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RESUMO 
 
A infecção pelo vírus da Hepatite B (HBV) é geograficamente distribuída em todo 

mundo e considerada um importante problema de saúde pública. Mulheres 

profissionais do sexo (MPS) apresentam um risco elevado para infecção pelo HBV, 

sendo a vacinação a maneira mais eficaz para sua prevenção. No Brasil, essa 

vacina é oferecida a todos os indivíduos menores de 25 anos e a grupos que 

apresentam potencial de risco para hepatite B, como profissionais do sexo. O 

objetivo deste estudo foi investigar a situação de imunização e analisar fatores 

preditores de vacinação, como também administrar a vacina contra hepatite B, 

utilizando dois esquemas: padrão – G1 (0, 1 e 6 meses) e acelerado – G2 (0, 1 e 4 

meses), comparando a adesão e a resposta vacinal. Um total de 319 mulheres foi 

recrutada para o estudo. Destas, 52 (16,3%) já haviam sido expostas ao HBV, 80 

(25,1%) apresentavam evidências sorológicas de vacinação prévia, e 187 (58,6%) 

eram suscetíveis a hepatite B. Ter idade inferior a 30 anos e se prostituir em boates 

foram preditores de vacinação contra hepatite B (p < 0,05). Do total de mulheres 

suscetíveis, 170 (91%) concordaram em receber a primeira dose da vacina contra 

hepatite B, sendo que 84 foram randomizadas para receberem o esquema G1 e 86 o 

esquema G2. Inicialmente, a segunda dose foi administrada em apenas 17 e 28 

mulheres do G1 e G2, respectivamente. Contudo, 52 mulheres foram resgatadas ao 

longo do estudo e receberam a segunda dose da vacina, independente do intervalo 

entre doses. Esse grupo foi denominado GR. A terceira dose foi administrada em 6, 

11 e 51 mulheres do G1, G2 e GR, respectivamente. Somente em 60 mulheres foi 

possível a coleta de sangue para detecção do anti-HBs. Destas, sete (11,7%) não 

desenvolveram títulos protetores de anti-HBs, sendo uma do G1, uma do G2 e cinco 

do GR. A média geométrica global dos títulos de anti-HBs foi 256,4 mUI/mL: 301,6 

mUI/mL no G1, 78,2 mUI/L no G2 e 339,2 mUI/L no GR. A baixa freqüência de MPS 

imunizadas e de adesão à vacinação contra hepatite B evidenciam a necessidade de 

estratégias públicas que alcancem esta população em risco para hepatite B. Por 

outro lado, a boa imunogenicidade da vacina brasileira contra hepatite B, mesmo 

quando administrada em intervalos irregulares, sugere que para esta população o 

profissional de saúde não deve se limitar a rigidez dos esquemas de vacinação e 

perder a oportunidade de imunizar essa população de difícil acesso.  

Palavras-chave: Hepatite B; Vacina; Prostituição; Saúde da Mulher 
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ABSTRACT 
 

Hepatitis B virus (HBV) infection is geographically distributed in the world and 

considered and of the most important public health risk. Female sex workers (FSW) 

are at high risk for HBV infection, and vaccination is the most effective strategy to 

prevent it. In Brazil, this vaccine is offered to all individuals under 25 years old and 

groups at high risk for hepatitis B, such as sex workers. This investigation aimed to 

evaluate the status of immunization, analyze predictor factors, compliance with and 

response to hepatitis B vaccine using two schemes: standard - G1 (0, 1, 6 months) 

and accelerated - G2 (0, 1 and 4 months). A total of 319 women was investigated 

and offered the hepatitis B vaccine. We identified 187 (58.6%) FSWs susceptible for 

hepatitis B, 170 of them received the first vaccine dose, and 84 were randomized to 

receive the G1 scheme, and 86 the G2 one. The second dose was administered  

according the proposed schemes in only 17 and 28 women in G1 and G2, 

respectively. Fifty-two women were rescued and received the second dose of the 

vaccine, regardless of the dosing interval, this group was designated GR. The third 

dose was administered in 6, 11 and 51 women of G1, G2 and GR, respectively. In 

only 60 women, blood samples were collected for detection of anti-HBs. Seven of 

them (11.7%) did not develop protective titers of anti HBs, being one of G1 group, 

one of G2 group and five of GR group. The overall geometric mean titers of anti-HBs 

were 256.4 mIU / mL: 301.6 mIU/mL in G1, 78.2 mIU/mL in G2 and 339.2 mIU/mL in 

recovered group. The low frequency of FSWs immunized and the low adherence to 

hepatitis B vaccination highlight the need of public strategies to reach this population 

a risk for hepatitis B. On the other hand, the good immunogenicity of the Brazilian 

hepatitis B vaccine, regardless of dosing intervals, suggests that health professionals 

should not limit the stiffness of the vaccination scheme and lose the opportunity to 

immunize this population hard to reach. 

Keywords: Hepatitis B; Vaccine; Prostitution; Women´s Health 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é considerada um dos piores 

problemas de saúde pública no mundo, sendo uma importante causa de 

morbimortalidade.  Estima-se que mais de um terço da população mundial já foi 

exposta ao HBV, e que existam 350 milhões de portadores crônicos desse agente, 

que podem ainda desenvolver cirrose e carcinoma hepatocelular (MICHEL, 

TIOLLAIS, 2010; TE, JENSEN, 2010). Acredita-se que o HBV seja responsável por 

30% e 53% dos casos de cirrose e câncer hepático, respectivamente (TE, JENSEN, 

2010). Também, essa infecção tem sido causa de óbito em mais de um milhão de 

pessoas por ano (LIAW, CHU, 2009). 

O HBV é geograficamente distribuído em todo mundo (ALTER, 2003; TE, 

JENSEN, 2010). Medidas preventivas contra o HBV somadas a vacinação têm 

reduzido a prevalência mundial dessa doença (ZANETTI et al, 2008). Entretanto, a 

infecção crônica por esse vírus continua sendo um problema de saúde pública 

desafiador para os profissionais de saúde (LAI, LIAW, 2010), principalmente, em 

grupos que possuem comportamentos de risco que favorecem a transmissão viral 

como profissionais do sexo (VELASCO,  DE LA FUENTE, 1983; MUSTAFA et al,  

1989; PANDO et al, 2006; BAUTISTA et al, 2009).  

 Mulheres profissionais do sexo (MPS) enfrentam situações relacionadas ao 

exercício da atividade laboral que acarretam um elevado risco para aquisição de 

doenças transmitidas por via sexual (BRASIL, 2004a). A multiplicidade de parceiros, 

dificuldades de negociação do sexo seguro, desconhecimento de doenças 

sexualmente transmissíveis (DST) são alguns fatores que podem favorecer a 

aquisição de infecções como hepatite B (BORBA, CLAPIS, 2006). Assim, desde a 

disponibilidade da vacina contra hepatite B, na década de 80, as MPS têm sido 

consideradas populações-alvo para vacinação (RIBEIRO, AZEVEDO, 2006). 

 

1.1.  Epidemiologia do vírus da Hepatite B 

 

O HBV é aproximadamente 100 vezes mais infeccioso que o vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), e 10 vezes mais que o vírus da hepatite C (HCV) 

(CDC, 2001), sendo encontrado no sangue e outros fluidos corporais contaminados 

como sêmen, saliva, secreção vaginal e secreção nasofaríngea (KIDD-LJUNGGREN 
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et al, 2006; SHEPARD et al, 2006). Ainda, o vírus da hepatite B pode permanecer 

estável e infectante em superfícies a temperatura ambiente por pelo menos sete dias 

(BOND et al, 1981). 

As vias de transmissão do HBV incluem a vertical/perinatal, 

horizontal/intrafamiliar, parenteral e sexual (ALTER, 2003; TE, JENSEN, 2010).    

A transmissão vertical/perinatal ocorre da mãe para filho durante o parto, por 

meio do contato com o sangue e líquido amniótico contaminado. O risco de infecção 

pelo HBV pode variar de 5-20% a 70-90%, dependendo da viremia materna 

(SHEPARD et al, 2006).  Já a transmissão horizontal/intrafamiliar ocorre de pessoa 

para pessoa, por meio do convívio familiar com indivíduo cronicamente infectado, e o 

mecanismo de transmissão não é claramente conhecido (ALTER, 2003).  

A disseminação parenteral do HBV acontece devido a acidentes com 

materiais pérfurocortantes provenientes de procedimentos invasivos (MICHELIN, 

HENDERSON, 2010), transfusão de hemoderivados (CANDOTTI, ALLAIN, 2009) e 

compartilhamento de agulhas contaminadas com sangue durante o uso de drogas 

injetáveis (BACKMUND et al,  2006; QUAN et al, 2009).  

Já a transmissão sexual, ocorre por meio de sexo desprotegido com parceiro 

infectado, sendo mais comum em homens que fazem sexo com homens (LI et al, 

2010) e pessoas heterossexuais com múltiplos parceiros como profissionais do sexo 

(SATTAR, ISLAM, 1996; PANDO et al, 2006; BAUTISTA et al, 2009).  

A distribuição do HBV é variável nas diversas regiões do mundo e, até 

mesmo, dentro de uma mesma região (SHEPARD et al, 2006; TE, JENSEN, 2010). 

Áreas, aonde no mínimo 8% da população são portadores crônicos do HBV, são 

consideradas de prevalência elevada e inclui o extremo norte da América do Norte, 

países do sudeste asiático como China, África Subsaariana e Bacia Amazônica. 

Aproximadamente 60% das pessoas infectadas pelo HBV vivem nessas regiões, e a 

adquirem, geralmente, ao nascer ou nos primeiros anos de vida (SHEPARD et al, 

2006).  

 Em regiões desenvolvidas como América do Norte, Europa Ocidental e 

parte do Pacífico (Austrália, Nova Zelândia e Japão), a prevalência de hepatite B é 

baixa, com risco de infecção menor que 20% ao longo da vida e menos de 2% de 

portadores crônicos. Nessas regiões, a infecção ocorre principalmente em 

adolescentes e adultos, e tem sido associada a comportamentos de risco  (ALTER, 

2003). 
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Já em áreas de endemicidade intermediária como o leste e o sul da Europa, 

Oriente Médio e parte das Américas Central e do Sul, 2% a 7% da população são 

portadores crônicos do HBV. Nessas, a transmissão viral ocorre em todas as faixas 

etárias (ALTER, 2003; PARANÁ, ALMEIDA, 2005; TE, JENSEN, 2010).  

No Brasil, Clemens et al. (2000) investigaram 3653 indivíduos de quatro 

regiões (Norte, Nordeste, Sul e Sudeste) e encontraram uma prevalência global para 

o HBV de 7,9%, variando de 1,2% na Região Nordeste a 21,4% na Região Norte. 

Em doadores de sangue, Martelli et al. (1999) verificaram também diferentes taxas 

para o HBV nas cinco regiões do País, variando de 5,8% na Região Sudeste a 16% 

na Região Norte. Mais recentemente, um estudo de base populacional, envolvendo 

7881 indivíduos residentes em capitais do Nordeste, Centro-Oeste e Distrito Federal, 

revelou prevalência de 5,5%, 5,3% e 3,8%, respectivamente (PEREIRA et al, 2009). 

 

1.2. Características biológicas do vírus da Hepatit e B 

 

O vírus da hepatite B é um vírus DNA hepatotrópico, que se replica por 

transcrição reversa, classificado na família Hepadnaviridae, gênero 

Orthohepadnavirus (ICTV 2010). A partícula viral completa ou partícula de Dane, 

mede, aproximadamente, 42nm de diâmetro, sendo constituida externamente por um 

envelope e internamente por um nucleocapsídio, composto pela proteína core, 

complexado a polimerase e ao genoma viral. Além da partícula viral completa, 

partículas subvirais, esféricas ou tubulares, imunogênicas, com aproximadamente 22 

nm de diâmetro, compostas pelas proteínas do envelope (Antígeno de Superfície do 

HBV – HBsAg) são encontradas em excesso no sangue de indivíduos infectados 

(SEEGER, MASON 2000; HOLLINGER, LIANG, 2001; LIANG, 2009).  

O genoma do HBV é considerado um dos menores genomas de vírus que 

infectam homens já conhecidos, sendo composto por uma molécula de DNA circular, 

parcialmente dupla, com aproximadamente 3,2 Kb (Kb) (Figura 1). O DNA do HBV 

possui quatro sequências/regiões de leitura aberta (ORF- Open Reading Frames) 

(PRÉ-S/S, PRÉ-C/C, P e X) que se sobrepõem e codificam as proteínas virais 

estruturais (L, M, S e Core) e não estruturais (e, polimerase e X) (WEI et al, 2010). 
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                Figura 1. Desenho esquemático do vírus da hepatite B (modificada) 

                Fonte: www.drthuthuy.com/images/Lagan03.jpg 

 

A região Pré-S/S do HBV codifica as três proteínas de superfície 

denominadas: L (Pré-S1-Large), M (Pré-S2-Middle) e S (S-Small), a partir dos 

códons de iniciação das regiões Pré-S1, Pré-S2 e S, respectivamente. A proteína S 

ou HBsAg é o constituinte predominante do envelope viral (LIANG, 2009).   

A proteína S é encontrada em maior proporção nas partículas subvirais, 

enquanto a proteína L é mais abundante na partícula de Dane (LIANG, 2009). Na 

proteína S encontra-se o determinante imunodominante “a” que induz a produção de 

anticorpos protetores contra novas infecções pelo HBV (JILBERT, MASON, 2002).  

A região Pré-C/C possui dois códons de iniciação na mesma fase de leitura e 

codifica duas proteínas: e (HBeAg – antígeno  e do HBV) e core (HBcAg - antígeno 

do core do HBV). A primeira é um peptídeo solúvel secretado pelos hepatócitos e 

liberado na circulação sanguínea, sendo considerada um importante marcador de 

replicação viral. A segunda  compõe o nucleocapsídeo viral.  

A região P codifica a DNA polimerase/transcriptase reversa. E, a região X, a 

proteína HBx, que atua como transativadora de genes celulares e virais (LIANG, 

2009; WEI et al, 2010; LOCARNINI, ZOULIM, 2010)  

O HBV utiliza em seu processo de replicação a enzima transcriptase reversa 

para transcrição do RNA pré-genômico em DNA. Essa enzima não possui 

mecanismo de correção de leitura da transcrição, ocasionando variações e 

mutações na sequência de nucleotídeos do genoma viral (LOCARNINI, 2004; 

PAWLOTSKY, 2005). Algumas dessas variações podem ser propagadas e mesmo 

Envoltório 

Nucleocapsídeo 

Genoma 
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selecionadas, contribuindo para geração de mutantes (PROTZER, SCHALLER, 

2000, LOCARNINI, OMATA, 2006).  Mutações no gene S têm sido responsáveis por 

infecção oculta, reativação da hepatite B, resultados falso-negativos em ensaios 

para detecção do HBsAg e escape a vacina contra hepatite B (PURDY, 2007).  

 

1.3. Variabilidade do vírus da hepatite B 

 

 O vírus da hepatite B foi inicialmente classificado em nove subtipos 

sorológicos denominados de ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4, adrq+ e 

adrq- (COUROUCE-PAUTY; LEMAIRE; ROUX, 1978). Mais tarde, com o 

desenvolvimento de técnicas moleculares, foram definidos oito genótipos do HBV, 

denominados de A a H,  (OKAMOTO et al, 1988; NORDER, COUROUCE, 

MAGNIUS, 1994; STUYVER et al, 2000; ARAUZ-RUIZ, 2002).  Esses 

subtipos/genótipos possuem distribuição geográfica variável, sendo que o genótipo 

A tem maior prevalência na América do Norte, Noroeste da Europa e na América 

Central; o genótipo B é mais prevalente na Indonésia, China e Vietnã; o genótipo C é 

predominante na China, no Japão e leste da Ásia. Já o genótipo D tem sido mais 

frequentemente encontrado no Mediterrâneo e Oriente Médio. Os grupos genômicos 

E e F são comuns na Africa; e em populações nativas das Américas, 

respectivamente. Por fim, o genótipo G tem sido encontrado na França e nos 

Estados Unidos e o H na América Central (MAHTAB et al, 2008). 

 

1.4. Diagnóstico laboratorial e aspectos clínicos d a Hepatite B 

 

Antígenos do HBV e anticorpos produzidos pela resposta imune do 

hospedeiro contra proteínas do vírus têm sido utilizados para o diagnóstico e 

determinacão da fase clínica da hepatite B. Assim, os marcadores sorológicos do 

HBV utilizados, geralmente, no diagnóstico da hepatite B são: HBsAg e seu 

anticorpo específico - anti-HBs; anti-HBc IgM e IgG; e o HBeAg e seu anticorpo 

correspondente - anti-HBe (BRASIL, 2008). 

O primeiro marcador detectado no soro de indivíduos infectados pelo HBV é 

o HBsAg, e ocorre, em média, de 6 a 10 semanas após a exposição (CHEVALIEZ, 

PAWLOTSKY, 2008). Em indivíduos que se recuperam da infecção, este marcador 
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desaparece até seis meses após o seu surgimento; e, aproximadamente, quatro a 

seis semanas após é detectado o seu anticorpo correspondente anti-HBs, indicando 

cura e imunidade contra novas infecções (SHIFFMAN, 2010) (Figura 2).  

O antígeno core é detectado normalmente no fígado de indivíduos 

infectados. Já o seu anticorpo (anti-HBc) surge logo após o aparecimento do HBsAg. 

A detecção do anti-HBc fração IgM indica infecção aguda pelo HBV;  com a 

resolução da infecção, essa fração desaparece gradualmente, mas a fração IgG do 

anti-HBc é detectável por toda a vida do indivíduo, indicando exposição prévia ao 

vírus (CHEVALIEZ, PAWLOTSKY, 2008; LIAW, CHU, 2009; SHIFFMAN, 2010).  

Os outros dois marcadores detectados em indivíduos infectados pelo HBV 

são o HBeAg e anti-HBe. A proteína e surge no soro logo após a detecção do 

HBsAg, indicando viremia elevada e infectividade, e desaparece cerca de três meses 

após, surgindo, então o anti-HBe que indica evolução para cura da infecção 

(BADUR, AKGUN, 2001; LIANG, 2009; LIAW, CHU, 2009; SHIFFMAN, 2010) (Figura 

2).  
 

 

  
Figura 2. Perfil sorológico típico da Hepatite B aguda 

 Fonte: BRASIL, 2008 
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Figura 3. Perfil sorológico da infecção crônica pelo HBV  

Fonte: BRASIL, 2008 

 

A positividade para o HBsAg por mais de seis meses do seu surgimento 

indica evolução para hepatite crônica. Assim, em indivíduos infectados cronicamente 

pelo HBV, geralmente, são detectados os marcadores HBsAg e anti-HBc. Já o 

HBeAg pode ser detectado ou não, dependendo do status replicativo do vírus 

durante a infecção crônica (LIAW, CHU, 2009) (Figura 3). 

Os testes moleculares para detecção e quantificação do DNA do HBV têm 

sido um método confiável e útil para distinguir a hepatite B ativa do estado de 

portador inativo; descartar causas desconhecidas de ALT (alanina aminotrasnferase) 

elevadas; avaliar os riscos de progressão da doença; indicar a melhor terapia 

antiviral e, principalmente, monitorar a resposta ao tratamento (LIAW; CHU, 2009).  

 A infecção pelo HBV pode causar doença aguda, hepatite crônica, cirrose e 

carcinoma hepatocelular (TE, JENSEN, 2010). O período de incubação da infecção 

varia de 45 a 180 dias.  A hepatite B aguda é definida pela inflamação do fígado, 

aumento das aminotransferases e detecção do HBsAg por, no máximo, seis meses 

(FIEL, 2010). Aproximadamente dois terços dos indivíduos com hepatite B aguda 

têm doença leve, assintomática e subclínica, que geralmente não são 

diagnosticadas. Já cerca de um terço apresenta doença clínica sintomática com 

queixas de fadiga, náuseas e icterícia (DÉNY, ZOULIM, 2010). Aproximadamente 

1% dos indivíduos que apresentam hepatite aguda ictérica pode desenvolver 

hepatite fulminante, cuja letalidade é de cerca de 70%, sendo caracterizada por 

febre, dor abdominal, vômitos e icterícia, seguida de sintomas neurológicos 
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associados à encefalopatia hepática (LIANG, 2009; LIAW, CHU, 2009; DÉNY, 

ZOULIM, 2010).  

Indivíduos infectados pelo HBV na vida adulta apresentam um risco de até 

10% de desenvolver hepatite B crônica. Já a infecção adquirida ao nascer está 

associada a cronicidade em 90% dos casos (HELLER, MAYORAL, 2007; LOK, 

MCMAHON, 2007; FIEL, 2010), sendo que esse risco vai diminuindo de acordo com 

o avançar da idade, declinando para 25% a 50% em crianças com idade entre um e 

cinco anos, e para 6 a 10% em crianças mais velhas (HELLER, MAYORAL, 2007).  

Estima-se que aproximadamente 30% dos portadores de hepatite B crônica 

desenvolverão cirrose, doença hepática terminal e hepatocarcinoma (LIANG, 2009). 

Também, co-infecções com o HIV, HVC e vírus da hepatite D (HDV), aliadas a 

outras comorbidades como abuso do álcool e excesso de peso, podem alterar o 

curso clínico da hepatite B (EASL, 2009). 

A hepatite B crônica, na ausência de tratamento antiviral, pode se apresentar 

de diversas formas: tolerância imune - definida pelo alto nível de replicação viral, 

enzimas hepáticas normais e atividade inflamatória de leve a moderada. Essa fase 

ocorre por um tempo prolongado em indivíduos infectados ao nascer ou nos 

primeiros anos de vida; imunorreativa - geralmente há replicação viral moderada e 

atividade inflamatória avançada, sendo mais comum em indivíduos infectados na 

idade adulta; fase de portador assintomático (inativo) - caracterizada pela ausência 

de marcadores de replicação viral e níveis de transaminases normais (esse controle 

imunológico da infecção é associado com desfecho favorável e baixo risco de cirrose 

e carcinoma hepatocelular); e hepatite crônica HBeAg-negativa – caracterizada por 

reativação periódica da replicação viral com um padrão de flutuação dos níveis de 

DNA HBV, aminotransferases e hepatite ativa (FONSECA, 2007; KEEF et al, 2008; 

DENY, ZOULIM, 2010; FIEL, 2010). 

 

1.5. Vacina contra Hepatite B 

 

1.5.1. Breve História das vacinas contra hepatite B   

 

Nos Estados Unidos da América, a vacinação contra hepatite B resultou em 

uma diminuição substancial nos casos de infecção pelo HBV, com uma redução na 

incidência global de hepatite B aguda de 82% (LU et al, 2011). A vacinação é uma 
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opção economicamente atrativa para prevenção desta infecção pelo custo, benefício 

e eficácia (HILLEMAN, 2003; FERREIRA, SILVEIRA, 2004).  

Logo após a descoberta do antígeno Austrália (HBsAg) por Blumberg, Alter, 

Visnish (1965) verificou-se que indivíduos que se recuperavam da hepatite B 

apresentavam grandes quantidades de títulos protetores de anticorpos contra esse 

antígeno (PRINCE, 1968), que mais tarde foi utilizado para produção da vacina 

contra hepatite B (ZANETTI et al, 2008).  

No início dos anos 80, foram produzidas nos Estados Unidos e França as 

primeiras vacinas contra hepatite B derivadas de plasma humano de indivíduos 

cronicamente infectados pelo HBV (MAUPAS et al, 1981).  No entanto, devido às 

dificuldades para obtenção de grandes quantidades de plasma humano de 

portadores crônicos e preocupações em relação à segurança dos derivados de 

sangue; considerando a possibilidade de transmissão de microorganismos 

veiculados pelo sangue, incluindo o HIV, esforços foram feitos para a produção da 

vacina recombinante contra hepatite B (VAN-HERCK, VORSTERS, VAN DAMME, 

2008; ZANETTI et al, 2008; MICHEL, TIOLLAIS, 2010). Contudo, vacinas plasma-

derivadas são ainda produzidas no continente asiático e continuarão sendo 

utilizadas em muitos países (MICHEL, TIOLLAIS, 2010). 

Vacinas de DNA recombinante, bem como a vacina plasma-derivado usam o 

HBsAg como agente imunizante.  As primeiras vacinas de DNA recombinante 

produzidas no mundo foi a Recombivax® (Merck, EUA) e a Engerix B® (Smith Kline 

Beecham Biologicals Rixensart, Bélgica), que utilizam a Sacharomyces cerevisae 

como sistema de expressão para produção do HBsAg recombinante. Atualmente, 

outras leveduras (Hansenula polymorpha e a Pichia pastoris) e células de mamífero 

(células de ovários de hamster chinês-CHO) também têm sido utilizadas como 

sistemas de expressão para produção do HBsAg (MICHEL, TIOLLAIS, 2010). 

A vacina contra hepatite B, produzida por engenharia genética, é 

apresentada sob a forma líquida e está disponível em frascos unidoses e mutidoses 

(VAN HERCK, VORSTERS, VAN DAMME, 2008). As concentrações das doses 

podem variar de acordo com o fabricante da vacina, ou a idade do indivíduo. Em 

adultos, o esquema convencional é de três doses de 20µg, por via intramuscular 

(músculo deltóide), com intervalos de 0, 1 e 6 meses. Além disso, esquemas com 

intervalos alternativos são sugeridos às populações em risco de adquirir hepatite B, 

visando facilitar a aceitação da vacina e proporcionar uma melhor adesão (HWANG 
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et al, 2010). Em crianças, a vacina é aplicada no músculo vasto lateral da coxa, 

sendo administrada a metade da dose utilizada em adultos (MAST et al, 2006; 

MICHEL, TIOLLAIS, 2010).  

A vacina contra Hepatite B, geralmente, é bem tolerada e em algumas 

situações pode provocar efeitos adversos locais transitórios como: eritema, inchaço 

e enduração e ainda, como reação sistêmica: fadiga, febre baixa, cefaléia, náuseas 

e dor abdominal (VAN HERCK, VORSTERS, VAN DAMME, 2008; ZANETTI etal, 

2008). 

1.5.2.  Imunogenicidade da vacina contra Hepatite B 

 

A soroproteção contra hepatite B é atingida quando níveis de anticorpos anti-

HBs são iguais ou superiores a 10 mUI/ml (MICHEL, TIOLLAIS, 2010). Em adultos 

imunocompetentes, 90 a 95% respondem a vacina com títulos protetores, e em 

crianças saudáveis essa taxa alcança praticamente 100% (ZANETTI et al, 2008; 

NGUYEN, TRAN, 2009; JUNQUEIRA et al, 2010; ROTS et al, 2010). 

Após a administração das três doses da vacina contra hepatite B, os níveis 

de títulos de anticorpos protetores podem diminuir gradativamente ao longo dos 

anos, podendo chegar em níveis inferiores a 10mUI/ml, e até se tornarem 

indetectáveis; porém, a proteção contra doença sintomática e infecção crônica 

persiste. As pessoas que responderam à vacina apresentam resposta anamnéstica 

quando em contato com o vírus, demonstrando que as vacinas induzem memória 

imunológica; por isso, até o momento, não se recomenda revacinação de pessoas 

imunocompetentes (ZUCKERMAN, 2006; POOROLAJAL et al, 2010). 

Fatores preditores de não resposta vacinal ou baixa resposta vacinal incluem 

obesidade, tabagismo, idade avançada e imunossupressão (ZANETTI et al, 2008). A 

vacina contra hepatite B é contra-indicada somente nos casos de alergia aos 

componentes da fórmula ou reação anafilática após a primeira dose da vacina (VAN 

HERCK, VORSTERS, VAN DAMME, 2008). 

 

1.5.3.  Vacina brasileira contra Hepatite B  

  

A vacina recombinante contra hepatite B, produzida no Brasil pelo Instituto 

Butantan, SP, utiliza como sistema de expressão para obtenção do HBsAg a 
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levedura Hansenula polymorpha, como adjuvante usa o hidróxido de alumínio e 

como agente conservante o timerosal (IOSHIMOTO et al, 1999). A vantagem desse 

sistema está relacionado ao baixo custo e a alta produtividade em relação ao 

utilizado na fabricação da vacina recombinante, considerada padrão ouro (ENGERIX 

B®) (SHIVANANDA et  al, 2006). 

Martins et al (2004), realizou um estudo multicêntrico no Brasil, para avaliar 

a reatogenicidade e a imunogenicidade da vacina brasileira em diferentes faixas 

etárias (recém-nascidos, crianças, jovens e adultos), comparando-a com a vacina 

considerada padrão ouro Engerix-B®. Esses autores verificaram uma boa 

imunogenicidade da vacina brasileira contra hepatite B em indivíduos com idade 

inferior a 30 anos. Contudo, em indivíduos mais velhos essa vacina apresentou-se 

menos imunogênica. Assim, para superar essa limitação, a vacina brasileira passou 

a ser formulada com concentração do HBsAg recombinante de 25 µg/mL (MORAES, 

LUNA, GRIMALDI, 2010). 

 

1.5.4. Política de vacinação contra Hepatite B  

 

Em 1991, a Organização Mundial de Saúde (OMS) recomendou a todos os 

países membros que incluíssem a vacina contra hepatite B em seus programas de 

vacinação. Em 2009, 177 (91,7%) dos 193 países membros haviam incluído a 

vacinação contra hepatite B no calendário vacinal infantil (WHO, 2010a). No entanto, 

de acordo com um estudo da OMS que incluiu 134 países, somente a metade 

possuía política de vacinação de grupos com comportamentos de risco como 

usuários de drogas e profissionais do sexo (WHO, 2010b).  

 No Brasil, a vacina contra hepatite B foi implementada a partir de 1997, 

sendo atualmente oferecida a todos os indivíduos menores de 25 anos (Nota 

Técnica 89/2010/CGPNI/DEVEP/SVS/MS) e a grupos que apresentam potencial de 

risco para aquisição de hepatite B como trabalhadores da área da saúde, bombeiros, 

policiais civis, policiais militares e policiais rodoviários, carcereiros de delegacias e 

de penitenciárias, coletadores de lixo hospitalar e domiciliares, comunicantes 

sexuais de portadores do HBV, homens que fazem sexo com homens (HSH), 

transexuais, pessoas reclusas, manicures, pedicures, podólogos, assentados, 

populações indígenas, usuários de drogas, portadores de DSTs, caminhoneiros e 

profissionais do sexo (BRASIL, 2010). 
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1.6. Mulheres Profissionais do Sexo e vacina contra  Hepatite B  

 

As MPS vivem a margem de uma sociedade estigmatizadora, o que as 

fazem se sentir vítimas de preconceitos, levando-as a encobrirem a verdadeira 

prática laboral e a omitirem perante maridos, parentes, amigos, vizinhos e, até 

mesmo filhos, a forma de manterem seus sustentos (BRASIL, 2004a). O motivo que 

as leva a se prostituirem, muitas vezes, está relacionado à remuneração financeira 

que a profissão oferece e, consequentemente a satisfação pelo acesso a bens de 

consumo (BORBA, CLAPIS, 2006). Segundo Lopes, Rabelo, Pimenta (2007) muitas 

referem que o emprego informal não lhes proporcionam o mesmo padrão de vida 

que a prostituição. 

As MPS se destacam entre as populações em risco para hepatite B, devido 

ao número elevado de parceiros sexuais, ao não uso do preservativo e a falta de 

conhecimento sobre infecções transmitidas por via sexual, as quais muitas vezes 

são assintomáticas por um longo período de tempo (CORREA, MATUMOTO, 

LONARDONI, 2008). Além disso, o uso regular do preservativo com parceiros fixos 

(clientes fixos, namorados, amantes e até maridos) é pouco comum entre essas 

mulheres, tendo em vista que muitas consideram seus parceiros como pessoas 

livres de doenças sexualmente transmissíveis, tornando-as especialmente em risco 

para essas doenças (PASSOS, FIGUEIREDO, 2004; CORREA, MATUMOTO, 

LONARDONI, 2008).  

Estudos têm mostrado uma prevalência elevada para infecção pelo HBV em 

MPS. Na Nigéria, país de alta prevalência para essa infecção, um estudo realizado 

com 720 MPS encontrou uma positividade para o HBsAg de 17,1% (FORBI et al, 

2008).  Na Espanha, uma investigação conduzida em um Centro Clínico com 579 

MPS imigrantes de todas as regiões do mundo, que se prostituiam em Madri, 

mostrou uma prevalência global para o HBV de 8,1% (BELZA et al, 2004). Já um 

estudo realizado na Sicília, Itália, com MPS naturais da República Dominicana, a 

prevalência global para o HBV foi de 21,4% (NIGRO et al, 2006). Na Argentina, 

Pando et al. (2006) encontraram uma positividade global para hepatite B de 14,4% 

em 602 MPS. 

No Brasil, um estudo realizado na cidade de Ribeirão Preto, São Paulo 

mostrou uma prevalência global para o HBV de 23,6% (PASSOS et al, 2007), e outro 

conduzido em 75 MPS de Umuarama, PR, encontrou uma prevalência para o HBsAg 
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de 2,7% (CORREA, MATUMOTO, LONARDONI,  2008). 

Embora a vacina contra hepatite B seja a forma mais eficiente de prevenção 

dessa infecção, investigações têm mostrado uma baixa cobertura vacinal contra 

hepatite B em profissionais do sexo (RODRIGUEZ et al, 2003; WOUTERS et al, 

2007; FORBI et al, 2008).  

Um estudo conduzido na Espanha, por Rodriguez et al (2003), em 2974 

MPS verificou que somente 1,4% dessas mulheres receberam pelo menos uma dose 

da vacina contra hepatite B. No Brasil, uma investigação conduzida por Passos et al 

(2007) em 449 profissionais do sexo, revelou que apenas oito relataram vacinação 

prévia contra hepatite B, sendo que todas referiram esquema incompleto (PASSOS, 

et al, 2007).  

Alguns autores têm recomendado esquemas acelerados para grupos de 

difícil acesso como usuários de drogas, indivíduos encarcerados, e profissionais do 

sexo (CHRISTENSEN et al, 2004; ROGERS, LUBMAN, 2005; WOUTERS, et al. 

2007). Acredita-se que esquemas vacinais acelerados em populações de alto risco 

proporcionem uma maior adesão à vacina, principalmente em esquemas multidoses, 

como o da vacina contra hepatite B (HWANG et al, 2010).  

Na Bélgica, Mak et al. (2003) compararam a adesão às três doses da vacina 

contra hepatite B, utilizando o esquema padrão (20 µg; 0, 1 e 6 meses) e um 

esquema acelerado (20 µg; 0, 1, 2 e 12 meses). Enquanto no primeiro, somente 

48% das profissionais do sexo completaram o esquema vacinal, no segundo 68% 

receberam as três primeiras doses. Contudo, somente 44,4% fizeram o esquema 

completo. 

 

1.7. Justificativa 

 

Embora a vacina contra hepatite B seja recomendada a grupos em elevado 

risco para hepatite B (RODRIGUEZ et al, 2003; BRASIL, 2010), uma baixa cobertura 

vacinal tem sido observada em profissionais do sexo (MAK et al, 2003; ROGERS, 

LUBMAN, 2005; PASSOS et al, 2007; WOUTERS, et al, 2007). Além disso, devido 

ao longo período entre a segunda e terceira dose da vacina e a elevada mobilidade 

do grupo, muitas mulheres não completam o esquema vacinal (WOUTERS et al, 

2007).  

O HBV é eficientemente transmitido por via sexual, sendo as MPS um grupo 
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em elevado risco para infecção por este agente e, portanto, uma população-alvo 

para vacinação contra hepatite B (MAK et al, 2003; ATKINS, NOLAN, 2005). No 

Brasil, um estudo conduzido por Passos et al. (2007) mostrou uma baixíssima 

freqüência de mulheres imunizadas contra hepatite B  em Ribeirão Preto, São Paulo.  

Ainda são escassas as informações sobre a vacinação contra hepatite B em 

mulheres profissionais do sexo em nosso País. Assim, a proposta deste estudo foi 

investigar a situação de imunização contra hepatite B em MPS, identificar as 

mulheres suscetíveis e administrar a vacina, utilizando dois esquemas de vacinação, 

o padrão (0, 1, 6 meses) e um esquema acelerado (0, 1 e 4 meses), comparando a 

adesão, bem como a resposta vacinal contra hepatite B. 

No Brasil, este é o primeiro estudo sobre a efetividade de um esquema 

alternativo de vacinação em mulheres que apresentam vulnerabilidade individual, 

programática e social à infecção pelo HBV. Portanto, o presente estudo fornece 

informações que auxiliarão profissionais, gestores e entidades ligadas à saúde na 

elaboração de estratégias públicas de prevenção e controle dessa virose em 

mulheres que vivem a margem dos serviços de saúde, e que podem ser 

disseminadoras em potencial desta infecção.  
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2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivo geral         

Comparar a adesão e a resposta vacinal contra hepatite B, utilizando-se o 

calendário padrão (0, 1, 6 meses) e um calendário acelerado (0, 1 e 4 meses), em 

mulheres profissionais do sexo suscetíveis ao HBV em Goiânia, Goiás. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Avaliar a situação vacinal contra hepatite B em mulheres que se prostituem em 

Goiânia; 

• Investigar os fatores preditores da vacinação contra hepatite B nessas mulheres; 

• Avaliar a adesão às três doses da vacina contra hepatite B usando o esquema 

padrão (0,1 e 6 meses) e um esquema acelerado (0,1 e 4 meses); 

• Analisar a resposta vacinal nas mulheres que receberam as três doses da vacina 

contra hepatite B, considerando os esquemas propostos.   
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3. MÉTODOS 
 

A presente investigação faz parte do projeto matriz intitulado “Infecções 

pelos Vírus das Hepatites B e C: Aspectos Epidemiol ógicos, Moleculares e da 

Vacina contra Hepatite B em Mulheres que se Prostit uem em Capitais do Brasil 

Central “, financiado pelo CNPq, conforme processo nº 402811/2008-9.  

Inicialmente foi realizado um estudo observacional transversal para 

identificar as mulheres profissionais do sexo suscetíveis à hepatite B, as quais 

compuseram a coorte do estudo de intervenção.  

 

3.1. População e local do estudo  

 

   A população constituiu-se de mulheres profissionais do sexo que se 

prostituíam em locais públicos (ruas, avenidas, praças, parques, jardins, etc.) e 

privados (saunas, boates, bordéis, e etc.) em Goiânia, entre os meses de abril/2009 

e outubro/2010. 

Foram consideradas mulheres profissionais do sexo aquelas que praticam 

atividades sexuais em troca de pagamento. Foram recrutadas para o projeto matriz 

402 mulheres profissionais do sexo (FRANÇA, 2011), sendo que 319 (80%) 

participaram do presente estudo.  

 

3.1.1. Critérios de inclusão 

- Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

- Fazer sexo em troca de dinheiro; 

- Se prostituir em Goiânia. 

 

3.1.2.  Critérios de exclusão 

- Ser transgênero feminina; 

- Estar em condições mentais e físicas alteradas devido ao uso de droga ou 

álcool no momento da aplicação do questionário. 

 

3.2.  Coleta de dados 

 

Por meio do projeto “Infecções pelos Vírus das Hepatites B e C:  
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Aspectos Epidemiológicos, Moleculares e da Vacina c ontra Hepatite B em 

Mulheres que se Prostituem em Capitais do Brasil Ce ntral “ foram recrutadas 402 

mulheres profissionais do sexo. Todas as mulheres foram contactadas e convidadas 

a participar da presente pesquisa. As mulheres que aceitaram participar foram 

entrevistadas face a face sobre dados sócio-demográficos, fatores de risco para 

infecção pelo HBV e vacinação contra hepatite B. Todas foram orientadas sobre a 

importância, objetivos, riscos e benefícios na participação do estudo, assim como a 

liberdade para sair do mesmo a qualquer momento. E em seguida foi oferecido o 

Termo de Consentimento Livre Esclarecido para participação da pesquisa, conforme 

Apêndice A. Este projeto foi aprovado pelo comitê de ética do Hospital das Clínicas 

da Universidade Federal de Goiás conforme protocolo CEPMHA/HC/UFG nº 001/09 

(anexo1). 

As entrevistas foram realizadas em locais privativos, nas dependências de 

organizações não governamentais, ou de estabelecimentos comerciais ou industriais 

(balcões cobertos e salas), próximos aos locais de prostituição, cedidos por 

empresários da região.  

 

3.3.  Vacinação 

 

Na entrevista, para todas as mulheres que informaram ausência de 

vacinação ou desconhecimento sobre sua situação vacinal foi oferecida a primeira 

dose da vacina contra hepatite B. Após a confirmação sorológica de suscetibilidade 

ao HBV, as mulheres elegíveis foram contatadas para receberem a segunda e 

terceira doses da vacina.  

A primeira dose da vacina foi realizada no mesmo local das entrevistas. Já a 

segunda e terceira doses foram realizadas no domicílio da profissional do sexo, ou 

no próprio local de trabalho. Foi realizada uma média de cinco tentativas de contato 

por mulher para agendamento da segunda e terceiras doses. Para tanto foram 

utilizados telefonemas, contato com colegas/amigas/conhecidos e contato pessoal. 

Além disso, a equipe realizou plantões nos locais de prostituição, duas vezes por 

semana, durante 12 meses com o objetivo de localizá-las para vacinação.  
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3.4.  Randomização 

 

 Ao ser recrutada para o estudo transversal, a participante recebeu um 

número identificador. Esse número foi considerado para a randomização do 

esquema vacinal, considerando a terceira dose. Assim, as mulheres identificadas, 

previamente, no estudo transversal, com identificação (ID) de número par, 

receberam o esquema padrão (G1- 0, 1, 6 meses); já as mulheres identificadas com 

ID de número ímpar foram vacinadas com o esquema acelerado (G2- 0, 1, 4 meses).  

Considerou-se que as MPS aderiram aos esquemas vacinais quando o 

intervalo entre primeira e segunda dose variou de 20 a 50 dias para ambos os 

esquemas. Para o intervalo entre a segunda e terceira dose, tolerou-se uma 

variação de 120 a 200 dias para o G1, e de 50 a 70 dias para o G2. MPS que 

receberam as três doses da vacina, independente dos intervalos mínimos e máximos 

entre as doses, definidos pelo estudo como indicativos de adesão a vacinação, 

foram consideradas para análise da resposta vacinal, sendo denominadas de Grupo 

Resgate (GR). 

 

3.5. Vacina contra Hepatite B  

 

O frasco da vacina brasileira contra hepatite B contém 25 µg de HBsAg 

purificado, 1,25  mg de hidróxido de alumínio (adjuvante), 0,20 mg de timerosal 

(conservante) e qsp 1,0 ml. As profissionais do sexo receberam três doses de 1,0 

mL da vacina, por via intramuscular, músculo deltóide, nos meses 0, 1 e 6 (G1) ou 0, 

1 e 4 (G2).  

A vacina foi fornecida pela Divisão de Imunologia da Secretaria da Saúde do 

Município de Goiânia, sendo seguida a padronização dessa Divisão para vacinação 

em campo (BRASIL, 2006). As doses necessárias para a vacinação diária eram 

acondicionadas em caixas térmicas com bolsas de gelo recicláveis para manutenção 

da temperatura entre +2 a + 8ºC (BRASIL, 2006), e os lotes utilizados foram: 

0811179, 0810165, 0905065, 0902019, 0905103, 0901015, 0901105, 0902018, 

0906117, 0908174, 0906134, 0904065, 0909193, 0904136, 0907140, 0907139, 

0909195, 0908183. Para o controle da temperatura, utilizou-se um termômetro 

analógico de cabo extensor flexível. 
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Para vacinação, o frasco da vacina era aberto e utilizado todo o imunógeno, 

segundo técnica asséptica. O outro frasco da vacina só era aberto após o término do 

anterior. Em todos os procedimentos foram respeitadas as normas de 

biossegurança, conforme Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de 

dezembro de 2004 (BRASIL, 2004b). No local da aplicação da vacina foi realizada a 

antissepsia local com álcool a 70%. O vacinador realizou a higienização das mãos 

com álcool gel a 70% e utilizou luvas descartáveis, desprezando-as após cada uso. 

Foram utilizadas seringas e agulhas esterilizadas e descartáveis, sendo todo o 

material perfurocortante desprezado em recipiente apropriado (caixa de papelão com 

paredes rígidas). Os demais materiais foram descartados em sacos plásticos 

brancos leitosos, em seguida eram levados de volta a Secretaria Municipal de Saúde 

de Goiânia para descarte no container de lixo hospitalar.  

 

3.6. Avaliação da resposta vacinal 

 

3.6.1.  Coleta de amostras sanguíneas 

Aproximadamente 60  dias após a última dose da vacina, as profissionais do 

sexo vacinadas, que receberam as três doses foram contatadas novamente para 

realização da coleta de sangue. Aquelas que responderam ao contato e aceitaram 

participar desta etapa, foram submetidas a punção em veia periférica de membros 

superiores para obtenção de 5 mL de sangue. Para tanto, foram utilizadas seringas 

e agulhas esterilizadas e descartáveis. 

 

3.6.2. Transporte e conservação do sangue  

As amostras sanguíneas obtidas foram conservadas em tubos de ensaio       

numerados, de acordo com os números dos questionários. Os tubos foram 

transportados, em caixas de isopor, até o Laboratório de Virologia do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás (IPTSP-UFG), 

onde os soros foram centrifugados, separados, armazenados e estocados a -20ºC 

até a realização dos ensaios.  
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3.6.3. Detecção quantitativa do anti-HBs 

Todas as amostras foram testadas para a detecção quantitativa do marcador 

anti-HBs, pelo ensaio imunoenzimático de micropartícula (MEIA), utilizando-se o 

Sistema AxSYM de automação e kits AxSYM AUSAB (Abbot Laboratórios do Brasil), 

conforme descrito pelo fabricante. 

O critério de soroproteção foi definido como concentração de anti-HBs igual 

ou superior a 10 mIU/mL. Assim, as profissionais do sexo foram classificadas como 

não respondedoras (anti-HBs < 10 mIU/mL), baixas respondedoras (anti-HBs: 10 – 

99 mlU/mL), boas respondedoras (anti-HBs; 100-999 mlU/mL) e altas respondedoras 

(anti-HBs > 1000 mUI/mL)(SHIVANANDA et  al, 2006). 

 

3.6.4. Detecção qualitativa do anti-HBc total 

Para detectar o marcador anti-HBc, utilizou-se reagentes comerciais 

Hepanostika anti-HBc Uni-Form, Biomérieux-Holanda, conforme descrito pelo 

fabricante. Esse teste é baseado no princípio de inibição competitiva. O valor do cut-

off foi obtido por: 0,25 (CNx + 3CPx), onde CNx é igual ao valor médio das 

absorbâncias dos controles negativos e CPx ao dos controles positivos. Assim, 

foram consideradas amostras positivas, aquelas com absorbância menor ou igual ao 

valor do cut-off. 

 

3.7.  Análise dos dados 

 

3.7.1.  Processamento e análise dos dados  

Os dados das entrevistas e os resultados dos testes sorológicos foram 

digitados em microcomputador e analisados em programa estatístico “Epiinfo 6”, 

desenvolvido pelo “Centers for Disease Control and Prevention”, Estados Unidos da 

América. A análise descritiva foi realizada por meio de distribuição de frequência, 

média aritmética e desvio padrão. A média geométrica dos títulos de anti-HBs (GMT) 

foi calculada com intervalo de 95% de confiança. O teste de qui-quadrado ou exato 

de Fisher foi utilizado para testar a significância de diferenças entre proporções. Foi 

realizada a análise univariada de fatores associados a vacinação prévia contra 

hepatite B. Para tanto, utilizou-se como desfecho a positividade isolada do anti-HBs. 

As variáveis que apresentaram significância estatística foram incluídas em um 



 32 

modelo de regressão logística. Valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significantes. 

 

3.8.  Aspectos éticos 

 

Todas as mulheres foram contactadas por cinco vezes em cada uma das 

seguintes etapas do estudo: entrega dos resultados da sorologia pré-vacinal; 

agendamento da segunda e terceira dose da vacina; agendamento da entrega do 

resultado da resposta vacinal contra hepatite B.  

Ao entregar os resultados foi solicitado a participante um documento de 

comprovação da identidade com foto, sendo assegurado o sigilo e confidencialidade 

dos resultados dos exames; e ainda aconselhamento pré e pós-teste informando os 

riscos de adquirir a hepatite B. Todas receberam orientações sobre comportamentos 

de risco, uso de preservativos, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, 

prevenção de AIDS e de hepatites virais, e ainda, como forma de incentivo para 

participação no estudo, para cada dose de vacina recebida foram oferecidos folders 

informativos, preservativos e o ressarcimento das passagens de ônibus de 

transporte urbano, por meio de vales-transporte. Ao receber os resultados dos testes 

elas também receberam uma carta informativa de como se prevenir da Hepatite B 

(Apêndices B, C, D e E). 

Nos casos de não resposta vacinal, as participantes eram encaminhadas ao 

Centro de Referência, Diagnóstico e Terapêutica em DST/Aids do Município de 

Goiânia para nova vacinação e realização de exame para confirmação vacinal.
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4. RESULTADOS 
 

 Foi oferecida a vacina contra hepatite B a um total de 319 mulheres. As 

características dessas mulheres são apresentadas na tabela 1. A mediana da idade 

foi de 28 anos, e a metade (50,5%) possuía até nove anos de estudo. 

Aproximadamente dois terços das mulheres eram solteiras e mais da metade se 

autodeclararam de cor parda. A maioria referiu alguma religião, sendo a católica 

predominante. A mediana da renda no último dia de trabalho foi de R$ 150,00.  

 

Tabela 1.  Características sóciodemográficas de 319 mulheres profissionais do sexo em 

Goiânia-Goiás, 2009-2010 

CARACTERÍSTICAS  N % 
Idade (anos)(mediana: 28; 18-59)   
     18 -25 106 33,2 
     26 - 30 92 28,8 
     31- 35 50 15,7 
     36 - 40 26 8,2 
     >40 45 14,1 
Escolaridade   
     < 5 38 11,9 
     5 – 9 123 38,6 
     10 – 12 150 47,0 
     > 12 
Estado Civil 

Casada  
Solteira  
Separada  
Viúva  

8 
 

43 
223 
47 
6 

2,5 
 

13,5 
69,9 
14,7 
1,9 

Cor   
     Branca 84 26,3 
     Negra 40 12,5 
     Parda 189 59,2 
     Outra 6 2,0 
Religião   
     Sem Religião 53 16,6 
     Católica 171 53,6 
     Evangélica 78 24,5 
     Espírita 15 4,7 
     Outra 2 0,6 
Renda no último dia de trabalho (R$)    
     15 – 50,00 49 15,4 
     51 – 99,00 54 16,9 
     100 – 199,00 80 25,1 
     200 – ou mais 126 39,5 
     Sem informação 10 3,1 

FONTE: Mulheres profissionais do sexo, 2010 
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Os testes sorológicos revelaram que 187 (58,6%) mulheres eram suscetíveis 

ao HBV, 80 (25,1%) apresentavam evidencias sorológicas de vacinação prévia contra 

hepatite B e 52 (16,3%) já haviam sido expostas ao vírus (Figura 4).  

Figura 4. Situação sorológica para infecção pelo vírus da hepatite B em 319 mulheres 

profissionais do sexo que se prostituem em Goiânia-Goiás, 2009-2010 
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A tabela 2 mostra os fatores associados a positividade isolada ao anti-HBs 

nas MPS. Na análise univariada, dentre as variáveis investigadas, verificou-se que 

mulheres mais jovens, com maior escolaridade, maior renda-dia, que se prostituiam 

em cinemas, casas de show e boates, que atendiam dois ou mais clientes/dia e 

possuíam tatuagem no corpo foram estatisticamente associadas ao anti-HBs isolado 

(p < 0,05). Também, mulheres que ingeriam mais bebidas alcoólicas foram 

marginalmente associadas à vacinação prévia (p = 0,05). Essas variáveis foram 

incluídas em um modelo de regressão logística, sendo que apenas idade inferior a 30 

anos (OR ajustado: 3,0; IC 95%: 1,5 – 5,8) e prostituição em casas de show e boates 

(OR ajustado: 2,9; IC 95%: 1,3 – 6,6) mostraram-se independentemente associadas à 

vacinação contra hepatite. 
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Tabela 2. Variáveis associadas a vacinação contra hepatite em mulheres profissionais do 

sexo em Goiânia, Goiás, 2009-2010 

FATOR DE RISCO Anti -HBs Isol  
Pos/Total a 

 
(%) 

OR  
(IC 95%)* 

p ORaj  
(IC 95%) 

Idade      
≥ 30 anos  18/135 (13,3) 1,0  1,0 
< 30 anos 62/184 (33,7) 3,3 (1,8-5,9) < 0,01 3,0 (1,5-5,8) 

Escolaridade (anos)      
< 5 3/38 (7,9) 1,0  1,0 
5-9  29/123 (23,6) 3,6 (1,0-12,6) 0,03 2,7 (0,7-9,7) 

  > 9 48/158 (30,4) 5,1 (1,5-17,4) < 0,01 2,7 (0,7-9,9) 
Renda-dia (R$)      
  < 50 8/49 (16,3) 1,0  1,0 
  50-99 8/54 (14,8) 0,7 (0,3-1,8) 0,44 0,7 (0,2-2,1) 
  100-199 16/80 (20,0) 1,3 (0,5-3,3) 0,60 0,6 (0,2-1,7) 
≥ 200   45/126 (35,7) 2,8 (1,2-6,6) 0,01 0,9 (0,3-2,7) 

Local de prostituição      
Bar 10/74 (13,5) 1,0  1,0 
Rua   22/109 (20,2) 1,6 (0,7-3,6) 0,24 1,9 (0,8-4,4) 
Cinema pornô 11/37 (29,7) 2,7 (1,0-7,1) 0,04 2,2 (0,8-6,0) 
Casa de show/boate  37/99 (37,4) 3,8 (1,7-8,3) < 0,01 2,9 (1,3-6,6) 

Número de 
clientes/dia 

     

1   37/183 (20,2) 1,0  1,0 
2 ou mais   43/136 (31,6) 1,8 (1,1-3,0) 0,02 1,2 (0,6-2,5) 

Uso de álcool      
Não bebe 13/67 (19,4) 1,0  1,0 
 3x/semana   32/145 (22,1) 1,2 (0,6 – 2,4) 0,65 0,9 (0,4-2,1) 
 Diariamente   35/107 (32,7) 2,0 (1,0 – 4,2) 0,05 1,4 (0,6-3,3) 

Uso de drogas 
ilicitas  

     

  Não    47/203 (23,2) 1,0   
  Sim    33/116 (28,4) 1,3 (0,8 – 2,2) 0,29  
Uso de preservativo 
na última relação 
sexual 

     

Não 0/3  (0,0)    
Sim   80/313 (25,5) -  

Presença de 
tatuagem 

     

Não    25/134 (18,7) 1,0  1,0 
Sim    55/185 (29,7) 1,8 (1,1-3,2) 0,02 1,3 (0,7-2,3) 

a O denominador reflete o número de resposta validas; *OR: OddsRatio – Estimativa de chance; ORaj: 

Odds Ratio ajustado 
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Dentre as profissionais do sexo suscetíveis (n=187), 170 aderiram à primeira 

dose da vacina e constituíram nossa coorte para o estudo de intervenção. Essas 

mulheres foram então randomizadas para receberem o esquema convencional (G1; 

n=84) ou o esquema acelerado (G2; n=86) (Figura 5). Considerando as 

características demográficas, de trabalho e de comportamento de risco, esses grupos 

foram comparáveis, conforme apresentado na tabela 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 5. Fluxograma da adesão a vacinação contra hepatite B em mulheres 

profissionais do sexo em Goiânia, Goiás, 2009-2010 
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G2; 1ª dose n = 86 

EA (0, 1 e 4 meses) 
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Tabela 3. Características das mulheres profissionais do sexo suscetíveis ao HBV que 

aceitaram e receberam a primeira dose da vacina, segundo o esquema vacinal, em Goiânia, 

Goiás, 2009-2010 

Características  G1 
(n=84) 

(%)  G2 
(n=86) 

(%) p 

Idade 
   18-25 
   26-30 
   31-35 
   36-40 
   >40 
Local de Prostituição 

 
29 
29 
10 
07 
09 

 
(34,5) 
(34,5) 
(11,9) 
(8,3) 
(10,7) 

  
23 
30 
16 
08 
09 

 
(26,7) 
(34,9) 
(18,6) 
(9,3) 
(10,5) 

 
 
 

0,71 

   Rua 28 (33,3)  24 (27,9)  
   Casa fechada 04 (4,8)  05 (5,8)  
   Boate 17 (20,2)  18 (20,9) 0,77 
   Bar 22 (26,2)  29 (33,7)  
   Casa de espetáculos eróticos 13 (15,5)  10 (11,6)  
Horário de trabalho       
   Diurno 28 (33,3)  28 (32,6)  
   Noturno 20 (23,8)  20 (23,3) 0,98 
   Ambos  36 (42,9)  38 (44,2)  
Local de residência       
   Goiânia 53 (63,1)  60 (69,8)  
   Outras cidades 31 (36,9)  26 (30,2) 0,36 
Escolaridade (anos)        
   < 5 07 (8,3)  11 (12,8)  
   5-9 38 (45,2)  30 (34,9) 0,51 
   10-12 37 (44,0)  42 (48,8)  
   >12 02 (2,4)  03 (3,5)  
Renda-Dia (R$)       
   15-50 14 (17,5)  09 (10,8)  
   51-99 12 (15,0)  14 (16,9) 0,63 
   100-199 21 (26,3)  26 (31,3)  
   200 ou mais 
   Sem informação n=7 

33 
 

(41,3) 
 

 34 
 

(41,0) 
 

 

No clientes último dia de trabalho       
   1 33 (39,3)  30 (34,9)  
   2-4 42 (50,0)  42 (48,8) 0,55 
   ≥ 5 09 (10,7)  14 (16,3)  
Uso de drogas ilícitas       
   Não 54 (64,3)  52 (60,5)  
   Sim 30 (35,7)  34 (39,5) 0,61 
Bebida alcoólica       
   Não 18 (21,4)  13 (15,1)  
   Consome 3 vezes/semana 39 (46,4)  47 (54,7) 0,46 
   Consome diariamente 27 (32,1)  26 (30,2)  
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Das MPS que receberam as três doses da vacina contra hepatite B, somente 

10% completaram o esquema vacinal. A segunda dose foi administrada em 97 

mulheres, mas somente em 45 MPS a vacina foi administrada dentro de um intervalo 

mínimo de 21 dias e máximo de 50 dias (mediana de 35 dias).  Os motivos da não 

administração da segunda dose foram mudança de local de prostituição ou cidade 

(n=65) e recusa (n=08) (Figura 6).   

Em 68/97 mulheres foi possível a administração da terceira dose da vacina 

contra hepatite B. As restantes não foram localizadas, e os motivos da não 

localização foram: mudança de cidade/local de trabalho (n=22) e recusa (n=07). 

Dessas, os esquemas vacinais foram cumpridos em somente 17 mulheres (G1=6; 

G2=11). As restantes (n=51) foram contatadas diversas vezes e os dias e locais da 

vacinação foram agendados, mas as mesmas não cumpriram o agendamento. Assim, 

essas mulheres receberam a terceira dose da vacina, independente do intervalo 

recomendado entre doses, quando eram localizadas nos locais de prostituição 

durante o período de estudo e aceitavam receber a vacina. Esse grupo foi 

denominado de resgate (GR). 
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G1 (0,1 e 6); 

1ª dose n=84 

G2 (0, 1 e 4); 

1ª dose n=86 

2ª Dose; G1 = 17  

Perdas; n = 67 

2ª Dose; G2 = 28 

Perdas; n = 58 

Anti-HBs vacinal; n = 5 

Perdas; n = 1 

Anti-HBs vacinal; n = 9 

Perdas; n = 2 

Candidatas a vacinação; 

 n=170 

3ª dose; G1 = 6 
Perdas; n = 11 

3ª dose; G2 = 11 
Perdas; n = 17 

Resgate - GR; 

n = 52 

Anti-HBs vacinal; n = 46 

Perdas; n = 5 

GR; n = 51 
Perda; n = 1 

Figura 6. Fluxograma da vacinação contra Hepatite B em mulheres profissionais do 

sexo suscetíveis à infecção pelo HBV em Goiânia, Goiás, 2009-2010 
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            O intervalo, em dias entre a segunda e terceira dose, considerando as 

profissionais que receberam o esquema convencional (G1), as que receberam o 

esquema acelerado (G2) e as que receberam o esquema resgate (GR) é apresentado 

na tabela 4. 

 

Tabela 4.  Mediana do intervalo entre a 2ª e 3ª dose da vacina contra hepatite B em mulheres 

profissionais do sexo, de acordo com o esquema de vacinação, Goiânia-Goiás, 2009-2010 

Tipo de esquema n 
Intervalo entre 2ª e 3ª dose da vacina (dias) 

Mediana Variação 

Convencional (G1) 06 164,5 122-198 

Acelerado (G2) 11 61 58-65 

Resgate 51 144 30-329 

 

A coleta de sangue para detecção quantitativa do anti-HBs foi possível em 60 

mulheres. A média geométrica dos títulos de anti-HBs, segundo o esquema utilizado é 

apresentado na tabela 5. Globalmente, a GMT do anti-HBs foi 256,4 mUI/mL, 

variando de 78,2 mUI/L a 339,2 mUI/L, considerando o esquema acelerado e o 

esquema resgate, respectivamente (Tabela 5).  

 

Tabela 5. Média geométrica dos títulos de anti-HBs, conforme esquema vacinal, em mulheres 

profissionais do sexo vacinadas contra hepatite B em Goiânia, Goiás, 2009-2010 

 

Tipo de esquema 

 Titulo de Anti-HBs 

(mUI/mL) 

 

 n GMTa IC 95% 

Convencional (G1) 05 301,6 11,5 - 7.932,3 

Acelerado (G2) 09 78,2 15,2 – 401,9 

Resgate  46 339,2 166,6 – 690,9 

Global  60 256,4 142,1 – 462,6 
a GMT: Media geométrica dos títulos de anti-HBs 

 

A figura 7 apresenta a distribuição das 60 mulheres profissionais do sexo que 

receberam as três doses da vacina, considerando o tipo de esquema e resposta 

vacinal. Do total, sete (11,7%) mulheres não desenvolveram títulos protetores de anti-

HBs, 12 (20%) apresentaram títulos entre 10-99 mUI/mL, 21 (35%) de 100-999 

mUI/mL e 20 (33,3%) títulos maiores que 1.000 mUI/mL.  
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Das cinco mulheres que cumpriram o esquema convencional, uma (20%) não 

respondeu a vacina, outra (20%) desenvolveu títulos entre 10-99 mUI/mL e as 

restantes (60%) títulos acima de 100 mUI/mL. Das que receberam o esquema 

acelerado, uma (11,2%) não desenvolveu títulos protetores de anti-HBs, quatro 

(44,4%) desenvolveram títulos considerados baixos (10-99 mUI/mL), e quatro (44,4%) 

foram consideradas boas (3/10) ou excelentes respondedoras (1/10).  Já em relação 

às profissionais do sexo que compuseram o GR, cinco (10,9%) não responderam a 

vacina, sete (15,2%) apresentaram títulos entre 10-99 mUI/mL, e 34 (73,9%) tinham 

títulos iguais ou superiores a 100 mUI/mL, sendo 17 consideradas excelentes 

respondedoras (anti-HBs ≥ 1.000 mUI/mL).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Titulos de anti-HBs, considerando o esquema e resposta vacinal em 60 mulheres 

profissionais do sexo que receberam as três doses da vacina, Goiânia-Goiás, 2009-2010 
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5.  DISCUSSÃO 
 

As informações sobre a vacinação contra hepatite B em mulheres 

profissionais do sexo ainda são raras em nosso país e no mundo (MAK et al, 2003; 

PASSOS et al, 2007; WOUTERS et al, 2007). Do nosso conhecimento, este é o 

primeiro estudo sobre a vacina contra hepatite B em mulheres que apresentam 

vulnerabilidade individual, programática e social à infecção pelo HBV em Goiânia, 

Goiás.  

A população estudada foi representada por mulheres predominantemente 

jovens e solteiras, que se prostituem no município de Goiânia. Estudos realizados 

em outros locais do Brasil, como também na América do Sul e em outras regiões do 

mundo mostram características semelhantes às encontradas nesta investigação 

(RODRIGUEZ et al, 2003; PASSOS, FIGUEIREDO, 2004; CORREA, MATUMOTO, 

LONARDONI, 2008; FORBI et al, 2008; BAUTISTA et al, 2009).  

Mulheres profissionais do sexo, geralmente, possuem um baixo nível de 

escolaridade, principalmente aquelas de países em desenvolvimento (AZIM et al, 

2006; SOPHEAB et al, 2008; BAUTISTA et al, 2009; WONG, YIM, LYNN, 2011).  No 

entanto, no presente estudo, a metade das MPS referiu mais de nove anos de 

educação formal, ou seja, mais do que o ensino fundamental.  Essa freqüência foi 

maior do que a encontrada em um estudo multicêntrico realizado em três regiões 

brasileiras, no qual somente 15% das MPS referiram ter cursado além do ensino 

fundamental (BRASIL, 2004a) e também foi maior do que um estudo realizado por 

Passos e Figueiredo (2004), na cidade de Ribeirão Preto-SP, no qual somente 20% 

das MPS possuíam mais de oito anos de estudos. Por outro lado, se assemelha a 

encontrada na Holanda por Baars et al. (2009). Esses autores investigaram 254 

MPS, sendo que 46% possuíam, no mínimo, ensino médio.  

Um dado interessante é a questão religiosa das MPS investigadas. Embora 

a prostituição seja uma atividade condenada por muitas comunidades religiosas, a 

maioria das MPS possuía alguma crença, sendo a cristã a mais frequente. Este 

achado compara-se a religião predominante em nosso país (IBGE, 2000). 

A mediana de renda diária informada pelas MPS foi de R$ 150,00, (cento e 

cinqüenta reais). Esse valor provavelmente é superior ao que muitas receberiam em 

alguma atividade formal, sugerindo que esse poderia ser um dos motivos da 
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prostituição; para terem maior autonomia financeira, acesso a bens de consumo ou 

oferecer melhores condições de vida aos seus familiares (AMORIN, OLIVEIRA, 

AZEVEDO, 2008).  

De acordo com os resultados deste estudo, 16,3% das MPS foram expostas 

ao HBV. Um estudo de base populacional conduzido em capitais do Centro-Oeste 

estimou uma prevalência global para o HBV de 5,3% (PEREIRA et al, 2009), 

evidenciado, portanto, o risco das MPS em Goiânia para aquisição de hepatite B. 

Por outro lado, apenas 25% das mulheres possuíam positividade isolada ao anti-

HBs, sugerindo vacinação prévia. Embora essa freqüência de mulheres imunizadas 

tenha sido muito baixa; ainda foi melhor do que a encontrada em Ribeirão Preto, SP 

(PASSOS et al, 2007). Nesse, somente oito (1,8%) mulheres tinham evidências de 

vacinação prévia contra hepatite B.  

Investigações conduzidas em outros países também têm mostrado baixa 

cobertura vacinal em MPS. Na Bélgica, em um estudo realizado com 1096 

profissionais do sexo, sendo que 97,8% eram mulheres, verificou-se que apenas 7% 

possuíam evidências sorológicas de vacinação contra hepatite B (MAK et al, 2003). 

Rodriguez et al. (2003), realizaram uma pesquisa com populações em alto risco para 

hepatite B na Espanha, das 2974 MPS estudadas, somente 1,4% tinham história de 

pelo menos uma dose da vacina contra HBV.  

A vacinação contra hepatite B é considerada a principal medida de 

prevenção dessa infecção. No Brasil, desde 2001, essa vacina tem sido oferecida 

pelo Programa Nacional de Imunização a indivíduos com menos de 20 anos e 

populações consideradas em risco para infecção pelo HBV, como as MPS (BRASIL, 

2001). Mais recentemente, foi estendida a menores de 25 anos (BRASIL, 2010). 

Apesar desta disponibilidade, nossos resultados e de outros (PASSOS et al, 2007) 

mostram que a cobertura vacinal nessas mulheres ainda é muito baixa.  

Por outro lado, a proporção de mulheres imunizadas foi maior entre as que 

possuíam idade inferior a 30 anos. Ainda, essa variável foi independente associada 

ao anti-HBs isolado, sendo que as MPS nesta faixa etária tinham três vezes mais 

chance de terem sido vacinadas previamente, quando comparadas aquelas com 30 

anos ou mais. Este resultado provavelmente reflete a política de vacinação de 

adolescentes, instituída no Brasil no inicio da década passada, invés de esforços por 
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parte da gestão pública em vacinar grupos em risco elevado para essa infecção, 

como profissionais do sexo.  

Neste estudo, mulheres que se prostituíam em boates e casas de show 

tinham mais chances de serem  vacinadas contra hepatite B e, esta variável se 

manteve associada à vacinação prévia, mesmo após controle de variáveis de 

confusão. Nestes locais, a clientela possui maior poder aquisitivo, e geralmente 

exige mais qualidade dos serviços prestados, que provavelmente inclui a saúde das 

mulheres que se prostituem nesses estabelecimentos.  

Atualmente, a vacina brasileira contra hepatite B é formulada com HBsAg 

recombinante numa concentração de 25µg/mL (MORAES, LUNA, GRIMALDI, 2010). 

Essa concentração foi necessária porque, em adultos, a vacina brasileira 

apresentava uma menor imunogenicidade quando comparada à vacina padrão ouro 

(Engerix B) (MARTINS et al, 2004). Nesta investigação, somente 17 MPS receberam 

a terceira dose da vacina, segundo os esquemas originalmente propostos. As 

restantes foram vacinadas em intervalos irregulares. Apesar disso, 88,3% das 53 

mulheres que concluíram o esquema vacinal e testaram para o anti-HBs, 

desenvolveram títulos protetores de anti-HBs. Praticamente 90%, destas 88,3% 

mulheres que compuseram o grupo GR foram respondedoras, evidenciando a boa 

imunogenicidade da formulação atual da vacina brasileira contra hepatite B, mesmo 

quando administrada em intervalos irregulares. 

Dentre as sete mulheres não respondedoras a vacina contra hepatite B, 

duas possuiam mais de 40 anos, uma era portadora do HIV e duas eram fumantes. 

Estas características têm sido preditoras de baixa imunogenicidade da vacina 

(ZANETTI et al, 2008). As outras duas não apresentaram nenhuma característica 

importante. 

As MPS apresentam uma alta mobilidade geográfica, variando 

frequentemente de local de prostituição, bem como de cidade (BELZA et al, 2004; 

PANDO et al, 2006; AQUINO, NICOLAU, MOURA, 2008; BAUTISTA et al, 2009); 

muitas vezes essa mobilidade é motivada pelo ganho financeiro,  manutenção do 

anonimato no ambiente da prostituição ou para evitar estigmas sociais  (PASSOS, 

FIGUEIREDO, 2004). Assim, para população de difícil acesso, esquemas acelerados 

podem ser mais efetivos (WRIGHT, CAMPBELL, TOMPKINS, 2002). 
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Na Bélgica, Mak et al. (2003) compararam a adesão ao esquema completo 

da vacina contra hepatite em MPS, considerando um calendário acelerado de quatro 

doses (0,1, 2 e 12 meses) versus o esquema convencional e, verificaram uma taxa 

de adesão de 68% das três primeiras doses do esquema acelerado, enquanto a 

adesão as três doses do esquema convencional foi de 48% (p < 0,01). Por outro 

lado, quando considerada a quarta dose do calendário acelerado, somente 52% das 

MPS concluíram o esquema (p > 0,05). Em usuários de drogas, Hwang et al. (2010) 

encontraram uma melhor taxa de adesão, utilizando três doses com intervalo de 30 

dias entre as doses, comparada ao esquema convencional (76% vs. 66%, p = 0,04). 

No entanto, outro estudo, também conduzido em MPS na Bélgica, não encontrou 

diferença estatística quando comparou o esquema acelerado, utilizado no presente 

estudo (0, 1 e 4 meses) e o convencional (59% vs. 54%) ( p > 0,05) (WOUTERS et 

al, 2007).  

Na presente investigação, de um total de 187 mulheres elegíveis para 

vacinação, quase a totalidade (91%) aderiu à primeira dose da vacina contra 

hepatite B. Por outro lado, somente 97 receberam a segunda dose, sendo que 

destas, 45 receberam a segunda dose num intervalo mínimo de 21 dias e máximo de 

50 dias (mediana=35 dias). As restantes (n=52) foram resgatadas ao longo do 

estudo, independente do intervalo entre doses, e vacinadas quando encontradas, 

seja nos locais de origem (onde foi realizada a primeira dose da vacina), ou em 

outros locais ou regiões de prostituição de Goiânia. Assim, das 60 que receberam as 

três doses da vacina, somente 10% (17/170) do total geral, cumpriram os esquemas 

propostos: 7,1% o convencional e 12,8% o acelerado (p > 0,05). Portanto, assim 

como observado por Wouters et al. (2007) o intervalo de dois meses entre a 

segunda e a terceira dose não foi preditor de completude do esquema.  

Uma menor imunogenicidade da vacina contra hepatite B tem sido relatada 

quando a mesma é administrada em intervalos menores do que oito semanas entre 

a segunda e terceira dose (CDC, 2010). Realmente, embora nossos achados devam 

ser considerados com reservas, haja vista o número pequeno de mulheres que 

concluiram o estudo, verificou-se que a média geométrica dos títulos de anti-HBs 

nas mulheres que receberam o esquema acelerado foi inferior ao das que 

receberam o esquema convencional e, até mesmo das que receberam o esquema 

resgate. 
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A vacinação de populações de difícil acesso como profissionais do sexo tem 

sido um grande desafio para os profissionais da saúde. Neste estudo, ficou evidente 

que para esta população, as oportunidades de vacinação não devem ser 

desperdiçadas. Quase a totalidade das mulheres suscetíveis ao HBV recebeu a 

primeira dose da vacina, ou seja, estavam motivadas para esse procedimento. 

Contudo, 102 mulheres não concluíram o esquema vacinal, sendo o principal motivo 

mudança de local de prostituição ou de cidade.  

Apesar da baixa adesão aos esquemas originalmente propostos, que fazem 

com que os resultados da comparação da imunogenicidade da vacina contra 

hepatite B sejam considerados com reservas, o avanço deste estudo foi mostrar que, 

independente dos intervalos entre doses, praticamente 90% das profissionais do 

sexo responderam com títulos de anti-HBs protetores. Portanto, oportunidades de 

vacinação devem ser criadas e devem incluir a oferta sistemática da vacina nos 

diversos ambientes de trabalho dessas mulheres, principalmente para as mulheres 

que se prostituem em vias públicas e bares e para as mais velhas, que perderam a 

chance de vacinação na adolescência. 
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6. CONCLUSÃO 
 

• Verificou-se uma baixa frequência de MPS imunizadas contra hepatite B. 

Somente 25% das mulheres investigadas apresentavam positividade isolada 

para o anti-HBs, indicando vacinação prévia; 

• Possuir menos que 30 anos e se prostituir em boates e casas de show foram 

variáveis preditoras de vacinação contra hepatite B; 

• Verificou-se uma alta adesão a primeira dose da vacina contra hepatite B. 

Das 187 MPS suscetíveis a infecção pelo HBV, 91% iniciaram o esquema 

vacinal. Contudo, somente 7,1% e 12,8% receberam as três doses, segundo 

o esquema convencional e o esquema acelerado, respectivamente (p = 0,2). 

Um total de 51 MPS foi resgatado ao longo do estudo e receberam a 2ª e 3ª 

dose da vacina contra hepatite B, independente dos intervalos entre doses;  

• Em 60 MPS foi possível avaliar a resposta vacinal, sendo verificado que 

88,3% desenvolveram títulos de anti-HBs≥ 10 mUI/mL, sendo que a maioria 

(68,3%) com títulos superiores ≥ 100 mUI/mL. Também, verificou se uma 

GMT do anti-HBs de 301,6 mUI/mL e 78,2 mUI/mL nas mulheres que 

receberam o esquema convencional e o acelerado respectivamente. Quarenta 

e seis receberam a vacina em intervalos irregulares e foram testadas para o 

Anti-HBs, sendo que 89,1% desenvolveram títulos protetores, com uma GMT 

de 339,2 mUI/mL. Estes resultados ratificam a boa imunogenicidade da 

vacina contra hepatite B, produzida no Brasil, mesmo quando administrada 

em condições adversas. 
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7. LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
 

O problema central deste estudo foi a dificuldade em encontrar as mulheres 

profissionais do sexo em seus locais de trabalho, e o não cumprimento do 

agendamento prévio. Isto gerou uma perda grande de mulheres durante o 

seguimento, inviabilizando a comparação da imunogenicidade da vacina contra 

hepatite B, utilizando-se os esquemas propostos. Por outro lado, esta mesma 

dificuldade nos apontou que, para estas mulheres, esquemas de vacinas com 

intervalos determinados não são efetivos, e que, em especial, para hepatite B deve-

se aproveitar qualquer momento de encontro para administração das doses vacinais. 

Também, a formulação atual da vacina brasileira mostrou-se eficaz, mesmo quando 

administrada fora dos padrões recomendados. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este estudo foi realizado em locais de prostituição em Goiânia; com 

mulheres de todos os níveis de escolaridade com poder socioeconômico variado.  

Primeiramente, este trabalho contou com a colaboração de organizações 

não governamentais que atuam na área de prevenção em saúde, junto a esse grupo 

populacional. Para a sequência, os contatos foram realizados pelos pesquisadores, 

nos locais de trabalho dessas mulheres. A vacina contra hepatite B foi oferecida no 

primeiro contato com as MPS e as doses subsequentes foram administradas nos 

seus locais de atividades.  

Para a realização das 2ª e 3ª doses, era realizado contato prévio com cada 

participante, por telefone, uma semana antes e no dia anterior a visita. Para cada 

administração dessas doses eram necessárias, no mínimo, cinco tentativas de 

contato prévio e/ou visitas. E ainda, os endereços eram muito distantes uns dos 

outros, sendo que em muitos desses locais, tínhamos que ir durante o período 

noturno, e em muitas vezes aguardávamos mais de uma hora para vacinar apenas 

uma MPS. Por outro lado, aproveitávamos a oportunidade para sensibilizar os donos 

de prostíbulos quanto à necessidade da vacinação contra hepatite B em MPS, 

proporcionando mais saúde a essas mulheres. E ainda, frequentemente íamos até 

as residências das MPS, por não encontrá-las em seus locais de prostituição.   

Portanto, este estudo nos mostra que para populações de difícil acesso, 

devem-se adotar estratégias que favoreçam a vacinação.  

Também, a formulação atual da vacina brasileira mostrou-se eficaz, mesmo 

quando administrada fora dos padrões recomendados. 
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APÊNDICES 
APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclare cido 

 

 

                                                                SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

 

Faculdade de Enfermagem 

Rua 227, Quadra 68, s/nº, S. Leste Universitário, CEP74605-080, Goiânia-Goiás 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezada Senhora, 

 Você está sendo convidada a participar, como voluntária, de uma pesquisa sobre 

“Epidemiologia das infecções pelo HIV, HTLV, HBV e H CV em profissionais do sexo em 

Goiânia, Goiás ”. Este documento irá lhe fornecer informações importantes sobre o estudo. Por favor, 

leia as instruções abaixo atentamente e, em caso de dúvidas, esclareça-as junto à equipe, para 

decidir se participa ou não do estudo. No caso de participar do mesmo, assine ao final deste 

documento. Caso não queira participar, você não será penalizado de forma alguma. Se após os 

esclarecimentos, você ainda tiver dúvidas, por favor, contate os pesquisadores listados abaixo. 

PESQUISADORES RESPONSÁVEIS: 

 PROFESSORA DRª SHEILA ARAÚJO TELES 

 TELEFONE PARA CONTATO: (064)3209-6280 

 PROFESSOR MARCOS ANDRÉ DE MATOS 

 TELEFONE PARA CONTATO; (064)3209-6184 

OBJETIVO DO ESTUDO: Estudar a distribuição das infecções pelos vírus da imunodeficiência 

humana e das hepatites B e C, bem como os fatores que contribuem para essas infecções e a 

resposta a vacina contra hepatite em mulheres profissionais do sexo em Goiânia, Goiás. 

CONDUÇÃO DO ESTUDO: Se vocês concordarem em participar do estudo, As entrevistas, coleta de 
sangue e vacinação contra hepatite B serão realizadas em um local, o mais privativo possível, 
próximo à área onde você trabalha como: igreja, Unidade de Saúde e Escola. 

Todas as mulheres serão orientadas sobre a importância, objetivos, ausência de risco e benefícios da 
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participação no estudo, assim como a liberdade de sair do estudo a qualquer momento. Aquelas que 
desejaram participar do estudo serão encaminhadas para o local da coleta de dados, quando então 
será oferecido o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) para leitura e assinatura. Após 
leitura e assinatura do TCLE, será realizada uma entrevista sobre dados sócio-demográficos e fatores 
de risco para hepatite B, hepatite C, HIV/Aids e HTLV. Após a entrevista, e antes da coleta de 
sangue, será realizado o aconselhamento sobre essas infecções.  

RISCOS:Esta investigação não oferece riscos aos participantes. Todo material utilizado para punção 
venosa e vacinação contra hepatite B será estéril e descartável. Os profissionais responsáveis pela 
coleta e vacinação utilizarão técnica asséptica para realização dos procedimentos. O material 
utilizado será descartado em recipiente apropriado, para posterior coleta pública de material 
hospitalar. A vacina contra hepatite B (Butang) será a mesma utilizada pelo Programa Nacional de 
Imunização.  

BENEFÍCIOS: Mulheres em situação de risco social, como as profissionais do sexo, são mais 
vulneráveis à aquisição da infecção pelo HIV, HBV e HCV, e enfrentam barreiras sociais para o 
acesso aos serviços básicos de saúde. Dessa forma, os benefícios diretos para as participantes 
desse estudo será o conhecimento de sua situação sorológica em relação a essas infecções, com 
conseqüente encaminhamento para Rede Publica de Atendimento. Outro benefício direto será a 
administração da vacina contra hepatite B e avaliação da resposta vacinal.  Já os benefícios indiretos 
serão os conhecimentos obtidos pela pesquisa que permitirão o planejamento de estratégias que 
tratem os “desiguais” de forma “desigual”, contemplando, assim, suas especificidades, e garantindo a 
universalidade do atendimento, conforme o II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. 

CONFIDENCIABILIDADE E PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO :A sua participação neste estudo se 
dará apenas no momento da coleta de dados e vacinação contra hepatite B. Se você concordar em 
participar, as informações obtidas relacionadas a você 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. 

ASSINATURA DO                          

PESQUISADOR:___________________________________________________________________

_______ 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Médica Humana e Animal do Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (CEPMHA/HC/UFG). Assim, se você tiver ainda 

dúvidas e desejar alguma informação adicional sobre aspectos bioéticos referentes ao presente 

projeto, por favor, entre em contato com o CEPMHA, no seguinte endereço e telefones: 
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Hospital das Clínicas da UFG 

1ª Avenida, s/n - Setor Leste Universitário - 74.605-

020 

Tel: (62) 3269-8338 e 3269-8426 

 

CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEIT O 
Eu,__________________________________________,RG/CPF/___________________________ 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Epidemiologia das infecções pelos Vírus da 
Imunodeficiência Humana, e das Hepatites B e C em p rofissionais do sexo em Goiânia, Goiás” . 
Fui devidamente informada e esclarecida pelos pesquisadores Profa. Dra. Sheila Araújo Teles e Prof. 
Ms. Marcos André de Matos sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 
possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de 
meu acompanhamento/ assistência/tratamento.   
Local e data:___________      
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: 

__________________________________________________ 

 

 Assinatura Dactiloscópica:  

 

 

 

Presenciamos a solicitação de consentimento, esclar ecimentos sobre a pesquisa e aceite do 

sujeito em participar :  

Nome:___________________________________________________________    

Assinatura:_____________ 

Nome:___________________________________________________________     

Assinatura:  ____________
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APÊNDICE B - Carta de agradecimento e orientações 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

NUCLAIDS/FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Goiânia, ___ de _________de ____. 

 

Cara amiga, 

 

   Obrigada por sua participação em nosso projeto. Realizamos os testes 

laboratoriais e estamos lhe devolvendo os resultados. Sua participação contribuiu significativamente 

para conhecermos um pouco mais sobre a hepatite B e, assim, propormos políticas públicas de saúde 

para as mulheres de nossa região.  

   Parabéns! Os resultados de seus exames foram todos negativos! Isto 

significa que você não é portadora do vírus da hepatite B, mas é necessário que você receba a 

vacina contra Hepatite B. Entretanto, para manter-se livre desta doença, lembre-se: 

 “A melhor maneira de evitar, hepatite B é por meio d a PREVENÇÃO!”  

 - Tenha SEMPRE relações sexuais com camisinha . 

 - Evite o contato com sangue de outras pessoas. 

             - Não compartilhe com colegas ou famil iares: agulha, escova de dente e outros 

materiais de uso pessoal como “prestobarba”, “alica te de unha” e etc. 

 - Vacine-se contra hepatite B. 

Se agora você desejar se vacinar contra hepatite B aproveite a oportunidade que 

estamos oferecendo e vacine-se conosco! 

Estamos a sua disposição para futuros esclarecimentos,   

Um grande abraço, 

       EQUIPE DO PROJETO 

PARA CONTATO: 

Núcleo de Ações interdisciplinares em DST/HIV/aids (Nuclaids) da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás 

Tel: (062) 99344675; 3209-6280 

Rua 227, quadra 68, S/Nº S. Leste Universitário, CEP 74605-080, Goiânia-Goiás 
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APÊNDICE C - Carta de agradecimento e orientações 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

NUCLAIDS/FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Goiânia, ___ de _________de ____. 

 

Cara amiga, 

 

   Obrigada por sua participação em nosso projeto. Realizamos os testes 

laboratoriais e estamos lhe devolvendo os resultados. Sua participação contribuiu significativamente 

para conhecermos um pouco mais sobre a hepatite B e, assim, propormos políticas públicas de saúde 

para as mulheres de nossa região.  

                                       Os resultados dos seus exames revelaram que você teve contato com o vírus 

da hepatite B. Assim, te aconselhamos procurar uma Unidade de Saúde para avaliação médica. 

Colocamos-nos a disposição para encaminhamento a uma Unidade de Referência. Lembre-se: 

“A melhor maneira de evitar, hepatite B é por meio d a PREVENÇÃO!”  

 - Tenha SEMPRE relações sexuais com camisinha . 

 - Evite o contato com sangue de outras pessoas. 

             - Não compartilhe com colegas ou famil iares: agulha, escova de dente e outros 

materiais de uso pessoal como “prestobarba”, “alica te de unha” e etc. 

 - Vacine-se contra hepatite B. 

Estamos a sua disposição para futuros esclarecimentos,   

Um grande abraço, 

       EQUIPE DO PROJETO 

PARA CONTATO: 

Núcleo de Ações interdisciplinares em DST/HIV/aids (Nuclaids) da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás 

Tel: (062) 99344675; 3209-6280 

Rua 227, quadra 68, S/Nº S. Leste Universitário, CEP 74605-080, Goiânia-Goiás 

  



 63 

APÊNDICE D - Carta de agradecimento e orientações 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

NUCLAIDS/FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Goiânia, ___ de _________de ____. 

 

Cara amiga, 

 

   Obrigada por sua participação em nosso projeto. Realizamos os testes 

laboratoriais e estamos lhe devolvendo os resultados. Sua participação contribuiu significativamente 

para conhecermos um pouco mais sobre a hepatite B e, assim, propormos políticas públicas de saúde 

para as mulheres de nossa região.  

   Parabéns! Os resultados de seus exames foram todos negativos! Isto 

significa que você não é portadora do vírus da hepatite B. Mas ainda, os exames revelaram que você 

esta imunizada contra hepatite B. Isto é, você é vacinada contra essa infecção!!! Entretanto, para 

manter-se livre de doença transmmissiveis sexualmente, lembre-se: 

“A melhor maneira de evitar, hepatite B é por meio d a PREVENÇÃO!”  

 - Tenha SEMPRE relações sexuais com camisinha . 

 - Evite o contato com sangue de outras pessoas. 

             - Não compartilhe com colegas ou famil iares: agulha, escova de dente e outros 

materiais de uso pessoal como “prestobarba”, “alica te de unha” e etc. 

 - Vacine-se contra hepatite B. 

Estamos a sua disposição para futuros esclarecimentos,   

Um grande abraço, 

       EQUIPE DO PROJETO 

PARA CONTATO: 

Núcleo de Ações interdisciplinares em DST/HIV/aids (Nuclaids) da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás 

Tel: (062) 99344675; 3209-6280 

Rua 227, quadra 68, S/Nº S. Leste Universitário, CEP 74605-080, Goiânia-Goiás 
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APÊNDICE E - Carta de agradecimento e orientações 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

NUCLAIDS/FACULDADE DE ENFERMAGEM 

Goiânia, ___ de _________de ____. 

 

Cara amiga, 

 

   Obrigada por sua participação em nosso projeto. Realizamos os testes 

laboratoriais e estamos lhe devolvendo os resultados. Sua participação contribuiu significativamente 

para conhecermos um pouco mais sobre a hepatite B e, assim, propormos políticas públicas de saúde 

para as mulheres de nossa região.  

   Parabéns! Os resultados de seus exames foram todos negativos! Isto 

significa que você não é portadora do vírus da hepatite B. Os exames revelaram que você esta 

imunizada contra hepatite B. Isto é, a vacina contra hepatite b que você recebeu foi eficiente!!! 

Entretanto, para manter-se livre de doença transmmissiveis sexualmente, lembre-se: 

“A melhor maneira de evitar, hepatite B é por meio d a PREVENÇÃO!”  

 - Tenha SEMPRE relações sexuais com camisinha . 

 - Evite o contato com sangue de outras pessoas. 

             - Não compartilhe com colegas ou famil iares: agulha, escova de dente e outros 

materiais de uso pessoal como “prestobarba”, “alica te de unha” e etc. 

 - Vacine-se contra hepatite B. 

Estamos a sua disposição para futuros esclarecimentos,   

Um grande abraço, 

       EQUIPE DO PROJETO 

PARA CONTATO: 

Núcleo de Ações interdisciplinares em DST/HIV/aids (Nuclaids) da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás 

Tel: (062) 99344675; 3209-6280 

Rua 227, quadra 68, S/Nº S. Leste Universitário, CEP 74605-080, Goiânia-Goiás 
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