidade intermediária (2-7%) todas as vias de 

transmissão exercem importância (Alter 2003, Valsamakis 2007, Carey 2009, Trepó et 

al. 2014). 

 A transmissão vertical (da mãe para o filho) pode ocorrer por três maneiras: 

transplacentária, durante o parto, ou logo após o nascimento durante os cuidados com o 

recém-nascido. A transmissão é mais comum quando a mãe é HBeAg positiva e tem 

altos níveis séricos de HBV-DNA. Apesar disso, mulheres HBeAg negativas e com 

baixa carga viral também podem transmitir o vírus aos seus filhos (Hou et al. 2005, 

Kwon & Lee 2011, Sellier et al. 2014, Ismail et al. 2015). Ainda, recentemente, Xu e 

colaboradores (2015), têm sugerido que as células mononucleares de sangue periférico 

(PBMCs) transportadas da mãe para o filho representam importância na transmissão 

vertical do HBV.  

 A via intrafamiliar é bastante relatada em países de alta endemicidade e acredita-

se que ocorra entre membros da mesma família, devido ao contato com sangue de lesões 

e compartilhamento de objetos pessoais, como escovas de dente, alicates ou cortadores 

de unhas (Alter 2003, Chakravarty et al. 2005, Doganci et al. 2005, Shiffman 2010, 

Hatami et al. 2013, Mansour-Ghanaei et al. 2013, Demirturk & Demirdal 2014). 

 A hepatite B é considerada infecção sexualmente transmissível (IST), sendo a 

via sexual uma importante forma de disseminação da infecção entre adolescentes e 

adultos que praticam relações sexuais desprotegidas. A transmissão heterossexual ainda 
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é a forma mais comum, apesar disso, homens que fazem sexo comhomens apresentam 

taxas elevadas de infecção, sendo considerado grupo em risco para aquisição do HBV. 

Neste contexto, outros grupos que merecem atenção são aqueles que possuem múltiplos 

parceiros sexuais, profissionais do sexo, presidiários e com histórico de ISTs (Alter 

2003, Atkins & Nolan 2005, Hou et al. 2005, Cingolani et al. 2014, Zou et al. 2015). 

 A transmissão parenteral ocorre devido ao contato com sangue e/ou 

hemoderivados. Além disso, o vírus tem a capacidade de se manter estável em 

superfícies inanimadas por sete dias ou mais, fazendo com que superfícies, utensílios e 

instrumentos cirúrgicos contaminados sejam potenciais fontes de infecção (Bond et al. 

1981). Esse tipo de transmissão está ligada ao uso de drogas injetáveis, transfusões 

sanguíneas, hemodiálise, acupuntura, tatuagem, piercings e exposição ocupacional de 

profissionais da saúde (The Incident Investigation Team and Others 1997, Hou et al. 

2005, Shiffman 2010, Kwon & Lee 2011, Al-Hazmi 2015). Ainda, considerando o 

contexto da população diabética, a transmissão parenteral do HBV pode ocorrer pelo 

compartilhamento de frascos de insulina, seringas, agulhas e glicosímetros (Thompson 

& Perz 2009, Diercke et al. 2015). 

 

1.6.2. Distribuição da infecção pelo HBV 

 

A infecção pelo vírus da hepatite B representa um dos principais problemas de 

saúde pública, sendo que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que mais de 

dois bilhões de pessoas já foram infectadas pelo HBV e que aproximadamente 240 

milhões estejam cronicamente infectadas. A hepatite B possui altos níveis de 

morbimortalidade, pois está relacionada à cirrose, falência hepática e carcinoma 

hepatocelular. Em relação à mortalidade, estima-se que globalmente 686.000 pessoas 

morram a cada ano devido a essa doença, sendo que a maioria das mortes está 

relacionada à cirrose e câncer hepático (Trepó et al. 2014, Deltenre 2015, WHO 2016a). 

Como já citado anteriormente, os padrões de endemicidade são classificados de 

acordo com a prevalência do HBsAg e variam nas diversas regiões. Com o advento da 

vacina contra hepatite B e sua implementação em vários países do mundo, houve uma 

mudança significativa na distribuição da infecção pelo HBV, com diminuição do padrão 

de endemicidade em várias regiões anteriormente classificadas como de prevalência 

elevada. Assim alguns autores têm reclassificado a endemicidade do HBsAg como alta 

(soroprevalência do HBsAg ≥ 8%), intermediária-alta (soroprevalência do HBsAg entre 
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5-7,99%), intermediária-baixa (soroprevalência do HBsAg entre 2-4,99%) e baixa 

(soroprevalência do HBsAg < 2%). Prevalências elevadas são encontradas 

principalmente na África Subsaariana; já países como a China apresentam endemicidade 

intermediária-alta; Rússia e alguns países da América Central e do Sul classificam-se 

como regiões de endemicidade intermediária-baixa. Por fim, países desenvolvidos como 

os da América do Norte, do Norte da Europa, Europa ocidental e Austrália apresentam 

baixa endemicidade para hepatite B (Alter 2003, Lavanchy 2004, Hou et al. 2005, 

Elgouhari et al. 2008, Te & Jensen 2010, Ott et al. 2012, Saeed et al. 2014, Schweitzer 

et al. 2015) (Figura 5). 

 

 

Figura 5- Distribuição da prevalência do HBsAg no mundo 

Fonte: Schweitzer et al. (2015) 

 

 Atualmente, o Brasil tem sido referido como local de baixa endemicidade para 

infecção pelo HBV, provavelmente devido à inserção da vacina no Programa Nacional 

de Imunização. Segundo o inquérito de base populacional realizado nas capitais 

brasileiras, as prevalências de HBsAg encontradas foram de 0,31% (regiões Sudeste e 

Centro-Oeste), 0,42% (Região Nordeste), 0,48% (Região Sul) e 0,63% (Região Norte). 

Já em relação ao marcador anti-HBc, os níveis variaram de 4,3% na Região Centro-

Oeste a 10,9% na Região Norte. É importante destacar que a Bacia Amazônica ainda é a 

região com maior prevalência da infecção (Brasil 2012a). 

Em Goiás, os estudos realizados sobre a infecção pelo HBV abrangem diversos 

tipos de população e por isso, observa-se uma grande variabilidade na prevalência do 

HBsAg de acordo com o grupo estudado: 0,7% em profissionais de laboratório (Silva et 

al. 2005a), 0,1% em adolescentes (Oliveira et al. 2006), 2,4% em pacientes em 
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hemodiálise (Ferreira et al. 2006), 1,8% em afrodescendentes (Matos et al.  2009), 0,3% 

em primodoadores (Dos Anjos et al. 2011), 3,2% em pacientes com tuberculose (Aires 

et al. 2012), 0,7% em presidiárias (Barros et al. 2013), 0,6% em gestantes (Fernandes et 

al. 2014), 0,7% em catadores de material reciclável (Marinho et al. 2014), 0,7% em 

mulheres profissionais do sexo (Matos 2014), 0,8% em assentados rurais (Caetano 

2014), 0,6% em pacientes com doença mental institucionalizados (Moraes et al. 2015), 

0,33% em usuários de crack institucionalizados (Silva et al. 2016), 4,9% em pacientes 

HIV soropositivos virgens de tratamento (Oliveira 2016a), 0,6% em homens que fazem 

sexo com homens (Oliveira 2016b) e 0,5% em população em situação de rua abrigada 

(Carvalho 2016). Em relação à prevalência global, já foram encontradas taxas de 6,9% 

em primodoadores (Dos Anjos et al. 2011) até de 63,4% em pacientes em diálise 

(Borges et al. 1997). 

 

1.6.3. Distribuição de genótipos e subgenótipos 

 

A distribuição genotípica do HBV possui padrões geográficos distintos: o 

genótipo A é predominante no nordeste da Europa e América do Norte, podendo ser 

encontrado nas Filipinas, Hong Kong, partes da África e Ásia, e também no Brasil e 

Argentina; os genótipos B e C são prevalentes no sudeste Asiático e ilhas do Pacífico; o 

D apresenta uma distribuição global, podendo ser encontrado no sul da Europa, África e 

Índia; o E é dominante na África Ocidental; e o F é frequente na América do Sul e 

Central. O genótipo G foi detectado na França, Estados Unidos e Bélgica; já o H é 

relatado na América e Japão. Os últimos genótipos descobertos (I e J) foram 

encontrados no Vietnã e Japão respectivamente (Kay & Zoulim 2007, Kao 2011, 

Pourkarim et al. 2014, Roman et al. 2014). 

Com relação aos subgenótipos, o A1 é predominante na África, A2 na Europa e 

América do Norte, A3 na África e Haiti. O subgenótipo B1 no Japão, B2-B5 em 

Taiwan, China, Indonésia, Vietnã, Filipinas, e o B6 no Alasca, Norte do Canadá e 

Groelândia. C1-C3 são encontrados em Taiwan, China, Japão, Coréia, Sudeste Asiático; 

C4 na Austrália, C5 nas Filipinas e Indonésia. O subgenótipo D1, é encontrado no 

Oriente Médio e Ásia Central; D2 na Europa e Japão; D4 na Austrália, D5 na Índia, e 

D6 na Tunísia e Nigéria. Já o subgenótipo D3 tem distribuição global. Os subgenótipos 

F1-F4 são encontrados na América Central e do Sul (Kao 2011, Kramvis 2014). 
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 No Brasil, são prevalentes os genótipos A, D e F (Mello et al. 2007, Matos et al. 

2009, Becker et al. 2010, Santos et al. 2010, Araújo et al. 2011, Bertolini et al. 2012, 

Oliveira 2016a). A distribuição dos genótipos/subgenótipos encontrados pode refletir a 

formação da população brasileira: o A, o mais frequente, representa a origem africana, 

introduzida a partir do tráfico de escravos; o D reflete a origem americana e europeia; já 

o F é característico da população indígena das Américas (Mello et al. 2007, Araújo et al. 

2011). Ainda, os subgenótipos A1 e A2 são os que mais circulam no país (Moura et al. 

2013, Barros et al. 2014, Lago et al. 2014, Oliveira et al. 2016b). 

 

1.7. Prevenção e Controle da Infecção pelo HBV 

 

Para a redução da infecção pelo HBV e de seus impactos clínicos há duas 

estratégias envolvidas: prevenção da transmissão e imunização dos suscetíveis. Desta 

forma, para a prevenção da transmissão são utilizadas abordagens como: educação em 

saúde visando o estímulo para mudanças comportamentais (uso de preservativo em 

relações sexuais, não compartilhamento de objetos pessoais e perfurocortantes), 

testagem de doadores de sangue e órgãos, rastreamento de mulheres grávidas para evitar 

transmissão vertical e práticas de biossegurança em estabelecimentos de saúde. Com 

relação à imunização, tem-se disponível a vacina recombinante e a imunoglobulina 

humana anti-hepatite B, que pode ser utilizada nos casos especiais de exposição (Alter 

2003, Hou et al. 2005, Franco et al. 2012, Orlando et al. 2015). 

No Brasil, várias ações já foram adotadas para prevenir a transmissão do HBV, 

tais como: a triagem sorológica para os marcadores HBsAg e anti-HBc além do 

incentivo para a detecção de ácido nucléico (NAT) do HBV em bancos de sangue 

(Brasil 2016); a política de redução de danos para usuários de drogas (Brasil 2004, 

2014a), e a implementação do uso de testes rápidos no âmbito da atenção pré-natal para 

as gestantes e suas parcerias sexuais (Brasil 2012b). 

A vacina contra hepatite B está disponível desde a década de 80. Inicialmente, a 

mesma era produzida a partir de plasma derivado de pacientes cronicamente infectados 

pelo HBV. Entretanto, a partir do uso da tecnologia do DNA recombinante, atualmente 

a vacina contém HBsAg expresso em leveduras ou em células de mamíferos. A eficácia 

da vacinação (definida como níveis de anti-HBs ≥10 mUI/mL) é maior na infância e em 

jovens adultos, o que se consegue em aproximadamente 95% dos vacinados. Após os 40 

anos essa eficácia diminui, sendo que a resposta vacinal pode ser menor, também, em 
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pessoas de grupos específicos como imunossuprimidos, com doença hepática, falência 

renal, tabagistas, obesos e portadores de doenças crônicas, como a diabetes (Aspinall et 

al. 2011, Kwon & Lee 2011, Franco et al. 2012, Gerlich 2015, WHO 2015a). 

Em 1992, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou que todos os 

países incluíssem a vacina contra hepatite B em seus programas de imunização e, até o 

presente momento, 93% dos países-membro da OMS fizeram esta inclusão em seus 

programas nacionais de vacinação infantil (Kane 1995, Aspinal et al. 2011, Gerlich 

2015, WHO 2016b). No Brasil, esta adesão ocorreu em 1998. Desde então, vários 

avanços tem sido feitos para que a oferta da vacina fosse ampliada para faixas etárias e 

grupos em risco para aquisição do HBV: em 2001 a expansão ocorreu para todos os 

menores de 20 anos, em 2011 foi disponibilizada também para faixa etária entre 20 e 24 

anos, em 2012 a ampliação foi direcionada para população de 25 a 29 anos e no ano de 

2013, foram contemplados aqueles indivíduos com idade até 49 anos (Brasil 2010a, 

2013).  

Até 2015, a situação de vulnerabilidade era um fator determinante para a 

liberação da vacina contra a hepatite B. Sendo assim, a mesma estava disponível para 

alguns grupos específicos, tais como vítimas de abuso sexual, vítimas de acidentes com 

material biológico, profissionais do sexo e da saúde, homens que fazem sexo com 

homens, lésbicas, transgêneros, pessoas que vivem em assentamentos ou 

acampamentos, usuários de drogas injetáveis e inaláveis, indivíduos em convívio 

domiciliar com portadores do HBV, pessoas reclusas, bombeiros, policiais 

militares/civis/rodoviários, manicures, caminhoneiros, coletores de lixo, indígenas, 

politransfundidos e portadores de DSTs (Brasil 2008, 2010b, 2014a). Recentemente, o 

Ministério da Saúde recomendou a oferta da vacina para toda a população, 

independentemente da idade e condição de vulnerabilidade (Brasil 2015b). 

A forma convencional para administração da vacina recombinante monovalente 

é a via intramuscular e em um esquema de três doses, com intervalo de um mês da 

primeira para a segunda dose, e de seis meses, da segunda para a terceira dose. Em 

nosso país, a vacina é produzida pelo Intituto Butantan, sendo utilizado como sistema de 

expressão para obtenção do HBsAg recombinante a levedura Hansenulla polymorpha 

vs. Sacharomices cerevisae, utilizada na produção da vacina de referência Engerix B 

(Glaxo Smith Kline). Alguns estudos de comparação com a vacina de referência 

mostraram que a vacina brasileira é menos imunogênica para indivíduos acima de 30 

anos, assim, tem sido utilizada a concentração de antígeno de 12,5µg/mL para crianças 
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ou adolescentes e de 25µg/mL para adultos. Ainda, para crianças com até cinco anos de 

idade, atualmente, está disponível no Brasil o esquema incluindo a vacina pentavalente 

(difteria, tétano, pertussis, hepatite B e Haemophilus influenzae B-conjugada). O ideal é 

que a vacina seja administrada em até 12 horas após o nascimento e completa-se o 

esquema com a pentavalente aos 2, 4 e 6 meses de idade. Já para crianças que recebem a 

vacina um mês após o nascimento, esta deve ser administrada em três doses com 

intervalo de 60 dias entre elas (Martins et al. 2004, Brasil 2008, Moraes et al. 2010, 

Brasil 2014b). 

 Além da vacina, outra estratégia de prevenção é a administração da 

Imunoglobulina Humana anti-hepatite B. Essa estratégia é do tipo passiva, já que se usa 

anti-HBs purificado, obtido a partir do plasma de pacientes com altos títulos de 

anticorpos. A imunoprofilaxia é indicada para pessoas não vacinadas, após exposição 

viral nas seguintes situações: prevenção da infecção perinatal, vítimas de acidentes com 

material biológico positivo ou fortemente suspeito de infecção por HBV, comunicantes 

sexuais de casos agudos de hepatite B, vítimas de abuso sexual e imunossuprimidos 

após exposição de risco, ainda que previamente vacinados (Hou et al. 2005, Brasil 2005, 

Brasil 2008, Shiffman 2010, Aspinall et al. 2011, Brasil 2014c). 

 

1.8. Infecção Oculta pelo HBV 

 

A infecção oculta trata-se de uma condição atípica, na qual ocorre a persistência 

do HBV-DNA no soro e/ou no tecido hepático na ausência do marcador HBsAg. Este 

perfil pode ocorrer em pacientes positivos para os marcadores anti-HBc e/ou anti-HBs, 

caracterizando-se como soropositiva ou, ainda, pode se apresentar na forma 

soronegativa, não apresentando nenhum marcador sorológico (anti-HBc e/ou anti-HBs) 

(Raimondo et al. 2007, Raimondo et al. 2010, Squadrito et al. 2014). 

A ocorrência desta infecção está ligada a uma série de fatores, entretanto os 

mecanismos específicos ainda não estão completamente esclarecidos. Já foram 

propostas várias explicações para a ocorrência deste perfil, tais como: baixo número de 

cópias do HBV-DNA, alteração da resposta imune do hospedeiro, mutações no genoma 

viral, integração do DNA viral ao do hospedeiro, coinfecções com o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) e vírus da hepatite C (HCV), existência de 

imunocomplexos em que o HBsAg esteja presente. Os fatores do hospedeiro se 

relacionam principalmente com o sistema imunológico e mecanismos epigenéticos que 
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acarretam na supressão da replicação viral. Quanto ao vírus, mutações que ocorrem 

principalmente nas regiões Pré-S/S e Pré-C/C, parecem influenciar no surgimento deste 

perfil, sendo ainda necessários mais estudos para fazer uma associação adequada de tais 

mutações. Além disso, a base molecular para a infecção oculta está relacionada à 

persistência do cccDNA (intermediário produzido durante o ciclo replicativo viral) nos 

hepatócitos (Raimondo et al. 2007, Zobeiri 2013, Besharat et al. 2014, Dindoost et al. 

2014, Kwak & Kim 2014, Squadrito et al. 2014). 

 A infecção oculta pelo HBV é relevante já que está relacionada a vários 

desfechos: pode ser transmitida através de transfusão sanguínea ou transplante de 

órgãos (principalmente o fígado), pode ocorrer reativação da doença em casos de 

imunossupressão, está relacionada à progressão da doença para cirrose e evolução para 

carcinoma hepatocelular (Raimondo et al. 2010, Romero et al. 2011, Raimondo et al. 

2013, Kwak & Kim 2014, Squadrito et al. 2014, Zobeiri et al. 2014). 

 A forma oculta da hepatite B pode ser encontrada em todo o mundo e sua 

prevalência pode refletir a endemicidade da infecção pelo HBV da região estudada. No 

entanto, as taxas de prevalência da infecção oculta precisam ser analisadas com cautela, 

uma vez que vários fatores podem influenciar o índice estimado, como por exemplo, o 

grupo populacional estudado, a técnica laboratorial utilizada e a amostra analisada 

(Raimondo et al. 2007, Raimondo et al. 2010, Raimondo et al. 2013, Dindoost et al. 

2014). Mundialmente, observa-se desde a ausência de infecção oculta em crianças e 

adolescentes com diabetes mellitus tipo I previamente vacinadas no Egito (Elrashidy et 

al. 2014) até níveis de prevalência de 88,4% em pacientes HIV soropositivos virgens de 

tratamento na África do Sul (Firnhaber et al. 2009, Sowole et al. 2015, Zhang et al. 

2015b, Apica et al. 2016, Asli et al. 2016, Baghbanian et al. 2016, Pisano et al. 2016). 

 No Brasil, a infecção oculta pelo HBV já foi estudada em diferentes grupos 

populacionais (Quadro 1). Entretanto, não há descrição sobre a infecção oculta em 

pacientes diabéticos. Na Turquia, em um estudo conduzido nesta população, foi 

encontrada prevalência de 11% (Demir et al. 2008). 
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Quadro 1- Estudos sobre a infecção oculta pelo HBV em diferentes regiões do Brasil 

Autor/Ano Local População 

Estudada 

IIO
1
(%) Triagem Sorológica Método Utilizado LD

2
 

(Cópias/

mL) 
Técnica Região 

Souza et al. 2004 São Paulo Paciente com HCV 

e com hepatite não 

A e não E 

Não 

encontra

do 

Elisa- HBsAg 

(DiaSorin, Saluggia, 

Italy) 

Nested-PCR C, S, X NI
3
 

Silva et al. 2005b Porto Alegre Doadores de sangue 3,3 Elisa- HBsAg 

(Hepanostika, 

Biomérieux, Boxtel, 

The Netherlands) 

 

PCR  S 40-120  

Almeida et al. 2008 Bahia População rural 6,5 Elisa- HBsAg (Roche 

Diagnostics) 

 

Nested-PCR NI NI 

Motta-Castro et al. 

2008 

Mato Grosso 

do Sul 

Comunidade Afro-

Brasileira 

18,3 Elisa-HBsAg 

(Hepanostika Uni-form 

Organon Teknika B. 

V.,Boxtel, Holland) 

Semi-nested 

PCR 

Pré-S/S 3 

Oliveira et al. 2008 Minas Gerais Alcoólatras Não 

encontra

do 

Elisa- HBsAg V2 

(Abbott, AxSYM 

system, Wiesbaden, 

Germany) 

Nested-PCR Pré-C/C 200  

Matos et al. 2009 Goiás Comunidade 

afrodescendente 

1,7 Elisa- HBsAg 

(Hepanostika, 

Biomérieux, Boxtel, 

The Netherlands) 

Semi-nested 

PCR  

Pré-S/S 3  

1: Índice de Infecção Oculta 2: Limite de Detecção 3: Não informado 

 



29 

 

  

Quadro 1- Estudos sobre a infecção oculta pelo HBV em diferentes regiões do Brasil (Continuação) 

Autor/Ano Local População 

Estudada 

IIO
1
(%) Triagem Sorológica Método Utilizado LD

2 

(Cópias/

mL) 
Técnica Região 

Stief et al. 2010 Mato Grosso 

do Sul 

Presidiárias Não 

encontra

do  

ELISA-HBsAg (Bio-

Rad, France). 

Semi-nested 

PCR  

Pré-S/S 3  

Wolff et al. 2011 Porto Alegre Doadores de sangue Não 

encontra

do 

NI  

(Amostras previamente 

testadas em bancos de 

sangue) 

Real-Time PCR Pré-S 9  

Aires et al. 2012 Goiânia Pacientes com 

tuberculose 

14,4 HBsAg Ultra 

(Hepanostika, 

Biomérieux, Boxtel, 

The Netherlands) 

Semi-nested 

PCR  

Pré-S/S 3  

Albuquerque et al. 2012 Recife Pacientes em 

hemodiálise 

1,5 Monolisa HBsAg Ultra 

(Bio-Rad, Irving, CA, 

USA) 

Nested- PCR S e C 300  

Souza et al. 2012 Maranhão Gestantes Não 

encontra

do 

Quimiluminescência 

(LIAISON kit- 

DiaSorin) 

PCR S NI 

Franz et al. 2013 Rio de 

Janeiro 

Pacientes 

submetidos a 

transplante renal 

1 HBsAg (Liaison, 

Diasorin, Italy), 

Real-Time PCR X 15  

1: Índice de Infecção Oculta 2: Limite de Detecção 3: Não informado 

 
    



30 

 

  

Quadro 1- Estudos sobre a infecção oculta pelo HBV em diferentes regiões do Brasil (Continuação) 

Autor/Ano Local População 

Estudada 

IIO
1
(%) Triagem Sorológica Método Utilizado LD

2 

(Cópias/

mL) 
Técnica Região 

Matos et al. 2013 Centro-Oeste Usuários de drogas 

injetáveis 

12,7 HBsAg (Hepanostika 

HBsAg Ultra, 

Biomérieux, Boxtel, 

The Netherlands) 

Semi-nested 

PCR  

Pré-S/S 3  

 

 

 

Ferrari et al. 2014 Minas Gerais Pacientes 

submetidos a 

transplante hepático 

4,4 NI Nested-PCR Pré-S/S, Pré-

C/C, P e X 

10 

Marinho et al. 2014 Goiás Catadores de 

material reciclável 

1,9 HBsAg Ultra 

(Hepanostika, 

Biomérieux, Boxtel, 

The Netherland) 

Semi-nested 

PCR  

Pré-S/S 3  

 

 

Moresco et al. 2014 Amazonas Doadores de sangue 2,7 Elisa HBsAg(Murex 

Biotech Limited, 

ABBOTT, Dartford, 

UK) e 

Quimiluminescência  

(CMIA, ARCHITEC, 

ABBOTT, Wiesbaden, 

Germany) 

Real-Time PCR S 120  

Fontenele et al. 2015 Maranhão Pacientes em 

hemodiálise 

2,3 HBsAg (SIEMENS, 

Munich, 

Germany, ADVIA 

Centaur). 

Real-Time PCR P 50  

1: Índice de Infecção Oculta 2: Limite de Detecção 3: Não informado 
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Quadro 1- Estudos sobre a infecção oculta pelo HBV em diferentes regiões do Brasil (Continuação) 

Autor/Ano Local População 

Estudada 

IIO
1
(%) Triagem Sorológica Método Utilizado LD

2 

(Cópias/

mL) 
Técnica Região 

Moraes et al. 2015 Goiás Pacientes com 

doença mental 

(institucionalizados) 

9,2 Elisa- HBsAg 

(SURASE B-96 

(General Biological 

Corporation, Taiwan) e 

“HBsAg one” 

(DIA.PRO, Diagnostic 

Bioprobes SRl, Italy)  

Semi-nested 

PCR 

Pré-S/S 3 

Oliveira et al. 2016a Goiás Pacientes HIV 

positivos, virgens de 

tratamento 

3,8 HBsAg (Hepanostika 

HBsAg Ultra, 

Biomérieux, Boxtel, 

The Netherlands) 

Semi-nested 

PCR 

Pré-S/S 3 

Oliveira et al. 2016b Goiás Homens que fazem 

sexo com homens 

Não 

encontra

do 

HBsAg (Hepanostika 

HBsAg Ultra, 

Biomérieux, Boxtel, 

The Netherlands) 

Semi-nested 

PCR 

Pré-S/S 3  

1: Índice de Infecção Oculta 2: Limite de Detecção3: Não informado 
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1.9. Diabetes Mellitus tipo II e HBV 

 

A diabetes mellitus é uma doença crônica complexa, a qual necessita de cuidados 

médicos contínuos e que ocorre quando o pâncreas falha na produção da insulina ou 

quando o organismo não consegue usar este hormônio efetivamente. Isso leva ao 

aumento da concentração de glicose no sangue, o que em longo prazo pode levar a 

complicações e disfunções nos olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos 

(American Diabetes Association 2015). Em 2014, a prevalência global de diabetes foi de 

8,5% em adultos maiores de 18 anos, sendo que em 2012, ocorreram 1,5 milhão de 

mortes diretamente relacionadas com essa doença. Em 2030, estima-se que a diabetes 

será a 7
a
 causa de morte no mundo (WHO 2016c). E, quanto ao Brasil, acredita-se que o 

número total de pessoas com diabetes se elevará de 4,5 milhões (2000) para 11,3 milhões 

(2030), tornando-se o oitavo país no mundo com o maior número de pessoas com essa 

doença (Freitas & Garcia, 2012). 

 A diabetes mellitus pode ser classificada em tipo I, a qual ocorre pela produção 

deficiente de insulina, e em tipo II, que acontece devido ao uso ineficaz da mesma pelo 

organismo. A doença do tipo II representa 90% dos casos de diabetes no mundo. Pode 

ocorrer também a diabetes gestacional, a qual leva a hiperglicemia em mulheres grávidas, 

que pode causar problemas durante a gestação e parto e, ainda, aumentar o risco da 

mulher desenvolver a diabetes tipo II no futuro (WHO 2016c, American Diabetes 

Association 2015). 

A investigação da infecção pelo vírus da hepatite B em pacientes com diabetes 

mellitus do tipo II tem sido alvo de estudos, já que essa situação é importante em vários 

contextos clínicos: alteração de enzimas hepáticas, risco aumentado de desenvolvimento 

de doença hepática crônica, resposta vacinal diminuída, além da ocorrência de surtos de 

transmissão do HBV entre estes pacientes (Forlani et al. 2008, Alavian & Tabatabaei 

2010, Schillie et al. 2012a, Gao et al. 2013). 

A diabetes mellitus tipo II está relacionada à Doença Hepática Gordurosa Não-

Alcoólica (DHGNA), caracterizada pelo acúmulo de triglicérides no tecido hepático, por 

causas não relacionadas ao consumo de álcool. Importante destacar que a DHGNA, assim 

como as hepatites virais, leva ao aumento das enzimas hepáticas (ALT, GGT- gama 

glutamiltransferase), fato este que, se não investigado, pode ocultar a etiologia viral da 

doença hepática, deixando-a sem o correto diagnóstico neste grupo de pacientes (Forlani 
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et al. 2008, Luxmi et al. 2008, Fraser et al. 2009, Villegas et al. 2011, Saponaro et al. 

2015, Sobhonslidsuk et al. 2015). 

Alguns estudos têm relatado que pacientes diabéticos infectados pelo HBV 

apresentam risco aumentado para o desenvolvimento doença hepática crônica, progressão 

para cirrose e carcinoma hepatocelular, quando comparados àqueles que não têm esta 

doença (El-Serag et al. 2006, Li et al. 2012, Ko et al. 2012, Zheng et al. 2013, Dyson et 

al. 2014, Fu et al. 2015). 

Em 2011, o “Centers for Disease Control” (CDC) reconheceu o grupo de 

pacientes com diabetes mellitus como uma população em risco para a aquisição do HBV 

e publicou um documento que recomendava a vacinação contra hepatite B nestes 

indivíduos com idade entre 19 a 59 anos (CDC 2011). Adicionalmente, sabe-se que 

pacientes diabéticos podem apresentar resposta vacinal contra o HBV (anti-HBs) 

diminuída, devendo ser avaliada a necessidade de esquemas especiais e doses de reforço 

(Alavian & Tabatabaei 2010, CDC 2011, Leuridan & Van Damme 2011, Younossi & 

Stepanova 2011, Schillie et al. 2012b). 

Uma das suposições para a deficiência imunológica dos pacientes diabéticos é a 

de que embora esses indivíduos apresentem resposta humoral adequada, sua resposta 

celular é deficiente, o que pode explicar a produção de anticorpos menos robusta após a 

vacinação. Entretanto, acredita-se que além da resposta imune celular comprometida, 

outras características se sobrepõem e podem estar correlacionadas com a resposta vacinal 

diminuída, como por exemplo: a maioria dos pacientes com diabetes mellitus tipo II é 

obesa, tem idade avançada, fazem uso de medicamentos e muitos apresentam 

comorbidades associadas (como por exemplo, disfunção renal) (Chang & Shaio 1995, 

DaRozawt et al. 2003, Daoud et al. 2009, Alavian & Tabatabaei 2010, Leuridan et al. 

2011, Janbakhsh et al. 2013, Young et al. 2013, Rezaee-Zavareh & Einollahi  2014). 

Vários surtos de transmissão do HBV têm sido descritos no contexto da DM 

(Lanini et al. 2009, Thompson & Perz 2009, Counard et al. 2010, Schaffzin et al. 2012, 

Schillie et al. 2012a, Diercke et al. 2015). Nestes estudos, os autores sugerem que a 

transmissão do HBV seja devido à falha nas precauções em procedimentos invasivos, 

realizados rotineiramente como a administração de insulina e o monitoramento dos níveis 

de glicose, mediante coleta de sangue capilar em que o compartilhamento de dispositivos 

perfurocortantes ou dos aparelhos glicosímetros foram observados com frequência. 

Com relação à prevalência do marcador HBsAg em pacientes diabéticos, as taxas 

variam entre 1,62% e 7,1% na Itália (Soverini et al. 2011, Sangiorgio et al. 2000) a 
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13,5% em Taiwan (Chen et al. 2006). Além disso, um grande estudo realizado por 

Schillie et al. (2012a) nos Estados Unidos revelou que a prevalência para o HBV foi 60% 

maior entre indivíduos com diabetes quando comparados àqueles sem a doença. 

Com relação à investigação da infecção oculta pelo HBV neste grupo de 

pacientes, verificou-se em um estudo realizado na Turquia que o índice de positividade 

foi maior naqueles com diabetes mellitus tipo II quando comparados aos indivíduos que 

não apresentaram a doença (Demir et al. 2008). 
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2. JUSTIFICATIVA 

A infecção pelo vírus da hepatite B e a diabetes mellitus tipo II representam sérios 

problemas de saúde pública, com altas taxas de prevalência e altos níveis de 

morbimortalidade. É interessante observar que os relatos de surtos de hepatite B em 

pacientes diabéticos na literatura, datam desde a década de 20 e persistem até os dias 

atuais, sendo a transmissão viral geralmente associada ao compartilhamento de 

instrumentos para dosagem da glicemia e administração da insulina (Flaum et al. 1926, 

Lanini et al. 2009, CDC 2011, Bender et al. 2012, Schillie et al. 2012b, CDC 2013, 

Diercke et al. 2015). 

Quando associadas, essas doenças podem agravar ainda mais o prognóstico do 

paciente, sendo que os diabéticos portadores da infecção pelo HBV apresentam maior 

risco de desenvolvimento de doença hepática crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular 

(Gao et al. 2010). Além disso, é observada significativa elevação das enzimas hepáticas 

neste grupo em especial (Forlani et al. 2008). 

Apesar da importância de se esclarecer os aspectos clínicos, epidemiológicos e 

moleculares relacionados à infecção pelo HBV em pacientes com diabetes mellitus, 

verifica-se que os dados disponíveis sobre essa temática ainda são escassos. Embora 

existam estudos apontando que a prevalência da infecção pelo HBV é maior em 

diabéticos do que na população em geral, essa associação ainda é inconclusiva. Além 

disso, há apenas um estudo sobre a infecção oculta em pacientes com diabetes no mundo 

(Demir et al. 2008). 

É importante destacar também, que estes pacientes apresentam menores taxas de 

resposta vacinal (American Association of Diabetes Educators 2014) e que, apesar do 

CDC ter recomendado em 2011, a vacinação contra hepatite B em diabéticos com idade 

entre 19-59 anos, no Brasil, até o período da realização deste estudo, nenhum protocolo 

específico havia sido implementado (CDC 2011, Brasil 2013). 

Portanto, este estudo representa a primeira investigação realizada no País 

envolvendo a infecção oculta e avaliação da resposta à vacina brasileira contra hepatite B 

neste grupo populacional. Dessa forma, acredita-se que essas informações irão contribuir 

para o direcionamento das ações de controle e conduta clínica, que refletirão na melhor 

qualidade de vida e assistência à saúde dessa população. Ainda, os resultados da 

avaliação da resposta vacinal servirão como base para o planejamento de ações efetivas 

de prevenção da hepatite B em uma população que, geralmente, já apresenta 

comorbidades associadas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral: 

 Investigar a ocorrência de infecção oculta pelo HBV e avaliar a resposta vacinal 

contra hepatite B em pacientes com diabetes mellitus tipo II, em Goiânia-Goiás. 

 

3.2. Objetivos Específicos: 

 

 Estimar a prevalência de infecção oculta pelo HBV em pacientes com diabetes 

mellitus tipo II, em Goiânia-GO;  

 

 Avaliar a adesão à vacinação contra hepatite B nos diabéticos estudados; 

 

 Analisar a resposta vacinal nos pacientes que receberam as três doses da vacina 

brasileira contra hepatite B. 
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4. MÉTODOS 

4.1. Delineamento, Tipo e Local do Estudo 

Este estudo é parte do projeto intitulado “Investigação do perfil sorológico, 

epidemiológico e molecular da infecção pelo vírus da hepatite B em pacientes com 

diabetes mellitus tipo II em Goiânia-Goiás” desenvolvido em parceria com a Secretaria 

Municipal de Saúde (Goiânia) e Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(HC/UFG). 

Inicialmente, realizou-se um estudo observacional de corte transversal, para a análise 

soroepidemiológica da infecção pelo HBV, do qual todas as amostras anti-HBc reagentes 

foram então selecionadas para compor o estudo de análise molecular (infecção oculta). 

Ainda, a partir dos dados obtidos na etapa inicial do projeto foi formada uma coorte de 

indivíduos suscetíveis ao HBV para a vacinação e avaliação da resposta vacinal. 

O recrutamento dos pacientes foi realizado em unidades do Programa Saúde da 

Família (PSF) de quatro setores em Goiânia: PSF Dom Fernando, PSF Santo Hilário, PSF 

Leste Universitário e PSF Vila Pedroso, e ainda, no ambulatório de endocrinologia do 

Hospital das Clínicas (HC/UFG).  

Após reuniões com representantes da Secretaria Municipal de Saúde, estas unidades 

de PSF foram recomendadas para a realização do estudo, uma vez que possuíam o 

programa “Hiperdia” criado pelo Ministério da Saúde especificamente para acompanhar 

pacientes diabéticos e hipertensos. Já o HC/UFG foi escolhido por ser um local de 

referência para o acompanhamento de tais pacientes.  

 

4.2. População e Amostra 

Para o cálculo amostral na fase inicial do projeto, foi considerado um nível de 95% de 

significância (p < 0,05), poder estatístico de 80% (β=20%), prevalência de 11,6% 

(Pereira et al., 2009), precisão de 5% e efeito de desenho 3. Deste modo, considerando 

um acréscimo de 20% para fins de compensação de perdas, seria necessário convidar 596 

pessoas para compor a amostra. Durante o recrutamento, um total de 622 pacientes 

cadastrados foram convidados e 17 recusaram a participação. Portanto, a amostra final 

obtida no estudo foi de 605 indivíduos. 

Após a triagem sorológica da população (N=605), dois grupos de pacientes foram 

selecionados para o presente estudo: (i) indivíduos anti-HBc positivos/HBsAg negativos, 

para a pesquisa de infecção oculta (N=108) e (ii) indivíduos dos PSFs suscetíveis à 
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infecção pelo HBV (ausência de positividade para os marcadores sorológicos) para a 

coorte referente à vacinação (N=158) (Figura 6). 

 

4.2.1. Critérios de inclusão 

 

-Ter o diagnóstico de diabetes mellitus tipo II e possuir o cadastro para acompanhamento 

no serviço público de saúde; 

-Ter idade igual ou superior a 18 anos. 

 

4.2.2. Critérios de exclusão 

 

-Diagnóstico de diabetes mellitus tipo I. 

 

 

 

Figura 6- Fluxograma para a composição da população do estudo 

 

4.3. Coleta de Dados e Amostras Sanguíneas 

As coletas de dados nas unidades de PSF ocorreram em dias previamente 

agendados com os profissionais de saúde e os agentes comunitários. Sendo assim, foram 
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programados os dias de atendimento dedicados aos pacientes com diabetes mellitus, e na 

ocasião eram realizadas algumas atividades como café da manhã dietético, verificação de 

pressão arterial e hemoglicoteste (HGT), além de educação em saúde sobre as hepatites 

virais e atividades relacionadas à pesquisa. Já no ambulatório de endocrinologia do 

Hospital das Clínicas (HC/UFG), as coletas ocorreram nos dias em que o atendimento era 

destinado aos pacientes com problemas relacionados à disfunção na tireóide, obesidade e 

diabetes. 

Durante o período de maio/2013 a agosto/2014, os 605 pacientes que aceitaram 

participar da pesquisa, assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

(Apêndice A) e foram entrevistados utilizando-se um questionário estruturado (Apêndice 

B) sobre dados sociodemográficos, possíveis fatores de risco associados à infecção pelo 

HBV e vacinação prévia contra hepatite B. Em seguida, foram coletados 10 mL de 

sangue, que foram transportados ao Laboratório de Virologia do IPTSP/UFG, onde foram 

processados e os soros estocados a -20ºC até a realização dos ensaios sorológicos e 

moleculares. 

 

4.4. Triagem Sorológica (Projeto Inicial) 

As 605 amostras do estudo foram testadas para a detecção dos marcadores 

HBsAg, anti-HBc e anti-HBs pelo ensaio imunoenzimático (ELISA), empregando-se os 

reagentes comerciais descritos no quadro a seguir: 

 

Quadro 2- Kits comerciais empregados para detecção dos marcadores sorológicos 

Marcador Kit comercial empregado ANEXO (Bula) 

HBsAg (Hepanostika HBsAg Ultra, 

Biomerieux) 

I 

Anti-HBc (Hepanostika anti-HBc Uni-Form, 

Biomerieux) 

II 

Anti-HBs (Bioelisa anti-HBs, Biokit) III 

 

Para todos os testes sorológicos citados acima, foram seguidos os procedimentos 

descritos no protocolo e a interpretação dos resultados foi realizada conforme 

recomendações de cada fabricante. 
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4.5. Estudo da Infecção Oculta pelo HBV (Grupo 1) 

 

Como referido, para a investigação da infecção oculta pelo HBV, foram selecionadas 

todas as amostras com resultado HBsAg negativo e anti-HBc reagentes na triagem 

sorológica. Durante a realização dos ensaios moleculares, alguns cuidados foram 

tomados, como a determinação de áreas específicas do laboratório para o manuseio dos 

reagentes, amostras e manipulação dos produtos amplificados. Foram incluídos controles 

positivos (amostras HBV-DNA positivas, bem como amostras de pacientes com infecção 

oculta) e negativos em todas as extrações de DNA e nas reações de amplificação por 

PCR. Ainda, as amostras foram divididas em vários grupos, sendo testado um máximo de 

10 soros por reação. Os resultados foram confirmados pela repetição da extração do DNA 

e dos processos de amplificação. 

 

4.5.1. Extração do HBV-DNA 

 

As amostras selecionadas foram submetidas à extração do DNA viral conforme 

metodologia descrita por Niel et al. (1994). Primeiramente, preparou-se a solução de lise, 

constituída por 80% da solução A (Tris 200 mM, SDS 1%, NaCl 700 mM, EDTA 20 mM 

e tRNA 0,1 mg/mL) e 20% da solução B (Proteinase K, 2 mg/mL em solução de CaCl 

0,36 mM) na proporção de 4:1. 

Pipetou-se 250 µL de soro e 80 µL da solução de lise, que foram incubados em 

banho-maria a 37ºC por 4 horas. Em seguida, adicionou-se 330 µL de fenol (Merck), 

homogeneizou-se em vórtex e as amostras foram centrifugadas a 13000 rpm sob 

refrigeração a 4ºC, durante 12 minutos. Posteriormente, a fase aquosa foi transferida para 

um novo tubo tipo eppendorf contendo 330 µL de clorofórmio gelado (Merck). A mistura 

foi homogeneizada em vórtex e centrifugada por seis minutos a 4ºC em 13000 rpm. 

Novamente, a fase superior foi transferida para outro tubo eppendorf e adicionou-se 400 

µL de etanol absoluto, homogeneizou-se por inversão e incubou-se a -20ºC por uma noite 

(overnight). 

No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas por 45 minutos (4ºC/ 13000 rpm). 

Logo após, desprezou-se o sobrenadante e adicionou-se 300 µL de etanol 80% (Merck) 

para lavagem do DNA precipitado no fundo do tubo. Em seguida, os tubos foram 

homogeneizados por inversão e centrifugados durante 45 minutos a 4ºC e 13000 rpm. 
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Finalmente, o sobrenadante foi descartado e o pellet (contendo o DNA) de cada amostra 

foi ressuspendido com 30 µL de água milliQ e armazenado a -20ºC. 

 

4.5.2. Reação em cadeia pela polimerase (PCR) 

 

Após a extração do DNA, a região pré-S/S do genoma do HBV foi amplificada 

por uma semi-nested PCR, que apresenta a sensibilidade de detecção de três moléculas de 

DNA por ensaio, conforme descrito por Motta-Castro et al. (2008). 

A primeira etapa de amplificação (PCR-1) foi realizada utilizando-se uma mistura 

contendo 1 pmol dos primers PS1 e S2/S22 (Invitrogen) (Quadro 3), 3 mM de Cloreto de 

Magnésio (MgCl), 0,2mM de cada dNTP (desoxirribonucleotídeos trifosfatados - dATP, 

dTTP, dCTP, dGTP), tampão 10X, 4 µL do DNA extraído e 1 U de Taq DNA polimerase 

(Invitrogen), em um volume final de 50 µL. Os tubos contendo essa mistura foram 

levados ao termociclador com o seguinte programa: 94ºC por 3 minutos (desnaturação 

inicial da fita de DNA), 30 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 52ºC por 40 segundos, 72ºC 

por 2 minutos (desnaturação, anelamento e extensão, respectivamente), seguido pelo 

alongamento final a 72ºC durante 7 minutos. O produto final esperado era de 1236 pares 

de bases (pb). 

Em seguida, para a segunda PCR utilizou-se 2 µL do produto da PCR-1, em uma 

mistura com os primers PS1 e SR (Invitrogen) (Quadro 3) nas mesmas condições 

descritas na primeira amplificação. Essa mistura foi levada ao termociclador no seguinte 

programa: 94ºC por 3 minutos, 30 ciclos de (94ºC por 20 segundos, 55ºC por 20 

segundos, 72ºC por 1 minuto) e 72ºC por 7 minutos, sendo o produto final esperado de 

1099 pb. 

 

4.5.3. Eletroforese em gel de agarose 

 

Preparou-se o gel de agarose a 2% em TBE (tampão tris-borato-EDTA) e 

adicionou-se brometo de etídeo. Os produtos obtidos após a semi-nested PCR e o 

marcador de peso molecular (100 pb) foram misturados ao azul de bromofenol, aplicados 

ao gel e submetidos à eletroforese. Posteriormente, o resultado foi visualizado em 

transluminador de luz ultravioleta (UV). 
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Quadro 3- Primers utilizados na semi-nested PCR 

Primer Posição nt* Sequência (5’ → 3’) 

PS1 (sense) nt 2.826–2.845 CCA TAT TCT TGG GAA CAA GA 

S2 (anti-sense) nt 841–819 GGG TTT AAA TGT ATA CCC AAA GA 

S22 (anti-sense) nt 841–819 GTA TTT AAA TGG ATA CCC ACA GA 

SR (anti-sense) nt 704–685 CGA ACC ACT GAA CAA ATG GC 

*Os nucleotídeos (nt) são numerados começando no local de clivagem para a enzima de 

restrição EcoRI, localizado na região pré-S2, sendo que o genoma completo possui 3221 

pb. 

 

4.6. Coorte para Vacinação Contra Hepatite B e Avaliação da Resposta Vacinal 

(Grupo 2) 

 

Como dito anteriormente, para a vacinação e verificação da resposta vacinal, 

foram selecionados todos os pacientes suscetíveis ao HBV (ausência de marcadores 

sorológicos) atendidos nas unidades de PSF. Estes pacientes foram informados sobre a 

sua condição de suscetibilidade, orientados sobre as formas de prevenção da hepatite B e 

convidados à vacinação. Assim, após o término do esquema vacinal, foi realizada nova 

coleta sanguínea para quantificação do anti-HBs. 

 

4.6.1. Triagem dos pacientes, vacinação e coleta das amostras pós-vacinação 

 

Nas unidades de PSF, diversos dados sobre a saúde dos pacientes (inclusive 

situação vacinal) são registrados no SICAA (Sistema de Controle do Atendimento 

Ambulatorial). Sendo assim, durante o recrutamento inicial dos participantes do projeto, 

realizou-se uma triagem dos pacientes em relação à vacinação contra a hepatite B 

(mediante apresentação do cartão de registro vacinal e conferência do SICAA), sendo os 

pacientes convidados a receberem a primeira dose, disponibilizada pela própria unidade 

de saúde. Em seguida, após a triagem sorológica, foram identificados 158 pacientes 

suscetíveis à infecção pelo HBV, sendo estes convidados pelos agentes comunitários e 

pela equipe de pesquisadores a comparecerem nos referidos postos de saúde para 

realizarem a segunda e terceira dose. 
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Por questões de logística e pela diferença do tipo de atendimento prestado no 

Hospital das Clínicas/UFG, após várias tentativas observou-se que seria inviável a 

realização da vacinação e o seguimento dos pacientes, uma vez que os mesmos só 

aparecem neste local quando são agendados para consultas com o médico especialista. 

Desta forma, todos os indivíduos recrutados nesta unidade receberam os resultados dos 

testes laboratoriais e foi realizada a orientação sobre o status sorológico de cada um e 

importância da vacinação contra hepatite B. Além disso, foram informados sobre as 

formas de acesso à vacinação como, por exemplo, nas suas respectivas unidades de PSF. 

A vacina que foi administrada na unidade de saúde para os pacientes diabéticos 

seguiu o esquema convencional de três doses nos meses zero, um e seis, por via 

intramuscular. Foi utilizado 1,0 mL da Vacina Adsorvida Hepatite B (recombinante), 

produzida pelo Instituto Butantan. Em cada mL continham 25 µg de HBsAg 

recombinante, 1,5 mL de hidróxido de alumínio, 0,20 mg de timerosal e 1,0 mL de 

solução fisiológica tamponada (pH 7,0). 

Aproximadamente 45 dias após a realização da última dose, para cada indivíduo 

que havia completado o esquema vacinal, foi realizada nova coleta sanguínea (3 mL) 

para a detecção quantitativa do marcador anti-HBs. 

 

4.6.2. Detecção quantitativa do anti-HBs 

 

A detecção quantitativa do marcador anti-HBs foi realizada por meio do ensaio de 

eletroquimioluminescência (ECLIA), utilizando o Imunoanalisador “Cobas e 411” e o kit 

Roché Diagnostics. Esse aparelho calcula automaticamente a concentração de analito de 

cada amostra em UI/L, e o teste possui limite mínimo de detecção de 2.0 UI/L (2.0 

mUI/mL). 

Este ensaio foi realizado em parceria com o Laboratório Rômulo 

Rocha/Faculdade de Farmácia-UFG, Seção de Imunologia. Previamente ao ensaio, foi 

realizada a calibração do teste, utilizando os calibradores disponíveis no lote. Para o 

controle de qualidade, foram utilizados os controles positivos e negativos.  

O critério de soroproteção foi definido como concentração de anti-HBs igual ou 

superior a 10 mUI/mL. Os indivíduos foram classificados como não respondedores (anti-

HBs< 10 mUI/mL), baixos respondedores (anti-HBs: 10 – 99 mUI/mL), bons 

respondedores (anti-HBs: 100-999mUI/mL) e altos respondedores (anti-HBs ≥ 1000 

mUI/mL) (Michel &Tiollais 2010). 
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4.7. Processamento e Análise dos Dados 

 

Os dados de todos os pacientes (sociodemográficos, possíveis fatores de risco, 

resultados da triagem sorológica e vacinação) foram digitados em banco de dados do 

pacote estatístico SPSS for Windows versão 17.0. Sendo assim, o mesmo foi utilizado 

para a obtenção das frequências simples e para análise referente à vacinação e resposta 

vacinal. Além disso, as prevalências e média geométrica de títulos de anti-HBs foram 

calculadas com intervalo de 95% de confiança. Ainda, testes de qui-quadrado e exato de 

Fisher foram utilizados para testar a significância de diferenças entre proporções. 

 

4.8. Aspectos éticos 

 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Goiás – UFG, Protocolo nº 029/2013 (Anexo IV). 

A autorização de cada participante foi realizada, por meio da assinatura de um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). 

Os resultados dos exames sorológicos obtidos na fase inicial do projeto foram 

entregues para cada participante da pesquisa, bem como para o médico responsável pelo 

paciente na respectiva unidade de saúde, afim de que fossem realizados os procedimentos 

de orientação/acompanhamento dos indivíduos expostos e suscetíveis ao HBV da 

Estratégia Saúde da Família e HC/UFG. 

 

 



45 

 

  

5. RESULTADOS 

 

5.1. Grupo 1 

5.1.1 Características sociodemográficas da população anti-HBc positiva/HBsAg 

negativa, portadora de diabetes mellitus tipo II em Goiânia-Goiás 

A tabela 1 apresenta as características sociodemográficas dos 108 pacientes anti-

HBc positivos, portadores de diabetes mellitus tipo II em Goiânia, Goiás. A maioria dos 

pacientes era do sexo feminino (54,6%).  A idade variou de 29 a 93 anos, com média de 

65,4 anos (dp 10,7), sendo que 73,1% possuíam mais de 60 anos. Mais da metade se 

autodeclarou como parda (51,4%), enquanto 26,2% se autodeclararam brancos, 7,5% 

amarelos e 15% pretos. 

Em relação ao estado civil, 14,8% eram solteiros, 43,5% casados ou em união 

estável, 25% viúvos e 16,7% separados/divorciados. Metade dos pacientes (54/108) 

declarou ter nascido em outro estado. 

Quanto ao grau de instrução, a maioria (52,8%) possuía menos de cinco anos de 

estudo, 27,8% de 5-9 anos e 19,4% declararam ter estudado por 10 anos ou mais. Dos 

entrevistados, a maior parte relatou renda familiar entre R$ 721,00 e 1440,00 (39,1%). 
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Tabela 1- Características sociodemográficas dos 108 pacientes anti-HBc 

positivos/HBsAg negativos, portadores de diabetes mellitus tipo II em Goiânia-Goiás 

Característica N % 

Sexo   

Feminino 59 54,6 

Masculino 

 

49 45,4 

Idade   

≤60 anos 29 26,9 

>60 anos 

 

79 73,1 

Cor da pele   

Branca 28 26,2 

Amarela 8 7,5 

Parda 55 51,4 

Preta 16 15,0 

SI* 1 

 

  

Estado Civil   

Solteiro 16 14,8 

União Consensual/Casado 47 43,5 

Viúvo 27 25,0 

Separado/Divorciado 

 

18 16,7 

Naturalidade   

Goiás 54 50,0 

Outro Estado 

 

54 50,0 

Escolaridade   

≥10 anos 21 19,4 

5-9 anos 30 27,8 

<5 anos 

 

57 52,8 

Renda familiar (Reais- R$)   

>2161,00 19 18,1 

1441,00 - 2160,00 33 31,4 

721,00-1440,00 41 39,1 

≤720,00 12 11,4 

SI 3   

* SI: Sem Informação 
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5.1.2 Características de risco para infecção pelo vírus da hepatite B relatadas pelos 

pacientes anti-HBc positivos/HBsAg negativos 

Ao analisar as características de risco para a infecção pelo HBV relatadas pelos 

pacientes anti-HBc positivos, portadores de diabetes mellitus tipo II, observou-se que a 

maioria relatou antecedentes de cirurgia (77,8%), compartilhamento de objetos de uso 

pessoal (61,1%), compartilhamento do aparelho de HGT (96,3%), e não uso de 

preservativo na última relação sexual (83,2%). 

 

Tabela 2-Características de risco para a infecção pelo vírus da hepatite B relatadas 

pelos 108 pacientes anti-HBc positivos/HBsAg negativos, portadores de diabetes 

mellitus tipo II, Goiânia-Goiás 

Característica de Risco N (%) 

Hepatite na família   

Não 75 75,8 

Sim 24 24,2 

SI* 9   

Transfusão sanguínea   

Não 84 77,8 

Sim 24 22,2 

Antecedentes de cirurgia   

Não 24 22,2 

Sim 84 77,8 

Acupuntura   

Não 97 89,8 

Sim 11 10,2 

Tatuagem e/ou piercing   

Não 106 98,1 

Sim 2 1,9 

Tratamento com dentista prático   

Não 76 71,0 

Sim 31 29,0 

SI 1   

Hemodiálise   

Não 101 94,4 

Sim 6 5,6 

SI 1   

Compartilhamento de objetos 

pérfuro-cortantes 

  

Não 101 94,4 

Sim 6 5,6 

SI 1   

Compartilhamento de objetos de 

uso pessoal 

  

Não 42 38,9 

Sim 66 61,1 

*SI: Sem Informação 
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Tabela 2 – Características de risco para a infecção pelo vírus da hepatite B 

relatadas pelos 108 pacientes anti-HBc positivos/HBsAg negativos, portadores de 

diabetes mellitus tipo II, Goiânia-Goiás (Continuação) 

Característica de Risco N (%) 

Uso de insulina   

Não 67 62,0 

Sim 41 38,0 

Compartilhamento do frasco de 

insulina 

  

Não 31 77,5 

Sim 9 22,5 

SI* 1   

Compartilhamento do aparelho 

de HGT 

  

Não 4 3,7 

Sim 104 96,3 

Uso de drogas   

Não 107 99,1 

Sim 1 0,9 

Uso de bebida alcoólica   

Não  87 81,3 

Ocasionalmente 16 15,0 

Todos os dias 4 3,7 

SI 1   

Antecedentes de prisão   

Não 96 88,9 

Sim 12 11,1 

Relação sexual com parceiro do 

mesmo sexo 

  

Não 102 99,0 

Sim 1 1,0 

SI 5   

Sexo mediante pagamento   

Não 67 64,4 

Sim 37 35,6 

SI 4   

Número de parceiros sexuais   

≤1 27 27,3 

2-5 32 32,3 

>5 40 40,4 

SI 9   

Uso de preservativo na última 

relação sexual 

  

Não 84 83,2 

Sim 17 16,8 

SI 7   

IST   

Não 72 66,7 

Sim 36 33,3 

*SI: Sem Informação 
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5.1.3 Pesquisa da infecção oculta pelo HBV 

 

Todas as amostras anti-HBc positivas/HBsAg negativas (N=108), provenientes de 

pacientes com diabetes mellitus tipo II, foram submetidas à extração e amplificação do 

HBV-DNA por semi-nested PCR. Ao analisar estas amostras, nenhuma apresentou 

positividade para este marcador. 

 

5.2. Grupo 2 

 

5.2.1. Vacinação e avaliação da resposta vacinal 

  

Dos 215 diabéticos atendidos nas unidades de PSF, 158 eram suscetíveis ao HBV. 

A primeira dose da vacina foi administrada em 128 (81,01%) indivíduos. Posteriormente, 

dentre os pacientes que haviam recebido a primeira dose, 99(77,34%) e 87(67,96%) 

receberam a segunda e terceira doses, respectivamente. Dos 87 pacientes que tiveram 

seus esquemas vacinais completos, 69 (79,31%) aceitaram realizar nova coleta de 

amostra sanguínea para avaliação quanto ao título de anti-HBs (Figura 7).  

Das 69 amostras analisadas, 46,4% (32/69) não apresentaram títulos protetores de 

anti-HBs. Dos 37 (53,6%) pacientes que desenvolveram títulos protetores, 24 

apresentaram títulos entre 10 e 99 mUI/mL, 8 entre 100 e 999 mUI/mL e 5 títulos iguais 

ou superiores a 1.000 mUI/mL. A média geométrica dos títulos de anti-HBs foi de 13,76 

mUI/mL (IC 95%: 8,33-22,73). 
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Figura 7- Fluxograma da vacinação realizada nos pacientes diabéticos atendidos nas 

unidades de PSF 
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5.2.2. Características sociodemográficas dos pacientes diabéticos atendidos nas 

unidades de PSF, em Goiânia-Goiás 

 

A fim de verificar se haviam diferenças entre a população que aceitou receber a 

primeira dose da vacina e o grupo que não aceitou a mesma, foi realizada a análise 

estatística incluindo os dados sociodemográficos dos 215 pacientes atendidos nos PSF 

(Tabela 3). 

Como se pode observar, de forma geral, não houve diferenças estatisticamente 

significativas entre o grupo de pacientes que aderiu à primeira dose e o grupo que não 

aceitou a vacina, mostrando que o grupo de pacientes do estudo é representativo dos 

pacientes diabéticos atendidos nos PSFs em Goiânia-Goiás. 

Ao considerar separadamente apenas as informações sobre a frequência da 

adesão, verifica-se que esta foi um pouco maior entre pacientes do sexo feminino 

(61,7%) do que do sexo masculino (55,4%). Pacientes com idade superior a 50 anos 

tiveram aceitação maior à primeira dose da vacina contra a infecção pelo HBV (60,5%) 

do que os pacientes com idade menor que 50 anos (50%). Quanto à cor, 56,1% dos 

pacientes que se autodeclararam brancos aceitaram a primeira dose da vacina, o que 

aconteceu com 45,5% dos amarelos, 62,6% dos pardos, 55% dos pretos e 100% dos 

indígenas. Referente à escolaridade, pacientes do grupo com menos que 5 anos de estudo 

tiveram uma aceitação ligeiramente maior (61,6%) do que aqueles com escolaridade 

igual ou superior a 10 anos (54,9%). Já para a variável renda, pacientes que recebiam 

salários ≤ R$ 720,00 mostraram uma aceitação maior à primeira dose da vacina (71%) do 

que aqueles com renda superior a R$ 2161,00 (48,9%). 
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Tabela 3- Comparação das características sociodemográficas dos pacientes 

atendidos nas unidades de PSF em relação à adesão ou não adesão à primeira dose 

da vacina contra a infecção pelo HBV 

Variável Adesão 

N (%) 

Não adesão 

N (%) 

χ
2
 P 

Sexo     

Feminino 87 (61,7%) 54 (38,3%) 0,799 0,371 

Masculino 41 (55,4%) 33 (44,6%)   

     

Idade     

<50 anos 10 (50%) 10 (50%) 0,832 0,362 

>50 anos 118 (60,5%) 77 (39,5%)   

     

Cor     

Branca 46 (56,1%) 36 (43,9%) 3,833 0,429 

Amarela 5 (45,5%) 6 (54,4%)   

Parda 57 (62,6%) 34 (37,4%)   

Preta 11 (55,0%) 9 (45,0%)   

Indígena 3 (100,0%) 0   

SI* 8     

     

Escolaridade     

<5 anos 69 (61,6%) 43 (38,4%) 0,654 0,721 

5-9 anos 31 (59,6%) 21 (40,4%)   

≥10 anos 28(54,9%) 23(45,1%)   

     

Renda familiar (Reais R$)     

≤720,00 22 (71,0%) 9 (29,0%) 3,844 0,279 

720,00-1440,00 48 (60,8%) 31 (39,2%)   

1441,00-2160,00 31 (59,6%) 21 (40,4%)   

>2161,00 22 (48,9%) 23 (51,1%)   

SI* 8     

*SI: Sem Informação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

  

5.2.3. Características sociodemográficas dos pacientes diabéticos atendidos nas 

unidades de PSF que aceitaram participar da coorte de vacinação 

 

A tabela 4 apresenta a comparação das características sociodemográficas dos 128 

pacientes que aceitaram participar do estudo, em relação à conclusão ou não do esquema 

vacinal.  

A única variável que apresentou diferença estatisticamente significativa (p = 

0,032) foi a cor: pacientes que se auto declararam como brancos tiveram uma 

porcentagem de conclusão do estudo de 41,3%, portanto menor do que aquela encontrada 

em pacientes que não fizeram autodeclaração da cor branca (61,0%). 

Ao analisar as diferenças percentuais, apesar de não ter apresentado significância 

estatística, observou-se que 63,5% dos pacientes do sexo masculino concluíram o 

esquema vacinal, porcentagem um pouco superior ao encontrado nas pacientes do sexo 

feminino (49,4%). Em relação à faixa etária, os pacientes com idade < 50 anos 

apresentaram uma taxa de conclusão do esquema de 60%, sendo esta um pouco maior do 

que para aqueles com idade superior a 50 anos (53,4%). 

Quanto à escolaridade, 67,9% dos pacientes com maior tempo de estudo (≥10 

anos) completaram as três doses da vacina, taxa maior do que a encontrada naqueles 

pacientes com escolaridade < 5 anos (52,2%). No que se refere à renda, concluíram o 

esquema vacinal: 50% dos pacientes com renda < R$ 720,00, 54,2% daqueles com renda 

entre R$ 720,00 a 1441,00, 58,1% dos pacientes que declararam receber entre R$ 

1441,00 a R$ 2160,00 e 45,5% com renda superior a R$ 2161,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 

 

  

Tabela 4- Comparação das características sociodemográficas dos pacientes que 

aceitaram participar da coorte de vacinação (N=128) em relação à conclusão ou não 

do esquema vacinal 

Variável Conclusão 

N (%) 

Não conclusão 

N (%) 

χ
2
 P 

Sexo     

Feminino 43 (49,4%) 44 (50,6%) 2,195 0,138 

Masculino 26 (63,4%) 15 (36,6%)   

     

Idade     

<50 anos 6 (60%) 4 (40%) 0,162 0,687 

>50 anos 63 (53,4%) 55 (46,6%)   

     

Cor     

Branca 19 (41,3%) 27 (58,7%) 4,589 0,032* 

Não Branca  50 (61,0%) 32 (39,0%)   

     

Escolaridade     

<5 anos 36 (52,2%) 33 (47,8%) 3,231 0,199 

5-9 anos 14 (45,2%) 17 (54,8%)   

≥10 anos 19 (67,9%) 9 (32,1%)   

     

Renda familiar (Reais R$)     

≤720,00 11 (50%) 11 (50%) 0,926 0,819 

720,00-1440,00 26 (54,2%) 22 (45,8%)   

1441,00-2160,00 18 (58,1%) 13 (41,9%)   

>2161,00 10 (45,5%) 12 (54,5%)   

SI* 5     

*SI: Sem Informação 
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5.2.4. Características dos pacientes diabéticos respondedores e não respondedores 

à vacina contra hepatite B em Goiânia-Goiás 

 

A tabela 5 apresenta as características dos pacientes diabéticos (N=69), 

respondedores e não respondedores à vacina contra hepatite B. Pode-se observar que não 

houve diferença estatisticamente significante entre os grupos para nenhuma das variáveis 

analisadas. 

Considerando os índices percentuais, os pacientes do sexo masculino 

apresentaram maior frequência de resposta vacinal (61,5%) do que as pacientes do sexo 

feminino (48,8%). Dentre os pacientes com idade mais avançada (> 50 anos) 55,6% 

apresentaram resposta vacinal e no grupo dos pacientes com idade menor que 50 anos 

33,3% classificaram-se como respondedores à vacina contra hepatite B. 

Apesar da diferença estatística encontrada entre os diabéticos brancos e não 

brancos em relação à conclusão do esquema (Tabela 4), no que se refere ao índice de 

resposta vacinal, não houve diferença significativa entre os pacientes da cor branca 

(57,9%) e os de cor não branca (52%). 

Em relação ao uso de insulina, aqueles pacientes que utilizavam tal medicação 

apresentaram percentuais de resposta vacinal próximos àqueles que declararam não fazer 

uso da medicação (50% versus 54,7%). Sobre o uso de bebida alcoólica a freqüência de 

resposta vacinal verificada no grupo de pacientes que não bebiam foi de 56,6%. Sete 

pacientes relataram a ingestão de bebida alcoólica, porém ao realizar a análise estatística, 

essa variável não apresentou diferença significativa. 

Dentre o grupo dos pacientes que não eram tabagistas, 54,8% dos vacinados 

desenvolveram títulos protetores de anti-HBs, índice um pouco maior do que aquele 

encontrado em pacientes que declararam o hábito de fumar (42,9%). Quanto ao histórico 

de hemodiálise, dentre os diabéticos que declararam já terem sido submetidos ao 

procedimento, 50% responderam à vacina, sendo este valor próximo do encontrado para 

aqueles que não realizaram tal técnica (53,7%). 
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Tabela 5- Características dos 69 pacientes diabéticos respondedores e não 

respondedores à vacinação contra hepatite B, em Goiânia-Goiás 

Variável Respondedores 

N (%) 

Não 

respondedores N 

(%) 

χ
2
 P 

Sexo     

Feminino 21 (48,8%) 22 (51,2%) 1,051 0,305 

Masculino 16 (61,5%) 10 (38,5%)   

     

Idade     

<50 anos 2 (33,3%) 4 (66,7%) 1,088 0,297 

>50 anos 35 (55,6%) 28 (44,4%)   

     

Cor     

Branca 11 (57,9%) 8 (42,1%) 0,192 0,661 

Não branca 26 (52%) 24 (48%)   

     

Uso de insulina     

Não 29 (54,7%) 24 (45,3%) 0,110 0,740 

Sim 8 (50%) 8 (50%)   

     

Uso de bebida     

Não bebe 30 (56,6%) 23 (43,4%) 3,380 0,337 

Uma vez por mês 3 (30%) 7 (70%)   

Uma vez por 

semana 

3 (60%) 2 (40%)   

Todos os dias 1 (100%) 0   

     

Fumante     

Não 34 (54,8%) 28 (45,2%) 0,363 0,547 

Sim 3 (42,9%) 4 (57,1%)   

     

Hemodiálise     

Não 36 (53,7%) 31 (46,3%) 0,011 0,917 

Sim 1 (50%) 1(50%)   
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6. DISCUSSÃO 

 

Embora existam alguns estudos sobre a infecção oculta pelo HBV em diferentes 

grupos populacionais do Brasil, o presente estudo representa a primeira investigação 

acerca dessa forma de infecção em pacientes diabéticos do País. Assim, os dados 

encontrados são relevantes, pois possibilita conhecer o perfil da circulação do HBV e, a 

partir desta informação, eleger adequadamente as prioridades referentes às políticas de 

saúde para este grupo populacional específico. 

O impacto da infecção oculta pelo HBV em pacientes diabéticos ainda não está 

esclarecido, entretanto, alguns estudos relatam o comprometimento do sistema imune 

nessa população (Marhoffer et al. 1992, Schillie et al. 2012b), característica que pode 

facilitar o desenvolvimento da infecção oculta pelo HBV (Ferrari 2015). 

Na presente pesquisa não foi detectada infecção oculta nos indivíduos portadores 

de diabetes mellitus tipo II. Este resultado é semelhante ao encontrado em outros estudos 

brasileiros como em pacientes com HCV e pacientes com hepatite não A e não E (Souza 

et al. 2004), em alcoólatras (Oliveira et al. 2008), presidiárias (Stief et al. 2010), doadores 

de sangue (Wolf et al. 2011), gestantes (Souza et al. 2012) e homens que fazem sexo com 

homens (Oliveira et al. 2016b). Entretanto, no Brasil, já foram encontrados índices de 

infecção oculta variando de 1,5% em pacientes em hemodiálise (Albuquerque et al. 2012) 

a 19% em pacientes HIV soropositivos sob tratamento antirretroviral (Sucupira et al. 

2006).  

Com relação à população diabética, há um único estudo, realizado na Turquia, em 

que foi encontrado um índice de infecção oculta de 11% (IC 95%: 5,89 - 19,22) (Demir 

et al. 2008). No entanto, há que se considerar que a Turquia incluiu a imunização contra 

hepatite B em seu programa de vacinação infantil somente no ano de 2003, quando 

comparado ao Brasil, que fez essa inclusão em 1998 (WHO 2015b) e sabe-se que a 

implementação de medidas preventivas podem refletir na prevalência para o HBV. 

Ainda, nos últimos anos, o Brasil, de uma forma geral, tem sido mencionado como um 

país de baixa endemicidade e a Turquia, como local de endemicidade intermediária para 

o HBV (Ott et al. 2012, Schweitzer et al. 2015). Cabe salientar também, que os 

indivíduos diabéticos selecionados para o estudo de Demir et al. (2008) eram pacientes 

internados em uma Clínica, condição que, provavelmente, demonstra uma população com 

maiores agravos de saúde. Além disso, apesar da técnica de PCR utilizada na presente 
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pesquisa apresentar elevada sensibilidade, sabe-se que o método empregado no estudo da 

Turquia (PCR em Tempo Real), pode ainda, produzir melhor sensibilidade. 

Alguns estudos ressaltam que as diferenças verificadas para o índice de infecção 

oculta no mundo podem ocorrer devido à vários fatores como: o tipo da população 

estudada, a endemicidade local, a técnica utilizada ou o emprego de primers de regiões 

distintas do HBV-DNA na PCR, além do tipo da amostra escolhida para o estudo e a 

carga viral (Fabrizi et al. 2005, Raimondo et al. 2013, Dindoost et al. 2014).Como 

referido, a técnica de PCR (Semi-nested PCR para a região Pré-S/S do HBV) utilizada 

nesta pesquisa foi padronizada e apresenta elevada sensibilidade (3 cópias/mL) (Motta-

Castro et al. 2008). Além disso, foram incluídos controles positivos provenientes de 

amostras de pacientes com infecção oculta pelo HBV, que possuíam baixíssima carga 

viral, o que afasta a possibilidade da técnica utilizada ter produzido resultados falso-

negativos. Além disso, é importante observar que apesar de alguns pesquisadores 

utilizarem métodos diferentes como a PCR em tempo real e/ou amplificação de diferentes 

regiões do genoma do HBV (como a Pré-C/C e X), os mesmos também constataram a 

ausência da infecção oculta pelo HBV, como por exemplo no estudo em pacientes com 

HCV e com hepatite não-A e não E (Souza et al. 2004), em alcoólatras (Oliveira et al. 

2008) e em doadores de sangue (Wolff et al. 2011). 

Desta forma, acredita-se que o resultado encontrado neste estudo esteja 

relacionado ao fato da região centro-oeste do Brasil configurar-se, de forma geral, como 

área de endemicidade baixa para o HBV (prevalência do HBsAg: 0,31%) (Brasil 2012a). 

De fato, considerando a população diabética em Goiânia-Goiás, na triagem prévia 

realizada por Marques et. al (2014), não detectou-se positividade para o marcador de 

infecção ativa (HBsAg). 

A vacina contra a hepatite B representa, há três décadas, uma forma eficaz de 

prevenção contra a infecção pelo HBV, além de contribuir, consequentemente, para a 

diminuição das taxas de cronificação e complicações relacionadas à doença (Meireles et 

al. 2015). Em 2011, o CDC recomendou a vacinação para indivíduos diabéticos com 

idade entre 19 a 59 anos e reconheceu tal grupo como de risco para aquisição do HBV 

(CDC 2011). No Brasil, até a época da realização deste estudo, não havia nenhuma 

recomendação específica sobre a vacinação para esse grupo de pacientes, ou sobre a 

necessidade de esquemas especiais. Sendo que apenas a partir deste ano, o Ministério da 

Saúde liberou o acesso à vacina para toda a população, medida pela qual os pacientes 

diabéticos, de certa forma, se beneficiarão (Brasil 2015b). 
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Neste estudo, a vacina contra hepatite B foi oferecida aos pacientes diabéticos 

atendidos nas unidades de PSF e a aceitação da primeira dose ocorreu em 81,01% (IC 

95%: 74,02-86,81) dos indivíduos suscetíveis convidados. Esse índice foi superior ao 

encontrado em adolescentes de baixa renda da região Centro-Oeste do Brasil (64,1%; IC 

95%: 58,47-69,54) (Oliveira et al. 2006) e semelhante ao encontrado em trabalhadores da 

área da saúde em Belo Horizonte (85,6%; IC 95%: 83,87-87,20%) (Assunção et al. 

2012). Cabe destacar que a população do presente estudo, apresentava estreita relação 

com profissionais de saúde e agentes comunitários das suas respectivas unidades de PSF, 

uma vez que tais unidades realizavam reuniões regulares do “Grupo Hiperdia”, havendo, 

portanto, várias oportunidades para a conscientização em relação à importância dessa 

vacinação. Nenhuma variável analisada foi estatisticamente associada à aceitação da 

vacina. Entretanto, a aceitação foi mais frequente em pacientes: do sexo feminino, com 

idade mais avançada, que apresentavam menor renda e menor escolaridade. 

Uma grande dificuldade encontrada na vacinação contra hepatite B é o intervalo 

de seis meses entre a segunda e terceira dose, o que leva muitos pacientes a iniciarem o 

esquema vacinal, mas não terminá-lo. No presente estudo, 67,9% (IC 95%: 59,46-75,43) 

dos pacientes concluíram o esquema preconizado. Essa taxa foi menor do que a 

encontrada em adolescentes de baixa renda da região Centro-Oeste do Brasil (93,4%; IC 

95%: 88,80-96,40) e semelhante à encontrada por Nelson et al. 2009 (60%; IC95%: 

59,87-60,12) em crianças, adolescentes e adultos nos Estados Unidos. A variável que 

esteve associada estatisticamente à maior conclusão do esquema vacinal foi a cor. Sendo 

que pacientes de cor não-branca apresentaram maior taxa de conclusão (61%) do que 

aqueles que se auto declararam brancos (41,3%; p= 0,032). Tem sido relatado que a 

variável raça/grupo étnico exerce influência na aceitação e conclusão de esquemas 

vacinais (Gallagher et al. 2016). Middleman (2004) verificou que adolescentes negros e 

de origem hispânica apresentaram maior envolvimento nos esquemas vacinais do que os 

brancos e os de origem asiática. Importante ressaltar que o Brasil é um país que apresenta 

população altamente miscigenada e, portanto, mais estudos são importantes para elucidar 

estas questões.  

Apesar de não ter sido observada significância estatística, observou-se que na 

presente pesquisa, a frequência de conclusão do esquema vacinal foi maior em pacientes 

do sexo masculino, com menor idade e maior nível de escolaridade. O nível de 

escolaridade e/ou nível de conhecimento em saúde parece influenciar na aceitação de 

esquemas vacinais. Souza & Teixeira (2014) verificam que a cobertura vacinal entre 
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estudantes de medicina do primeiro ano era de 26%, enquanto que para aqueles no sexto 

ano de curso, esse percentual elevou-se para 70,6%, sugerindo que o conhecimento 

adquirido durante o curso pode ter contribuído para o aumento da cobertura vacinal. 

Ainda, em um estudo desenvolvido por Lu et al. (2011), realizado nos Estados 

Unidos por meio do Centro Nacional de Estatística de Saúde do CDC, observou-se que as 

taxas de aceitação da primeira dose e de conclusão do esquema vacinal foram maiores em 

indivíduos do sexo feminino e com menor idade.  Na presente investigação, embora as 

taxas de aceitação da primeira dose tenham sido maiores em indivíduos com idade mais 

avançada, foram os indivíduos com menos idade (<50 anos) que apresentaram maiores 

frequências de conclusão do esquema. Em relação à variável sexo, alguns estudos 

observaram que os homens são mais prováveis à aceitação da primeira dose da vacina, 

entretanto, ao iniciar o esquema vacinal, as mulheres têm maiores chances de terminá-lo 

(Middleman 2004). Entretanto, no presente este estudo houve maior proporção de 

pacientes do sexo feminino que aceitaram a primeira dose da vacina, porém os homens 

apresentaram maiores taxas absolutas de conclusão. Considerando a população idosa, em 

um estudo conduzido por Luvison et al. (2008) em São Paulo, verificou-se que as 

mulheres declararam piores condições de saúde e maior dificuldade no desempenho de 

atividades básicas de vida diária. Tais fatos podem diminuir as chances das mulheres 

idosas procurarem as unidades de saúde, o que pode ter refletido na menor proporção de 

conclusão do esquema vacinal. 

Inicialmente, a vacina brasileira recombinante contra hepatite B possuía uma 

concentração de HBsAg de 20 μg/mL. No entanto, estudos mostraram uma menor 

imunogenicidade da vacina em indivíduos acima de 30 anos quando comparada a vacina 

referência (Martins et al. 2004, Moraes et al. 2010). Diante disso, em um estudo de 

equivalência conduzido por Moraes et al. (2010), verificou-se que aumentando a 

concentração do HBsAg recombinante para 25μg/mL, a vacina brasileira (Butang®) 

apresentava imunogenicidade comparável à vacina referência em adultos de 31-40 anos. 

Assim, a vacina brasileira é administrada em doses de 25μg/mL para indivíduos adultos.  

No presente estudo, somente 53,6% (IC 95%: 41,2 - 65,72) (37/69) dos pacientes 

avaliados após o esquema completo desenvolveram títulos protetores de anti-HBs.  

Indivíduos mais velhos, em geral, apresentam menores taxas de resposta à vacina contra 

hepatite B, entretanto, essa taxa de soroproteção pode ser considerada baixa quando 

comparada às encontradas em outros estudos conduzidos em populações com idade 

acima de 40 anos, utilizando-se a vacina referência (Bender et al. 2014, Van Der Meeren 
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et al. 2015). Por outro lado, Caetano et al. (2016) também verificaram uma baixa resposta 

vacinal em assentados com idade acima de 40 anos, utilizando a vacina brasileira.  

Assim, mais estudos são desejáveis para avaliar a imunogenicidade da vacina brasileira 

em adultos dessa faixa etária. 

Sabe-se que em indivíduos mais velhos pode ocorrer uma disfunção relacionada 

com a idade, denominada imunossenescência.  Esse termo se refere a um desequilíbrio do 

sistema imune, em que ocorre uma deterioração na capacidade de resposta do organismo 

a novos estimulantes (Gavazzi & Krause 2002, Weinberger et al. 2008). Essa condição 

pode levar, entre outros, a uma diminuição na resposta a diversas vacinas, incluindo à 

imunização contra hepatite B (Vermeiren et al. 2013, Rosenberg et al. 2013, Van Der 

Meeren et al. 2015).  

Outro fator que pode gerar baixa efetividade da vacina contra o HBV é a própria 

condição patológica dos pacientes. Alguns estudos apontam para menores taxas de 

soroproteção contra o HBV em indivíduos diabéticos (Chin 2003, Ocak & Eskiocak 

2008, Schielie et al. 2012, Van Der Meeren 2016). A baixa resposta à vacinação nesse 

grupo de pacientes pode estar ligada ao baixo controle metabólico, o que pode acarretar 

no comprometimento da transformação de células T e diminuição no número de células T 

CD4+, sendo que tais células auxiliam na regulação da resposta humoral. Além disso, 

nesses indivíduos, os níveis séricos de imunoglobulinas são menores, a imunidade celular 

é prejudicada e há evidências de diminuição na estimulação de células mononucleares de 

sangue periférico e neutrófilos (Chang & Shaio 1995, Daoud 2009, Osizik 2015). 

Em um estudo prospectivo e multicêntrico (Estados Unidos, Canadá, Austrália e 

Nova Zelândia), avaliou-se a resposta vacinal de pacientes diabéticos e grupo controle 

frente à imunização com a vacina padrão ouro Engerix-BTM (GSK Vaccines). Neste 

estudo, a taxa geral de soroproteção foi de 75,4% (IC 95%: 70,7-79,7) e a média 

geométrica de títulos foi de 147,6 mUI/mL (Van Der Meeren et al. 2016). Ao confrontar 

os resultados encontrados na presente pesquisa com os do estudo multicêntrico, percebe-

se que a frequência de resposta à vacina recombinante brasileira na população diabética 

foi menor do que à encontrada com a vacina padrão ouro no mesmo grupo populacional 

(54,6% vs 75,4%), sendo que a média geométrica de títulos de anti-HBs obtida com a 

vacina Engerix-BTM (147,5 mUI/mL) foi quase onze vezes maior do que a média obtida 

com a vacina Butang® neste estudo (13,76 mUI/mL). 

Conforme alguns autores, outros fatores que podem influenciar na resposta à 

vacina contra a hepatite B são hemodiálise e tabagismo (Young et al. 2013, Patel et al. 
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2015, Shaha et al 2015, Sit et al. 2015). Em nosso estudo, apesar de nenhuma dessas 

variáveis apresentarem significância estatística, observou-se que: pacientes fumantes 

apresentaram menor frequência de resposta à vacina (42,9%) do que aqueles que não 

declararam hábito de fumar (54,8%) e pacientes que não realizaram hemodiálise 

apresentaram taxa de soroproteção levemente maior (53,7%) do que aqueles que já 

passaram por tal procedimento (50%). 

Conforme a literatura, a diferença de resposta vacinal encontrada entre homens e 

mulheres ocorre, possivelmente, devido a fatores hormonais e genéticos, sendo que 

alguns estudos apontam menores taxas de resposta vacinal em homens (Van der Wielen 

et al. 2006, Cook 2008, Ruggieri et al. 2016). Neste estudo, apesar de não ter sido 

observada diferença significante em relação a essa variável, houve maior frequência de 

resposta à vacina em pacientes do sexo masculino. Entretanto, há de se considerar que os 

homens apresentaram maiores taxas de conclusão do esquema vacinal. 

Este estudo possui algumas limitações, como por exemplo, o aparelho que foi 

utilizado para a realização do teste quantitativo do anti-HBs, somente disponibilizava 

resultados no intervalo entre 2 a 1.000 mUI/mL. Sendo assim, resultados superiores a 

1.000 mUI/mL não foram computados, o que pode levar à subestimação do valor da 

GMT. Outra limitação do estudo é em relação à estrutura encontrada nas unidades de 

saúde pública (PSF), relacionadas a recursos humanos, principalmente nas salas de 

vacinas, o que gerou certa dificuldade no recrutamento e acompanhamento dos pacientes 

imunizados. 
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7. CONCLUSÕES 

 

 Não foi detectada infecção oculta pelo HBV nos pacientes diabéticos de Goiânia-

GO, sendo este resultado semelhante ao encontrado em outros grupos populacionais 

do Brasil. Este dado pode refletir a baixa endemicidade da infecção pelo HBV na 

região Centro-Oeste; 

 

 Do total de diabéticos suscetíveis ao HBV atendidos nos PSFs, 81,01%(128/158) 

aceitaram receber a primeira dose da vacina e dentre estes, apenas 67,9% (87/128) 

receberam a terceira dose. Estes resultados corroboram os dados da literatura, que 

indicam dificuldades na conclusão do esquema preconizado para a vacina contra 

hepatite B;  

 

 A taxa de resposta vacinal foi de 53,6% e a média geométrica dos títulos de anti-

HBs foi de 13,76 mUI/mL, o que aponta para uma baixa resposta à vacina brasileira 

contra hepatite B no grupo de pacientes diabéticos estudados.  
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ANEXOS E APÊNDICES 

 

Anexo 1– Bula Hepanostika HBsAg Ultra, Biomerieux; 

Anexo 2 – Bula Hepanostika anti-HBc Uni-Form, Biomerieux; 

Anexo 3- Bula Bioelisa anti-HBs, Biokit; 

Anexo 4- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás – UFG, Protocolo nº 029/2013 

Apêndice A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Apêndice B- Questionário estruturado aplicado aos pacientes convidados 
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Anexo 1 – Bula Hepanostika HBsAg Ultra, Biomerieux  
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Anexo 2 – Bula Hepanostika anti-HBc Uni-Form, Biomerieux
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Anexo 3- Bula Bioelisa anti-HBs, Biokit 
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Anexo 4- Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de 

Goiás – UFG, Protocolo nº 029/2013 
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Apêndice A- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), de uma 

pesquisa. Meu nome é Márcia Alves Dias de Matos, sou a pesquisadora responsável, 

eminha área de atuação é Microbiologia/Virologia. 

Após receber os esclarecimentos e as informações a seguir, no caso de aceitar 

fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas 

é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa, você não será 

penalizado(a) de forma alguma. 

Em caso de dúvida sobre a pesquisa, você poderá entrar em contato com os 

pesquisadoresresponsáveis,Profa. Márcia Alves Dias de Matos, Profa. Megmar 

Aparecida dos Santos Carneiro nos telefones: (62) 3209-6129. Em casos de dúvidas 

sobre os seus direitos como participante nesta pesquisa, você poderá entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, nos telefones: 

3521-1075 ou 3521-1076.  

 

TÍTULO: 

Investigação do perfil sorológico, epidemiológico e molecular da infecção 

pelos vírus das hepatites B e C em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

em Goiânia- Goiás 

 

PESQUISADORES 

RESPONSÁVEIS: 

 

-Márcia Alves Dias de Matos (IPTSP/UFG) 

TELEFONE PARA CONTATO: (62) 3209-6129  

e-mail: marciaalvesdias@yahoo.com.br 

- Megmar Aparecida dos Santos Carneiro (IPTSP/UFG) 

TELEFONE PARA CONTATO: (62) 3209-6129  

e-mail: megmar242@gmail.com 

- Marcos André de Matos (FEN/UFG)  

TELEFONE PARA CONTATO: (62) 3209-6280 (RAMAL 208) 

e-mail: marcosdeminas@yahoo.com.br 

PESQUISADORES 

PARTICIPANTES: 

Profa. Dra. Regina Maria Bringel Martins(IPTSP/UFG)                                        

Profa. Dra. Sheila Araujo Teles  (FEN/UFG) 

Profa. Dra. Carmen Luci Rodrigues Lopes (FEN/UFG) 

Ms. Laidilce Teles Zatta                        (SMS/GO) 

Enf. Carmelita Gomes Rosa (SMS/GO) 

Dra. Nádia Rúbia da Silva Reis (IPTSP/UFG) 

Doutoranda Marina Pedroso de Oliveira  (IPTSP/UFG) 

MestrandaJuliana Menara S. Marques       (IPTSP/UFG) 

Biomédica Aline Garcia Kozlowski (SMS/GO) 

Doutoranda Nativa Helena Alves Del-Rios (IPTSP/UFG) 

mailto:marciaalvesdias@yahoo.com.br
mailto:megmar242@gmail.com
mailto:marcosdeminas@yahoo.com.br
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Mestranda Lyriane Apolinário de Araújo(IPTSP/UFG) 

Biomédico Ágabo Macedo C. Silva (IPTSP/UFG) 

Graduanda Kamilla Nogueira Pimentel(IPTSP/UFG) 

Graduanda Andrea Alves de Andrade          (IPTSP/UFG) 

 

OBJETIVO DO ESTUDO:  

Para ampliar o conhecimento sobre as hepatites B e C em nossa região, nos propomos a 

realizar este estudo cujo objetivo geral é determinar a freqüência destas viroses em pacientes com 

diabetes mellitus tipo 2e conhecer sobre os vírus circulantes na população estudada. 

CONDUÇÃO DO ESTUDO 

Será realizada entrevista pela equipe, após consentimento dos participantes.O roteiro a ser 

utilizado é constituído de duas partes, a primeira se refere aos dados sócio-demográficos e, a 

segunda parte, sobre possíveis fatores de risco associados às infecções pelos vírus das hepatites 

B e C. 

Após a entrevista, será coletada um pouco de sangue (10 mL), que será transportado para o 

Laboratório de Virologia do IPTSP/UFG, onde os soros serão congelados a -20 
0
C até a 

realização dos exames para diagnóstico das hepatites B e C.  

RISCOS 

Para a realização dos exames, uma amostra sanguínea será coletada por punção da veia 

cubital com seringa e agulha descartáveis, procedimento realizado rotineiramente e considerado 

de baixo risco, podendo ocasionar um ligeiro desconforto ou hematoma, o qual desaparece após 

poucos dias sem maiores danos.   

BENEFÍCIOS 

 Os benefícios diretos com a participação neste estudo incluem o conhecimento sobre o 

estado de portador ou não do vírus da hepatite B e/ou vírus da hepatite C, bem como fornecer 

informações que visem medidas de prevenção e controle para estas infecções, que poderão ser 

adotadas a partir do desenvolvimento deste projeto. Todos os participantes receberão os 

resultados dos exames realizados. Os portadores desses vírus serão orientados quanto ao 

acompanhamento por médicos especialistas.Informamos, ainda, que este estudo não prevê o 

oferecimentode transporte ou outro tipo de auxílio financeiro aos participantes. 
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CONFIDENCIABILIDADE 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 

formulários próprios. Os dados e resultados serão armazenados e analisados por computador na 

forma de códigos, sendo que os seus dados pessoais serão mantidos em segredo o tempo todo. 

Portanto, o seu nome não constará nos formulários ou em qualquer outro registro ou publicação. 

Ainda, você tem liberdade de retirar o consentimento a qualquer tempo. 

 

 

Nome e Assinatura do pesquisador _______________________________________ 

 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO DA 

PESQUISA 

 

Eu, _____________________________________, RG/ CPF/ n.º de prontuário/ n.º de 

matrícula ______________________________, abaixo assinado, concordo em participar 

do estudo _____________________________________________, como sujeito. Fui 

devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  

______________________________ 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, se for o caso). 

 

Local e data:______________________________________________________ 

 

Nome e Assinatura do sujeito: ________________________________________ 

 

 

 

 

Impressão digital:  

 

 

 

 

ATENÇÃO: para pesquisas envolvendoportadores de perturbação mental ou doença 

mental e sujeitos em substancial diminuição em suas capacidades de consentimento, cujo 

Termo de Consentimento será assinado por seus representantes legais:  

 

 

Eu, ______________________________________________________________, RG/ 

CPF ______________________________, abaixo assinado, responsável por 

_______________________, autorizo sua participação no estudo 

_____________________________________________, como sujeito. Fui devidamente 
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informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador(a)  ______________________________ 

sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e 

benefícios decorrentes da sua participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 

interrupção do acompanhamento/ assistência/tratamento prestado ao sujeito pesquisado. 

 

 

Local e data:_________________________________________________________ 

 

 

Nome e Assinatura do(a) Responsável: ____________________________________ 

 

 

 

 

Impressão Digital:  
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Apêndice B- Questionário estruturado aplicado aos pacientes convidados 

 

Investigação do perfil sorológico, epidemiológico e molecular da infecção 

pelos vírus das hepatites B e C em pacientes com diabetes mellitus tipo 2 

em Goiânia- Goiás 

Data da coleta:___/____/_______                                                             INDEX: 

 

1. PSF: _______________________Equipe: ________________ ACS: ____________________________________ 

Prontuário: _______________________________________Bairro: _________________________________ 

2. Nome: _______________________________________________________________________________ 

3. Endereço: ____________________________________________Telefone para contato: _____________ 

4. Filiação (Nome da mãe):_______________________________________________________ 

5. Data de nascimento: ___/___/____       Idade: __________________ Idade (   ) 

6. Sexo: Fem (1)Masc(2) Sexo() 

7. Cor/Raça (IBGE): Branca (1)     Amarela (2)Parda (3)    Preta (4)    Indígena (5) Cor(   ) 

8. Naturalidade: _______________________________ Nat(   ) 

9. Já morou em outra Cidade/Estado?_____________________Quanto tempo? _______ Proc () 

10. Estado civil: Solteiro (1)União Consensual/Casado (2)    Viúvo (3)    Separado (4) EstCivil (   ) 

11. Grau de Instrução (anos): _________________________________ GrauInstr (   ) 

12. Renda Familiar (reais): ___________________________________ RenFam (   ) 

13. Profissão: ____________________________________________ 

 

Prof (   ) 

14. Teve icterícia ou hepatite?         Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

 

Ict/Hepatite (   ) 

15. Diabetes na família?                   Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

Irmão (1)Pai (2)   Mãe (3)   Cônjuge (4)   Filho(a) (5)    Outro (6) 

DiabetesFam (   ) 

FamDiab(   ) 

16. Hepatite na família?                   Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

Irmão (1)Pai (2)   Mãe (3)   Cônjuge (4)   Filho(a) (5)    Outro (6) 

HepatiteFam (   ) 

Conthep (   ) 

17. Já recebeu transfusão sanguínea?    Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

Número de transfusões? _______Ano da primeira transfusão: ________     

 

Transf(   ) 

Ntransf(   ) 

Período(   ) 

18. Já fez cirurgia?                  Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) Cirurg (   ) 

19. Já fez acupuntura?                       Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) Acup (   ) 

20. Tem alguma tatuagem e/ou “piercing”?                     Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) Tat/Pierc (   ) 
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21. Tratamento dentário?  Prático (1)Graduado (2) S/Trat (3)  S/Inf (9) TratDent (   ) 

22. Já fez ou faz hemodiálise?        Não (0)Sim (1) 

  Onde? _______________________________Quanto tempo? ____________________ 

 

Hem (   ) 

OndeHemod (   ) 

TempHemod (   ) 

23. Já usou drogas?                   Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

Tipo:Não injetável (1)   Injetável (2)   Qual? __________________________ 

Drog(   ) 

TDrog (   ) 

24. Já compartilhou objetos uso pessoal?                   Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

     Qual?   Alicate (    )   Cortador de unhas (      )       Barbeador       (    ) Outro_____ 

ObjPessoal  (     ) 

TipoObj        (    ) 

25. Já compartilhou objeto perfuro-cortante?       Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

 Seringa (1)Agulha (2)   Lanceta (3)         (   )Outro_________________ 

ObjCortDB(   ) 

TipoObjDB (    ) 

26. Onde você mede a glicose? ______________________________________ OndeMedeGli (   ) 

27. Já compartilhou o aparelho de HGT?                      Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

Com quem? _____________________________________ 

HGT (   ) 

CompHGT (   ) 

28. Usa Insulina:Não (0)     Sim (1)    S/Inf (9) UsaINSU (  ) 

29. Já compartilhou frasco de insulina?                        Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

 Com quem? _____________________________________ 

Insulina (   ) 

CompINSU (   ) 

30. Onde você aplica a insulina?  Casa (1)Posto de Saúde (2)   Farmácia (3)   Outros (4) OndeAplica (   ) 

31. Nas últimas 4 semanas você tomou alguma bebida alcoólica?                                     

Não bebo (1)    Bebo todos os dias(2)    Bebo pelo menos uma vez na semana (3)  

Bebo menos de 1 vez por mês (4) 

BebAlcoólic (  ) 

32. Já foi preso?                                                            Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

          Número de vezes: ______________________ 

Preso ( ) 

Vezespreso (   ) 

33. Tem ou teve atividade sexual?                              Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

Nº de parceiros? _________ últimos seis meses? ______________ 

 

AtvSex(   ) 

NParc(   ) 

NParc6m(   ) 

34. Já teve relação sexual com parceiro do mesmo sexo?    Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) Parcmsexo (  ) 

35. Faz uso de preservativo?         Sempre (1)     Ocasionalmente(2)   Nunca(3) UsoPres(   ) 

36. Fez uso de preservativo na última relação sexual?              Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) PresUltRel(   ) 

37. Já teve alguma DST?    Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

Qual? _________________________ 

DST (   ) 

38. Vacina contra Hepatite B:                                            Não (0)     Sim (1)S/Inf (9) 

Caso afirmativo nº doses ___________________ 

 Relato (1)Cartão (2) 

Vac (   ) 

Doses (   ) 

RelCart (   ) 

Resultados dos testes laboratoriais (Realizados antes desta pesquisa) :  

Anti-HIV:     Não reagente (0)      Reagente (1)    S/Inf (9) AntiHIVSUS  (    ) 

HBV:            Não reagente (0)      Reagente (1)     S/Inf (9) HBVSUS         (    ) 
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HBsAg:        Não reagente (0)      Reagente (1)     S/Inf (9) HBsAgSUS     (    ) 

Anti-HBc      Não reagente (0)     Reagente (1)     S/Inf (9) AntiHBcSUS  (    ) 

Anti-HBs:     Não reagente (0)     Reagente (1)     S/Inf (9) AntiHBsSUS  (    ) 

Anti-HCV:Não reagente (0)     Reagente (1)     S/Inf (9) AntiHCVSUS (    ) 

TGO:__________________________________________  

TGP:__________________________________________  

Observações:______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39. Qual o seu peso?___________________ Altura?________________________ IMC (   ) 
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40.  VocêFuma?            Sim (1)               Não (2)  
        Quantos cigarros ao dia?   _________________________________________ 

Fumo(   ) 

QuantFumo (     

) 

41. Atualmente você está tendo relação sexual com alguém?              Sim (1)     

Não (2)  

Com quem? Esposa(o) (1) Namorada(o) (2)  Profissional do sexo (3)   

Outro_______(4)  

SexAt (   ) 

TipoparcSex(    

) 

42. Você tem namorado(a) no momento?                                  Sim (1)                 

Não (2) 

Namo (   ) 

43. Você já pagou ou recebeu algo para ter sexo?                      Sim (1)               

Não (2) 

       Pagou (    )   Recebeu  (    ) 

SexoPag (   ) 

PagRecSex (    

) 

44. Você conhece o preservativo masculino?         Sim (1)         Não (2)  

      Você conhece o preservativofeminino?            Sim (1)        Não (2) 

     Quais os tamanhos?__________________________ 

CprevFem (    

) 

CprevMas (    

) 

45. Você já teve corrimento uretral?                                               Sim (1)Não (2)    

S/Inf (9) 

ABCr (   ) 

46. Você já teve corrimento com cheiro ruim?                              Sim (1)Não (2)    

S/Inf (9) 

ABCrc (   ) 

47. Você já teve úlcera genital na região inguinal?                       Sim (1)Não (2)   

S/Inf (9) 

ABFr (   ) 

48. Você já teve coceira na região inguinal?                                  Sim (1)Não (2)   

S/Inf (9) 

ABPr (   ) 

49. Você já teve “piolho” na região inguinal?                               Sim (1)     Não 

(2)S/Inf (9) 

ABPh (   ) 

50. Você já teve Dor abdominal?                                                    Sim (1)     Não 

(2)S/Inf (9) 

ABDo (  ) 

51. Você já teve Inchaço na virilha?                                               Sim (1)     Não 

(2)S/Inf (9) 

ABv (   ) 

52. Você já teve Dor e ardência/queimação ao urinar?            Sim (1)      Não 

(2)S/Inf (9) 

ABar (   ) 

53. Você procurou serviço de saúde por esses motivos?     Sim (1)      Não (2)S/Inf 

(9) 

Ubs (   ) 

54. Você já teve algum problema durante o sexo?                    Sim (1)      Não 

(2)S/Inf (9) 

Qual?__________________________________________ 

Psex (   ) 

55. Você sabe o que é DST? ____________ Cdst (   ) 
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Conhece qual?________________________________________ 

56. Você já ouviu falar de hepatite B? ___________ 

Como 

transmite?_____________________________________________________ 

Chbv (   ) 

57. Você já ouviu falar de hepatite C? _______________________________ 

Como 

transmite?_____________________________________________________ 

Chcv (   ) 

58. Você já ouviu falar de HIV?   

Como transmite? Sexo (1) Contato com sangue (2) Picada de mosquito (3) 

Alimento contaminado (4) Escova de dente (5) Compartilhar garfo e colher(6) 

Beijo  (7) aperto de mão  

(8)Mãe para o filho (9)   Amamentação (10)   Transfusão de sangue (11) 

Tatuagem (12) 

C hiv (   ) 

59. Você acha que tem risco de pegar uma DST?                              Sim (1) Não (2) 

S/Inf (9) 

RDst (   ) 

60. Como você avalia sua sexualidade? Ótima (1) Boa (2) Regular (3) Ruim (4) 

S/Inf (9) 

Por quê?__________________________________________________________ 

ASex (   ) 

61. Como você avalia sua saúde em geral?   

Ótima (1) Boa (2) Regular (3) Ruim (4) S/Inf (9) 

Por quê?_______________________________________________________ 

Asau (   ) 


