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RESUMO 

 
 
O crack é considerado um problema de saúde pública no Brasil e no mundo devido 
ao seu impacto nas relações sociais, na integridade física e mental do usuário e no 
risco associado às infecções, como a causada pelo vírus da hepatite B (HBV). Este 
estudo investigou a epidemiologia da infecção pelo vírus da Hepatite B e situação 
vacinal em usuários de crack institucionalizados em Goiânia – Goiás. Durante 
agosto de 2012 a abril de 2013 um total de 600 indivíduos foram entrevistados e 
amostras sanguíneas coletadas para detecção dos marcadores sorológicos do HBV 
(HBsAg, anti-HBc total e anti-HBs) pelo ensaio imunoenzimático (ELISA). 
Posteriormente foi formada uma coorte de indivíduos suscetíveis a hepatite B para 
avaliação da adesão, completude do esquema e resposta vacinal contra hepatite B, 
utilizando-se um esquema super acelerado. A exposição prévia ao HBV (anti-HBc) 
foi de 7,0% (IC 95%: 5,22-9,32), e 17,7% (IC 95%: 14,8-20,9) apresentaram 
positividade isolada para o anti-HBs, sugerindo vacinação prévia contra hepatite B. 
O consumo de crack por meio de lata improvisada como cachimbo, história de 
doença sexualmente transmissível e troca de sexo por droga ou dinheiro foram 
significativamente associados à exposição ao HBV (p< 0,05). Do total de indivíduos 
que recebeu a primeira dose da vacina contra hepatite B e elegíveis para completar 
o esquema (n=406), 229 (56,4%) e 96 (26,6%) receberam a segunda e terceira 
doses, respectivamente. Em somente 23/96 indivíduos foi possível avaliar a resposta 
vacinal, sendo que 78% responderam com títulos protetores. A frequência elevada 
de comportamentos de risco, a baixa frequência de indivíduos vacinados e adesão 
ao esquema vacinal, mesmo com esquema super acelerado, evidencia a 
necessidade de estratégias de educação em saúde e prevenção que alcancem essa 
população vulnerável as doenças de transmissão sexual e parenteral como a 
hepatite B.  
 
Palavras-chave: hepatite B; crack; epidemiologia; vacina contra hepatite B 
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ABSTRACT 
 

 

Crack is considered a public health problem in Brazil and in the world because of its 
impact on social relationships, physical and mental integrity of the user, and the risk 
associated with infections, such as those caused by the hepatitis B virus (HBV). This 
study investigated the epidemiology of infection with the hepatitis B virus and 
immunization status among users of crack institutionalized in Goiania, Brazil. During 
August 2012 to April 2013, a total of 600 individuals were interviewed, and blood 
samples collected for the detection of serological markers of HBV (HBsAg, total anti-
HBc and anti-HBs) by enzyme-linked immune sorbent assay (ELISA). Subsequently 
a cohort of individuals susceptible to hepatitis B was formed to assess compliance, 
completion of the vaccination series, and vaccine response against hepatitis B, using 
an accelerated scheme. Prior exposure to HBV (anti-HBc) was 7.0% (95% CI: 5.22 to 
9.32), and 17.7% (95% CI: 14.8 to 20.9) were anti-HBs isolated, suggesting previous 
vaccination against hepatitis B. The use of crack cocaine through improvised pipes, 
history of sexually transmitted disease, and exchanging sex for drugs or money were 
significantly associated with exposure to HBV (p < 0.05). Of the total of individuals 
who received the first dose of hepatitis B vaccine and eligible to complete the full 
vaccine scheme (n = 406), 229 (56.4%) and 96 (26.6%) received the second and 
third doses, respectively. It was possible to evaluate the vaccine response in only 
23/96 subjects, and 78% responded with protective titers. The high frequency of risk 
behaviors, the low frequency of vaccinations, and improper compliance with the 
vaccination schedule, even using the accelerated scheme, highlights the need for 
strategies for health education and prevention to reach this population so vulnerable 
to sexually transmitted infections and parenteral transmission of hepatitis B. 
 
Keywords: hepatitis B; crack cocaine; epidemiology; hepatitis B vaccine 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 O crack 

 

O crack é uma droga com alto poder viciante, constituindo um importante 

problema social e de saúde pública, que provavelmente se agravará ainda mais nos 

próximos anos. Estratégias de prevenção e tratamento eficazes, portanto, devem ser 

desenvolvidas e implementadas em todo mundo (FALK, WANG e CARLSON, 2007; 

HAAS, KARILA e LOWENSTEIN, 2009). 

Surgido na década de 80, nos Estados Unidos (EUA), o crack tem se 

disseminado com grande velocidade nas grandes cidades, apresentando relação 

direta com agravos de saúde e danos sociais (DUAILIBI, RIBEIRO e LARANJEIRA, 

2008; FELSON e BONKIEWICZ, 2013). 

Até o final da década de 70, a forma usual de cocaína disponível na rua 

era o cloridrato de cocaína, que não pode ser fumada porque é rapidamente 

destruída a altas temperaturas. Dessa necessidade dos usuários de drogas, surgiu o 

crack ou crack cocaine ou alkaloidal cocaine que é solúvel em lipídios e resistente à 

degradação térmica, de modo que pode ser fumado (BALDWIN et al., 2002; 

CORNISH e O’BRIEN, 1996; FUKUSHIMA et al., 2014).  

O crack é obtido, mais comumente, a partir da mistura da pasta-base de 

coca, ou cocaína refinada (feita com folhas da planta Erythroxylum coca), com 

bicarbonato de sódio, amônia ou hidróxido de sódio e água, aquecido a altas 

temperaturas para decantação, e posteriormente resfriado para criação de uma 

porção sólida, a chamada “pedra do crack”, que concentra os princípios ativos da 

cocaína (CORNISH e O’BRIEN, 1996; SABOGAL-CARMONA e URREGO-NOVOA, 

2012; SILVA et al., 2010; UNODC, 2013). 

Essa droga tem um efeito quase que instantâneo quando fumada, devido 

à sua rápida absorção através da circulação pulmonar, chegando ao cérebro em oito 

a dez segundos e seu efeito dura de cinco a dez minutos (BRASIL, 2012a; HAIM et 

al., 1995). Provoca intensa euforia e autoconfiança, sendo que as primeiras 

sensações são de bem-estar, descritas como um estalo, um relâmpago (BALDWIN 

et al., 2002; OLIVEIRA e NAPPO, 2008). Seu efeito de pequena duração faz com 
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que o usuário o utilize com mais frequência, levando-o rapidamente, e com maior 

propensão à dependência química (HAASEN et al., 2005). 

O Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime (UNODC) estima 

que 167 a 315 milhões de pessoas, que correspondem 3,6% a 6,9% da população 

mundial com idade entre 15 a 64 anos, utilizaram alguma substância ilícita em 2011. 

A prevalência do uso de drogas ilícitas como um todo tem se mantido estável. Desde 

2009, a prevalência de uso de cannabis (maconha), opioides e opiáceos tem 

crescido, enquanto o uso de cocaína (em todas as suas formas, incluindo crack), 

anfetaminas e substancias do grupo “ectasy” apresentou uma tendência a declínio 

entre 2009 e 2011 (UNODC, 2013).  

Considerando o consumo de cocaína, mais especificamente, nas 

Américas, a prevalência global estimada para América do Sul foi de 1,3%, 

comparável a da América do Norte, mas superior a estimada para América Central 

(0,6%) e Caribe (0,7%). O consumo tem crescido no Brasil, Costa Rica e em menor 

extensão no Peru, enquanto na Argentina se mantém estável (UNODC, 2013).  

 

1.1.1 O crack no Brasil 

 

O Brasil e sua extensa fronteira terrestre com países produtores de 

cocaína (Bolívia, Peru e Colômbia), densidade populacional, significativos níveis de 

uso de cocaína e crack e fácil acesso ao Oceano Atlântico, desempenha um papel 

importante no mercado global de cocaína e derivados, tanto como país-destino 

quanto como país-trânsito, sendo o que mais realizou apreensões de crack e pasta 

base nos últimos anos (UNODC, 2013). 

A primeira apreensão de crack, no Brasil, ocorreu em 1991, período em 

que grande parte das atenções governamentais estava voltada para os usuários de 

drogas injetáveis, devido ao número crescente de infecções pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV) (GUIMARÃES et al., 2008). 

Acredita-se que o crack tem-se disseminado em decorrência da tolerância 

e/ou efeitos agradáveis; fácil administração; baixo custo; alto potencial de 

dependência; e por representar, para os usuários, uma via segura em relação às 

doenças transmitidas pelo sangue, como a infecção pelo HIV (SANCHEZ e NAPPO, 

2002). 
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O crack é consumido também em associação com outras drogas lícitas e 

ilícitas, como álcool, cigarro de tabaco ou maconha, sendo a combinação crack-

tabaco, comumente referida por “capetinha, pitilho ou cisclado” (HORTA et al., 2011; 

OLIVEIRA e NAPPO, 2008a; SELEGHIM e OLIVEIRA, 2013). Em um estudo 

qualitativo conduzido por Sanchez e Nappo (2002), os usuários de crack referiram 

que o uso combinado dessa droga com maconha atenua seus efeitos indesejados, 

como a paranóia. Já em relação ao álcool, há prolongamento do efeito prazeroso do 

crack. 

De acordo com a pesquisa publicada pela Confederação Nacional de 

Municípios (CNM) (2011), 90,7% das cidades brasileiras estão enfrentando 

problemas com circulação ou consumo de crack, e 6,8% desses municípios citaram 

que o crack é a droga predominante em circulação. 

Dois grandes inquéritos nacionais, com abordagens metodológicas 

distintas, realizados recentemente, apresentaram dados que se complementam. Em 

2014, o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Políticas Públicas do Álcool 

e Outras Drogas (INPAD) divulgou os resultados do II Levantamento Nacional de 

Álcool e Drogas (LENAD). Participaram desse inquérito domiciliar, 4.203 indivíduos 

de 14 capitais do País, e seus resultados mostraram que 1,3%,dos brasileiros com 

idade ≥ 18 anos já consumiram crack alguma vez na vida (1,7 milhões de 

indivíduos). Considerando os últimos 12 meses, a proporção foi de 0,7% (800 mil 

indivíduos). Em relação aos adolescentes, a proporção foi de 0,8% e 0,1% para o 

consumo alguma vez na vida, e nos últimos 12 meses, respectivamente (INPAD, 

2014). 

Em 2012, a Secretaria Nacional de Políticas sobre drogas (SENAD) em 

parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) realizou um estudo para 

estimar o número de usuários de crack e/ou similares nas 26 capitais brasileiras e no 

Distrito Federal. Para tanto, realizou um inquérito domiciliar de natureza indireta 

(método NSUM - Network Scale-up Method) com aproximadamente 25 mil pessoas, 

sendo definido “uso regular” como uso da droga por pelo menos 25 dias nos últimos 

seis meses. Estimou-se, assim, que 0,81% da população consomem crack: 0,11% 

crianças e adolescentes e 0,7% indivíduos com idade ≥ 18 anos; o que representa 

370 mil usuários, sendo 50 mil crianças e adolescentes (BRASIL, 2014). 
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Devido ao progressivo aumento e visibilidade do consumo de crack, o 

Brasil promoveu, em 2009, o Plano Emergencial de Ampliação do Acesso ao 

Tratamento e a Prevenção do Álcool e outras Drogas (PEAD), seguido, em 2010, 

pelo Plano Integrado de Enfrentamento ao crack e outras Drogas, “com vistas à 

prevenção do uso, ao tratamento e à reinserção social de usuários e ao 

enfrentamento do tráfico de crack e outras drogas ilícitas” (ANDRADE, 2011; 

BRASIL, 2010a; NAPPO, SANCHEZ e RIBEIRO, 2012).  

Assim, em dezembro de 2011, em continuidade às ações do Governo 

Federal, foi lançado o Programa crack, é Possível Vencer, com medidas de 

integração de ações em três eixos: prevenção, cuidado e autoridade, alcançando em 

2013 a adesão de todos os Estados e do Distrito Federal, e instituindo o Programa 

em 118 municípios prioritários. O Programa atualmente possui 84 consultórios de 

rua; 581 leitos em enfermarias especializadas; 305 Centros de Atenção Psicossocial 

– Álcool e Drogas (CAPS AD), 47 com funcionamento 24 horas; além de outras 

redes de apoio. Em Goiás, existem dois consultórios de rua, sendo um em Goiânia e 

outro em Aparecida de Goiânia, e sete CAPS AD (dois em Goiânia) (BRASIL, 

2013a). 

 

1.1.2 Danos e agravos relacionados ao uso de crack 

 

Ao longo dos últimos anos, o uso do crack tem sido cada vez mais 

associado a uma infinidade de efeitos adversos imediatos e de longo prazo, que o 

relacionam a fragilidade social de seus consumidores e a uma série de doenças 

cardiovasculares, respiratórias, neurológicas e distúrbios psiquiátricos (BALDWIN et 

al., 2002; CORNISH e O’BRIEN, 1996; HAASEN et al., 2005; HAIM et al., 1995). 

A degradação social é facilmente observada em usuários de crack e tem 

sido cada vez mais prevalente em indivíduos em situação de rua (FALK, WANG e 

CARLSON, 2007; HAASEN et al., 2005). Esses formam, em geral, um grupo 

populacional economicamente e socialmente marginalizado e estigmatizado, 

expostos a riscos à saúde e por muitas ocasiões, envolvidos em atividades ilegais e 

criminosas para financiamento do vício compulsivo pelo crack (FELSON e 

BONKIEWICZ, 2013; FISCHER, REHM e PATRA, 2006). 
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A urgência do uso da droga, a intensidade dos efeitos e a necessidade de 

um novo consumo são chamadas de “fissura” ou “craving” (LIMA et al., 2013). 

Observa-se que sua intensidade, em usuários de crack, é de grande relevância, pois 

possui forte relação com atos de violência e comportamentos sexuais de risco, que 

deflagram desequilíbrios de ordem sócios sanitária para o usuário e para o contexto 

que o cerca, bem como a insegurança da população (CHAVES et al., 2011, GAWIN, 

2001; HAAS, KARILA e LOWENSTEIN, 2009; SHANNON et al., 2006). 

Estudos têm mostrado danos e agravos relacionados ao consumo de 

crack, como a “psicose cocaínica”, que tem sido associada à agressividade e 

violência dos usuários (CARVALHO e SEIBEL, 2009; HAASEN et al., 2005; 

ZUBARAN et al., 2013); agressão ao sistema neurológico, provocando oscilação de 

humor e problemas cognitivos; perda de peso; diminuição do perímetro cefálico em 

recém nascidos de usuárias (CHERUKURI et al., 1988); morte precoce por causas 

externas (LARANJEIRA et al., 2001; OUSEY e LEE, 2002; REINARMAN e LEVINE, 

2002; RIBEIRO et al., 2006); doenças cardíacas e infecciosas de transmissão sexual 

e parenteral (CARVALHO e SEIBEL, 2009; VON DIEMEN et al., 2010). Ainda, 

estudos têm mostrado que o crack tem sido uma das principais causas de 

internação em serviços de tratamento de dependência química no Brasil (FERREIRA 

FILHO et al., 2003; MOMBELLI, MARCON e COSTA, 2010). 

Considerando que o crack é uma droga consumida predominantemente 

por meio do fumo, muitas vezes para seu consumo, os usuários utilizam cachimbos 

improvisados produzidos principalmente de forma caseira (CHENG et al., 2014; 

FISCHER et al., 2010; MALCHY et al., 2011; OLIVEIRA e NAPPO, 2008b). Para sua 

confecção, os usuários utilizam de grande criatividade e materiais variados como: 

copo plástico, copo de iogurte, isqueiro, tubo de pasta de dente, tampas de garrafas 

PET (Polietileno Tereftalato), canos de PVC (Policloreto de Vinila), lâmpadas, 

canudos, frascos de vidro, antena de carro e, principalmente, lata de alumínio (de 

cerveja e/ou refrigerantes) (IVSINS et al., 2011; OLIVEIRA e NAPPO, 2008b). 

O uso de latas e outros materiais metálicos para confecção de cachimbos 

improvisados pode causar contaminação/intoxicação por metais pesados, mas 

também quando aquecidos podem causar lesões ao tecido cutâneo, aparecimento 

de bolhas e feridas na língua, lábios, rosto e dedos (BERNARDES FILHO et al., 

2013; CHENG et al., 2014; FARUQUE et al., 1996; MALCHY, BUNGAY e 
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JOHNSON, 2008; SHANNON et al., 2006). Assim, o compartilhamento desses 

utensílios para o consumo da droga coloca os usuários de crack em risco de 

aquisição e transmissão de infecções transmitidas por sangue, incluindo a infecção 

pelo vírus da hepatite B (HBV) (COMER et al., 1991; FISCHER et al., 2008; 

MORANO et al. 2013). Ainda, alguns estudos têm mostrado a presença do DNA do 

HBV em fluidos nasais e orais (HEIBERG et al 2010; KIDD-LJUNGGREN et al., 

2006). 

 

1.2 Hepatite B 

 

A infecção pelo HBV é um grave problema de saúde pública, podendo 

variar de uma forma inaparente até doença clinica, a qual pode se caracterizar como 

aguda ou evoluir para cronicidade (MASSOUMI, MARTIN e TAN, 2011; TE e 

JENSEN, 2010). Estimativas da Organização Mundial de Saúde (OMS) indicam que 

mais de dois bilhões de pessoas apresentam evidencias sorológicas de infecção 

passada ou recente pelo HBV em todo o mundo, das quais mais de 240 milhões 

estão cronicamente infectadas e, em risco de desenvolver insuficiência hepática, 

cirrose e/ou carcinoma hepatocelular (HCC). Aproximadamente 780.000 pessoas 

morrem a cada ano devido às consequências agudas ou crônicas de hepatite B 

(WHO, 2014). 

 

1.2.1 Vírus da hepatite B 

 

O HBV é classificado na família Hepadnaviridae, gênero 

Orthohepadnavírus (ICTV, 2013). Possui uma estrutura complexa de forma esférica, 

medindo 42 nm de diâmetro, com um envelope externo composto pelas proteínas de 

superfície; e internamente um nucleocapsídeo, com formato icosaédrico constituído 

pela proteína “core” envolvendo o genoma viral. Além das partículas completas, 

subpartículas virais, esféricas ou tubulares de 22 nm de diâmetro, formadas pelas 

proteínas de superfície do HBV também são encontradas no sangue de indivíduos 

infectados (LIANG, 2009) (Figura 1). 

O genoma do HBV é composto por uma fita de DNA, circular, 

parcialmente dupla, com cerca de 3.200 pares de bases (pb). A fita de polaridade 
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negativa possui quatro sequencias de “leitura aberta” (Open Reading Frame - ORF) 

denominadas de Pré-S/S, Pré-core/core, Polimerase-Pol e X, que codificam as 

proteínas estruturais e não estruturais do HBV (SEEGER, ZOULIM e MASON, 2007) 

(Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

A região Pré-S/S codifica as proteínas que constituem o envelope viral: L 

(large), M (middle) e S (small). A proteína L exerce um papel importante na ligação 

do HBV ao receptor NTCP humano (sodium-taurocholateco-transporter polypeptide) 

(NI et al., 2014), e na montagem e liberação do vírion da célula hospedeira 

(EZZIKOURI et al., 2014; GLEBE e URBAN, 2007). A função da proteína M ainda 

não foi elucidada, mas sabe-se que sua ausência não interfere na formação do 

vírus, e nem impede a infecciosidade viral (GLEBE, 2007). Já a proteína S, ou 

antígeno de superfície do vírus da Hepatite B (HBsAg), apresenta epítopos 

específicos para alvos primários de anticorpos neutralizantes. Vacinas compostas 

pelo HBsAg induz imunidade protetora. Por outro lado, mutações dentro desse 

epítopo têm sido selecionadas durante a vacinação e após tratamento com 

imunoglobulina hiperimune em indivíduos submetidos a transplante de fígado 

(LOCARNINI e ZOULIN, 2010).  

A Região Pré-Core/Core codifica as proteínas “e” (HBeAg) e core 

(HBcAg). A primeira é um antígeno solúvel, e sua presença no soro de indivíduos 

infectados indica replicação viral. Já o HBcAg forma o capsídeo viral e desempenha 

Figura 1. Estrutura do vírus da hepatite B. 
Fonte: adaptado de Perkins (2002) 

Figura 2. Genoma do HBV 
Fonte: adaptado de Clemens et al. (2010) 
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importante papel na replicação viral e na indução de anticorpos contra o antígeno 

“core” do vírus da hepatite B (anti-HBc) independente de células T, sendo 

encontrado  somente em hepatócitos infectados (LIANG, 2009).  

A Região Pol codifica uma enzima viral multifuncional com quatro 

domínios: (I) proteína terminal ou primase, que atua na encapsidação e início da 

síntese da fita menor do DNA; (II) transcriptase reversa, que atua na síntese do 

genoma; (III) ribonuclease H (RNAse H), que degrada o ácido ribonucleico (RNA) 

pré-genômico e facilita a replicação viral; (IV) região espaçadora (LIANG, 2009; 

NGUYEN, LUDGATE e HU, 2008). 

A região X codifica uma proteína detectada apenas nos hepatócitos 

infectados (HBxAg), que tem propriedade multifuncional com atividade 

transativadora transcricional em vários promotores virais e celulares (BARBINI et al., 

2012; KEW, 2011; MICHIELSEN, FRANCQUE e VAN DONGEN, 2005), sendo  

associada ao desenvolvimento de carcinoma hepático em portadores crônicos do 

HBV (BARBINI et al., 2012; MARTIN-VILCHEZ et al., 2011). 

O HBV é classificado em oito grupos genômicos, denominados de A a H, 

e vários subgenótipos (FRANCO et al., 2012; NORDER et al., 2004; NORDER et al., 

1992). Dois novos genótipos têm sido propostos, sendo denominados de I e J 

(OLINGER et al., 2008; TATEMATSU et al., 2009; YU et al., 2010). No Brasil, 

estudos têm mostrado a circulação dos genótipos A, B, C, D, F e G, contudo os mais 

frequentes são os tipos A, D e F (DIAS et al., 2012; MELLO et al., 2007). 

 

1.2.2 Aspectos clínicos da infecção pelo HBV 

 

O período médio de incubação do HBV é de 60 a 90 dias, mas pode 

variar de 30 a 180 dias. Sua transmissibilidade é incerta podendo ter seu início entre 

duas a três semanas antes dos primeiros sintomas, mantendo-se durante a evolução 

clínica da doença com duração variável, considerando que o portador crônico pode 

transmitir o HBV durante vários anos (LIAW e CHU, 2009). 

O espectro da infecção varia desde uma forma assintomática, fato de ser 

considerada uma doença silenciosa, até doença hepática fulminante (LIAW e CHU, 

2009). Na forma aguda, os sintomas da hepatite B incluem icterícia (em 30% dos 



23 

 

casos), fadiga, inapetência, dispepsia, náuseas, vômitos, evacuações de cor clara, 

dor abdominal e artralgias (LIANG, 2009). 

A forma fulminante da hepatite B é caracterizada pela evolução rápida 

para insuficiência hepática, e manifesta-se com a presença de icterícia, 

encefalopatia hepática, coagulopatia e níveis altos de aminotransferases. Acredita-

se que essa forma ocorra devido à lise maciça dos hepatócitos infectados pelo HBV, 

mediada por uma acentuada resposta imune do hospedeiro. Geralmente, a hepatite 

fulminante ocorre em menos de 1% dos casos de hepatite aguda, mas é letal em 

cerca de 70% dos casos (LIAW e CHU, 2009). 

Após a infecção aguda, aproximadamente 95% dos neonatos, 20-30% 

das crianças (1 a 5 anos) e menos de 5% dos adultos evoluem para doença 

hepática crônica (LIAW e CHU 2009; TREPO, CHAN e LOK, 2014). De 15 a 40% 

dos casos de hepatite B crônica desenvolverão cirrose, descompensação hepática e 

carcinoma hepatocelular (LOK e MCMAHON, 2007).  

 

1.2.3 Diagnóstico laboratorial  

 

Os testes de função hepática, especialmente, os níveis séricos da alanina 

aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST), apesar de serem 

indicadores sensíveis de dano hepático, não são específicos para as hepatites virais 

(VAN BEEK et al., 2013). Assim, o diagnóstico da infecção pelo HBV é geralmente 

realizado por meio da detecção de seus marcadores sorológicos: HBsAg, anti-HBs, 

HBeAg, anti-HBe e anti-HBc (IgM e IgG) (LIAW e CHU, 2009) (Figuras 3 e 4).  

O HBsAg é o primeiro marcador sorológico a surgir na infecção aguda, 

cerca de uma a seis semanas antes das manifestações clínicas, e sua presença 

indica infecção ativa. A detecção desse marcador por mais de 24 semanas do seu 

aparecimento indica evolução para hepatite B crônica. O seu anticorpo 

correspondente (anti-HBs), é o marcador de imunidade contra o HBV. Em geral, é 

detectado após o desaparecimento do HBsAg, ou seja cerca de seis meses do início 

da infecção. Quando esse marcado se apresenta isoladamente indica vacinação 

prévia contra HBV (PRICE, 2014). 

O HBeAg aparece no soro de indivíduos infectados junto com o HBsAg e 

sua presença está associada a níveis elevados de viremia e infecciosidade. O seu 
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desaparecimento e o surgimento do anticorpo contra o antígeno “e” do vírus da 

hepatite B (anti-HBe) significa infecciosidade reduzida, evolução para cura nos 

casos agudos ou baixa replicação viral na hepatite B crônica (RODRÍGUEZ-FRIAS e 

JARDI, 2008). 

Uma a duas semanas após o aparecimento do HBsAg é possível detectar 

o anti-HBc as custas da fração Imunoglogulina M (IgM), que indica doença aguda. 

Esse marcador persiste por mais de seis meses após o desaparecimento do HBsAg, 

quando então declina em níveis indetectáveis, sendo então encontrado o anti-HBc 

fração Imunoglogulina G (IgG) que persiste por toda a vida, e pode indicar infecção 

passada ou em curso, sendo utilizado na triagem da infecção pelo HBV (KWOW e 

LEE, 2011) (Figura 3). 

Na infecção crônica pelo HBV são detectados os marcadores HBsAg e 

anti-HBc total (as custas da fração e IgG). O anti-HBc IgM pode estar presente em 

alguns pacientes com exacerbação aguda da hepatite B crônica, mas em títulos 

mais baixos do que na infecção aguda (TREPO, CHAN e LOK, 2014) (Figura 4). 

Ensaios de biologia molecular têm sido utilizados para detectar, 

quantificar e sequenciar o HBV DNA. Técnicas de amplificação do DNA incluem 

Polimerase Chain Reaction (PCR), hibridização, b-DNA (branched-DNA) e 

Transcription-Mediated Amplification (TMA) (CHEVALIEZ, RODRIGUEZ e 

PAWLOTSKY, 2012). Para detecção dos genótipos, existem vários métodos como 

PCR com primers tipo-específicos, análise do polimorfismo de comprimento dos 

fragmentos de restrição (Restriction Fragment Length Polymorfisms - RFLP), 

hibridização reversa dos produtos da PCR – LiPA (Line Probe Assay), PCR em 

tempo real (Real Time PCR) e sequenciamento do genoma (CHEVALIEZ, 

RODRIGUEZ e PAWLOTSKY, 2012; MAHTAB et al., 2008). 
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Figura 3. Curso sorológico da hepatite B aguda, segundo a cinética dos marcadores sorológicos 
Fonte: adaptado de Brasil (2008a) 
 
 

Figura 4. Curso sorológico da hepatite B crônica, segundo a cinética dos marcadores sorológicos 
Fonte: adaptado de Brasil (2008a) 
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1.2.4 Epidemiologia da infecção pelo HBV 

 

O HBV é transmitido por via sexual, vertical e parenteral. Assim, várias 

vias de disseminação viral são possíveis, incluindo: transfusão de sangue e 

hemoderivados; relação sexual sem proteção; acidente ocupacional com material 

biológico; compartilhamento de objetos de uso pessoal como lâminas de barbear, 

escovas de dente, alicates de unha, e compartilhamento de seringas/agulhas, 

canudos e cachimbos durante o uso de drogas ilícitas (FRANCO et al., 2012; 

LAVANCHY, 2004; LIAW e CHU, 2009). 

Com o advento da vacina contra hepatite B, em geral, houve uma redução 

mundial na prevalência do HBsAg em todas as regiões do mundo (OTT et al., 2012). 

Atualmente, a distribuição da hepatite B apresenta, em algumas regiões, variações 

de endemicidade, conforme a faixa etária da população (Figuras 5 e 6). 

De acordo com a revisão sistemática conduzida por Ott et al. (2012), a 

prevalência do HBsAg ainda alcança níveis iguais ou superiores a 8% em crianças e 

adultos somente na região noroeste da África. Em crianças, taxas para o HBsAg 

intermediária a alta (5-7%) podem ser encontradas na África Subsaariana, parte da 

Ásia incluindo China, Mongólia e Cazaquistão e da América Latina Andina (Bolívia, 

Perú e Colômbia). Endemicidade baixa a intermediária são verificadas na Austrália, 

norte da África, Oriente Médio, Europa, Rússia, sul e norte da América do Sul, 

América Central e Groelândia. Já prevalências menores que 2% são encontradas 

em países do sudeste asiático, Brasil e Paraguai. 

Em adultos, taxas de prevalência intermediária a alta são observadas na 

África Subsaariana e parte da Ásia (centro-sul e sudeste). Na Austrália, norte e sul 

da África, América Latina Andina, Guianas e países caribenhos são verificadas 

prevalências intermediárias a baixas. Por fim, taxas inferiores a 2% são encontradas 

na Europa Ocidental, Brasil, Venezuela, Colômbia, Américas Central e do Norte 

(OTT et al., 2012). 
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Figura 5. Prevalência do HBsAg, em crianças de 5 a 9 anos, em 2005 
Fonte: adaptado de Ott et al. (2012) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Prevalência do HBsAg, em adultos de 19 a 49 anos, em 2005 
Fonte: adaptado de Ott et al. (2012) 
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Sem dados 



28 

 

No Brasil, um estudo de base populacional, realizado entre 2005 e 2009, 

estimou uma prevalência para o HBsAg e anti-HBc, na população urbana de 10 a 69 

anos de 0,37% e 7,4%, respectivamente. Nas capitais da Região Centro-Oeste 

(Goiânia, Campo Grande e Cuiabá) a prevalência foi de 0,31% e 4,3%, classificando 

o Brasil e a Região Centro-Oeste como de baixa endemicidade para hepatite B 

(PEREIRA, XIMENES e MOREIRA, 2010). Também, de acordo com os relatórios do 

Sistema Informação de Agravos de Notificação (SINAN) (BRASIL, 2012b), de 1999 a 

2011, foram notificados 120.343 casos de hepatite B, sendo que 11.895 destes 

casos são da Região Centro-Oeste, o que corresponde a 9,9% do total do País, com 

taxa de detecção nessa região maior do que a média nacional (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 7. Taxa de detecção de hepatite B (por 100.000 habitantes) segundo região de residência por 
ano de notificação. Brasil, 1999 a 2010 
Fonte: Brasil (2012a) 

 

1.2.4.1 Epidemiologia da infecção pelo HBV em usuários de drogas não 

injetáveis 

 

A prevalência da infecção pelo HBV em usuários de drogas ilícitas não 

injetáveis é variável, e depende da endemicidade regional, e práticas de risco da 

população. Nos EUA, Hwang et al. (2000) investigaram 266 usuários de crack 

institucionalizados em Houston e cidade do Texas, Texas, e encontraram uma 
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positividade para o HBV (anti-HBc) de 33,5%. Neste mesmo estado, na cidade de 

Santo Antônio, um estudo conduzido em 219 usuários de heroína não injetável 

estimou uma prevalência de 1,8% (VALDEZ et al., 2011). Na cidade de Baltimore, 

Maryland, Kuo et al. (2004) verificaram uma prevalência de 19%. Em Nova Iorque, 

em população não institucionalizada, Kottiri et al. (2005) observaram uma 

positividade de 11,9% em 59 usuários de drogas não injetáveis (UDNI), e Gyarmathy 

et al. (2002) 23,4% em 337 indivíduos. Por fim um estudo multicêntrico envolvendo 

3.963 UDNI atendidos em clínicas de doenças sexualmente transmissíveis (DST) 

estimou em 8,55% a prevalência de expostos ao HBV (SEMAAN et al., 2010). 

Na Europa, uma investigação conduzida por Removille et al. (2011) em 

Luxemburgo, mostrou uma prevalência global para o HBV (anti-HBc) de 8,9% em 45 

UDNI institucionalizados e não institucionalizado, enquanto em Amsterdam, 

Holanda, Van Houdt et al. (2009) detectaram positividade para o HBV em 25,6% de 

308 UDNI. Na Itália, um estudo multicêntrico realizado em serviços de tratamento 

para dependência química (n=181), encontrou uma positividade de 27,2% (CAMONI 

et al., 2010). Na Inglaterra, em uma região rural, 10,5% (4/38) dos usuários de 

crack/cocaína com dependência severa e 4,8% (13/268) com dependência 

moderada relataram antecedentes de hepatite B (VIVANCOS et al., 2006). 

Na América do Sul, Osimani et al.(2005) pesquisaram 367 usuários de 

cocaína não injetável uruguaios, sendo encontrada uma prevalência de 11,7%, e na 

Argentina, Rossi et al. (2008) relataram uma prevalência de 9% em 502 UDNI. 

No Brasil, Nunes et al. (2007) verificaram uma prevalência de 0,8% para o 

HBsAg em 125 mulheres usuárias de crack da Bahia. Já na Região Centro-Oeste, 

um estudo realizado em 852 UDNI institucionalizados mostrou uma prevalência 

global para o HBV (anti-HBc) de 14% (FERREIRA et al., 2009). 

 

1.2.5 Prevenção e controle da hepatite B 

 

Em 2010, a Assembleia Mundial da Saúde e seus 194 Estados membros 

aprovaram uma resolução reconhecendo as hepatites virais como problema mundial 

de saúde pública e convocou a OMS para desenvolver e implementar uma 

estratégia global e abrangente para prevenção e controle dessas infecções (WHO, 

2012a). Esse documento internacional influenciou o Ministério da Saúde do Brasil na 
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criação de uma agenda de ações para o controle e prevenção das hepatites virais e 

melhorar seus indic/adores de saúde (BRASIL, 2011).   

Globalmente, as estratégias disponíveis para prevenção e controle da 

hepatite B incluem a triagem para o HBV em bancos de sangue e em gestantes, 

medidas de precauções com sangue e outros fluidos biológicos em profissionais de 

saúde, tratamentos mais eficazes e de baixa toxicidade, programas de redução de 

danos em usuários de drogas ilícitas e, principalmente, a vacinação contra hepatite 

B (ASPINALL et al., 2011; FRANCO et al., 2012; WONG e CHAN, 2013). 

A prevenção da hepatite B pode ser alcançada pelo sucesso  da 

vacinação que é a medida de prevenção mais segura e eficaz, e de maior impacto 

contra hepatite B (CDC, 2012; ROMANO et al., 2011; WHO, 2012a). 

A vacina contra hepatite B está disponível mundialmente desde 1982 e 

pelo menos um bilhão de pessoas já foram vacinadas no mundo. Desde 1991, a 

OMS tem recomendado a vacinação universal contra hepatite B, sendo que 179 

países membros já a incluíram em seus Programas de Imunização; as 

consequências positivas já são evidentes, podendo ser observada uma queda nas 

taxas de incidência da hepatite B em vários países, especialmente devido a 

imunização infantil (OTT et al., 2012; WHO, 2012a). 

No Brasil, a introdução da vacina contra hepatite B ocorreu em 1986, 

sendo que em 1989 foi realizada a campanha de vacinação na área endêmica da 

Amazônia ocidental, seguindo-se à implementação dessa vacina na rede básica da 

região (BRASIL, 2013b). Em 1992, houve a implantação da vacina para grupos em 

maior risco de hepatite B. Em 1999, foi estendida para menores de um ano em todo 

o País, e para menores de 15 anos de idade no Distrito Federal e em áreas de 

grande endemicidade como a Região Norte e os estados do Espírito Santo, Paraná, 

e Santa Catarina (BRASIL, 2013b; EL KHOURI et al., 2005; GADELHA e AZEVEDO, 

2003). 

Atualmente, a vacina contra hepatite B é disponibilizada para todos os 

indivíduos com até 49 anos, gestantes após o primeiro trimestre de gestação e 

grupos em elevado risco para hepatite B, inclusive usuários de drogas ilícitas, 

independentemente de faixa etária (BRASIL, 2013c; BRASIL, 2010b; BRASIL, 

2009). 
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A vacina contra hepatite B, usada no Brasil, é produzida pelo Instituto 

Butantan, em São Paulo, por engenharia genética, e utiliza células de levedura 

(Hansenulla polymorpha) como sistema de expressão do HBsAg. Cada mL da 

vacina brasileira contém 25μg de HBsAg recombinante, hidróxido de alumínio até 

1,25 mg (de alumínio), e 0,05 mg de timerosal. Em adultos, a vacina é geralmente 

administrada em três doses de 25 μg nos meses 0, 1 e 6, por via muscular. Já em 

crianças e adolescentes, recomenda-se a metade da dose (BRASIL, 2008b). 

 

1.2.5.1 Vacina contra hepatite B e usuários de drogas 

 

Em geral, uma baixa cobertura e adesão à vacinação contra hepatite B 

têm sido observadas em usuários de drogas em todo o mundo (KUO et al., 2004; 

LUM et al., 2003; SUTTON, GAY e EDMUNDS, 2006; WALSH et al., 2014). No 

Brasil, apesar da disponibilidade e gratuidade da vacina, estudos têm mostrado 

baixa frequência de usuários de drogas vacinados (ATTILIO et al., 2011; FERREIRA 

et al., 2009; MARCHESINI et al., 2007). No Rio de Janeiro, Oliveira et al. (2005) 

investigaram 609 usuários de drogas injetáveis, e verificaram que quase a totalidade 

não havia sido vacinado contra hepatite B. Do total, 96,7% negaram vacinação 

prévia e apenas 0,8% eram anti-HBs positivos. Em São Paulo, 42% de 205 usuários 

de drogas injetáveis (UDI) portadores do HIV relataram não ter recebido a vacina 

contra hepatite B (MARCHESINI et al., 2007). 

No Mato Grosso do Sul, Attilio et al. (2011) encontraram em apenas 33% 

dos usuários de drogas ilícitas estudados (em sua maioria não injetáveis) história de 

vacinação contra HBV. Já Ferreira et al. (2009) verificaram em 852 UDNI de três 

capitais da Região Centro-Oeste (Goiânia, Campo Grande e Cuiabá) que somente 

8% apresentavam positividade isolada para o anti-HBs, sugerindo vacinação previa 

contra hepatite B. 

Além da baixa frequência de indivíduos vacinados, estudos têm mostrado 

também baixa completude do esquema vacinal em usuários de drogas (KUO et al., 

2004; LUM et al., 2003). Perante esse cenário, têm sido sugeridos para essa 

população, esquemas alternativos da vacina contra hepatite B (HWANG et al., 2010; 

ROGERS e LUBMAN, 2005; SUTTON et al., 2008). 
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Alguns autores têm recomendado esquemas de vacinação acelerada, 

com redução do intervalo entre as doses. Hwang et al. (2010) realizaram um ensaio 

clinico, utilizando o esquema 0, 1 e 2 meses versus (vs.) o esquema padrão (0, 1 e 6 

meses) e observaram que a completude do esquema acelerado foi de 77% 

comparado a  73% no esquema padrão, e em UDI 75% vs. 66%. Nos dois grupos, a 

taxa de soroproteção foi de 65% no 12º mês após a primeira dose.  

Rogers e Lubman (2005) ofereceram a vacina contra hepatite B para 90 

usuários de drogas, recrutados em locais públicos e serviços de saúde, na faixa 

etária de 14 a 22 anos. Todos receberam um esquema super acelerado de três 

doses (0, 7 e 21 dias) e 71% concluíram o esquema vacinal. 

Considerando outros grupos de difícil acesso, Mak et al. (2003) avaliaram 

a adesão ao esquema completo da vacina contra hepatite em profissionais do sexo 

em Ghent, Bélgica, considerando um calendário acelerado de quatro doses (0, 1, 2 e 

12 meses) vs. o esquema convencional (0, 1 e 6 meses). De acordo com os 

resultados do estudo, do total de mulheres que receberam a primeira dose do 

esquema acelerado, 79,4% aderiram a segunda e terceira doses, enquanto a 

adesão ao esquema convencional completo foi de 59,5% (p < 0,01). Por outro lado, 

quando considerada a adesão as quatro doses do esquema acelerado, a taxa 

declinou para 52%.  

Um estudo conduzido em 566 prisioneiros da Estônia avaliou a adesão as 

três doses da vacina contra hepatite B, utilizando o esquema 0, 7 e 21 dias, com 

uma dose de reforço seis meses após a terceira dose. Do total, 80% receberam as 

três doses da vacina, mas somente 42% a quarta dose. A resposta vacinal foi 

avaliada em 145 prisioneiros que receberam as três doses, sendo observado que 

67% haviam desenvolvido anticorpos protetores (CHRISTENSEN et al., 2004). 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Estima-se que existam 370 mil usuários de crack no Brasil, sendo 51 mil 

na Região Centro-Oeste (BRASIL, 2014). Esses indivíduos, em geral, apresentam 

múltiplos comportamentos de risco, que os expõem as doenças de transmissão 

sexual e parenteral, como a hepatite B (BREWER et al., 2007; COMER et al. 1991; 

DUFF et al., 2013; ROSS et al., 2002). 

A vacina contra hepatite B, considerada o meio mais eficaz de prevenção 

dessa infecção, tem sido recomendada para usuários de drogas desde o seu 

surgimento, e no Brasil, está disponível gratuitamente para os usuários de drogas 

(BRASIL, 2010b). Apesar dessa disponibilidade, tem sido observada uma baixa 

frequência de usuários de drogas ilícitas vacinados. A dificuldade de acesso desses 

indivíduos aos serviços de saúde, inabilidade dos profissionais de saúde em lidarem 

com essa população, somado ao longo intervalo entre a segunda e a terceira dose 

da vacina parecem contribuir para esse cenário (DAUGHTRIDGE, ARCHIBALD e 

CONWAY, 2014). Nesse contexto, estratégias de esquemas acelerados para a 

vacinação contra a hepatite B parecem uma importante ferramenta para suplantar 

essas dificuldades (HWANG et al., 2010; ROGERS e LUBMAN, 2005). 

Para que ações de saúde tenham êxito é imperativo que os profissionais 

de saúde conheçam a situação da população-alvo, como também os fatores que 

possam contribuir no processo saúde-doença. No Brasil, ainda são poucos os 

estudos sobre a epidemiologia da infecção pelo HBV em usuários de crack, e do 

nosso conhecimento não existe informação sobre hepatite B em usuários de crack 

em nosso estado. Assim, em consonância com a Política Nacional de Enfrentamento 

ao Uso de crack (BRASIL, 2010a), a proposta deste estudo foi investigar a 

epidemiologia da infecção pelo HBV em usuários de crack institucionalizados em 

Goiânia-Goiás. Também, investigar a situação vacinal contra hepatite B e adesão as 

três doses da vacina, utilizando um esquema acelerado. Acreditamos que os 

resultados obtidos serão a base para o planejamento de ações efetivas de 

prevenção e controle dessa virose em uma população, que muitas vezes fica a 

margem dos serviços públicos de saúde.  
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3. OBJETIVO 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Investigar a epidemiologia da infecção pelo vírus da Hepatite B e situação 

vacinal em usuários de crack institucionalizados em Goiânia – Goiás. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Estimar a prevalência da infecção pelo HBV em usuários de crack 

institucionalizados em Goiânia-GO; 

 Analisar potenciais fatores associados à infecção pelo HBV nesses 

indivíduos; 

 Verificar a situação vacinal contra hepatite B; 

 Avaliar a adesão e resposta vacinal contra hepatite B, utilizando um esquema 

super acelerado (0, 7 e 21 dias). 
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4. MÉTODOS 

 

4.1 Desenho do estudo e participantes 

 

O presente estudo está inserido em um estudo matriz intitulado “Perfil da 

infecção pelo HBV, vírus da hepatite C (HCV), HIV e pelo vírus linfotrópico de 

células T humana (HTLV) em usuários de crack – subsídios para ações de 

prevenção” financiada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) (processo n. 474713/2012-1) e pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) (edital n. 06/2012). 

Inicialmente, realizou-se um estudo observacional, transversal, para 

estimar a prevalência da infecção pelo vírus da hepatite em usuários de crack 

institucionalizados. Em seguida, formou-se uma coorte de indivíduos suscetíveis à 

hepatite B para avaliação da adesão à vacina, completude do esquema e resposta 

vacinal contra hepatite B, utilizando-se um esquema super acelerado (ROGERS e 

LUBMAN, 2005). 

Este estudo foi desenvolvido na Unidade de Dependência Química (UDQ) 

do Hospital Espírita Eurípedes Barsanulfo, em Goiânia-GO, em usuários de crack, 

no período de agosto de 2012 a abril de 2013. 

Trata-se de uma instituição hospitalar e educacional, com filosofia e 

prática espírita, filantrópica e sem fins lucrativos. A unidade presta atendimento de 

referência em saúde mental, com serviços ambulatoriais, hospital-dia [alta e 

internação hospitalar, em um modelo humanizado, atendendo pacientes por via 

particular, por planos de saúde conveniados e pelo Sistema Único de Saúde (SUS)]. 

O hospital-dia atende cerca de 30 pacientes/dia, 16,7% desses devido ao uso de 

drogas ilícitas. A Unidade de Dependência Química (UDQ) possui 96 leitos, e interna 

mensalmente cerca de 160 pacientes. Destes, aproximadamente 70% são 

internados, de acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID), por 

Transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de múltiplas drogas e ao uso 

de outras substâncias psicoativas (código F19), o que incluí o uso de crack. 
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4.2 População e amostra 

 

A população foi constituída de usuários de crack institucionalizados, 

internados na UDQ do hospital em estudo. Para o cálculo amostral, foi considerado 

um nível de 95% de significância (p< 0,05), prevalência global de 14,0% para HBV 

(HBsAg e/ou anti-HBc) (FERREIRA et al., 2009), precisão de 4,0% e efeito de 

desenho de 2,0. Assim, no mínimo, 578 pessoas seriam necessárias para compor a 

amostra.  

 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 

 Ter idade igual ou superior a 18 anos;  

 Estar em tratamento para dependência química no hospital do estudo; 

 Ter consumido crack nos últimos 60 dias. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

 

 Estar sob efeito de medicamento no momento da entrevista, sendo incapaz 

de responder ao questionário; 

 Apresentar, no momento da coleta sanguínea, comportamento que 

incompatibilize a sua participação na entrevista e/ou coleta de amostra 

sanguínea. 

 

4.3 Entrevista e coleta de amostra sanguínea 

 

A coleta de dados foi realizada duas vezes por semana, por um período 

de oito meses, de agosto de 2012 a abril de 2013. Dessa forma, todos os indivíduos 

internados com o CID F19 (n=959) durante o período do estudo e elegíveis foram 

convidados a participar do estudo.  

Para o recrutamento, a partir da lista de indivíduos internados no período, 

realizava-se o convite, de acordo, com a ordem sequencial da lista. Todos os 

participantes foram informados sobre os objetivos e metodologia da pesquisa e 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) (Apêndice B).  
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As entrevistas foram realizadas em local privativo, nas dependências da 

UDQ, utilizando um instrumento padronizado, baseado no questionário da Pesquisa 

Nacional Sobre o Perfil dos Usuários de crack, realizado pela Fundação Oswaldo 

Cruz/Ministério da Saúde (FIOCRUZ/MS), previamente validado (Apêndice C). 

Após a entrevista, todos os participantes foram encaminhados para coleta 

de amostra de sangue (10 mL), por punção venosa periférica, utilizando seringa e 

agulha descartáveis. O sangue coletado era transportado em caixa térmica até o 

Laboratório de Virologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da 

Universidade Federal de Goiás (IPTSP/UFG), onde foi centrifugado para a obtenção 

do soro, separado e estocado a -20ºC até a realização dos ensaios sorológicos. 

Os ensaios sorológicos para verificação dos marcadores virais HBsAg, 

anti-HBc e anti-HBs foram realizados no Laboratório de Virologia do IPTSP/UFG. Já 

a detecção quantitativa do marcador anti-HBs foi realizada em parceria com o 

Laboratório Clínico da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC), Goiânia-GO. 

 

4.4 Vacinação contra hepatite B 

 

Após a coleta de sangue, a primeira dose da vacina contra hepatite B foi 

oferecida a todos os participantes. As doses subsequentes foram oferecidas para os 

indivíduos identificados como suscetível ao HBV pela triagem sorológica.  

A vacina contra hepatite B foi administrada de acordo com um esquema 

superacelerado: 0, 7 e 21 dias (ROGERS e LUBMAN, 2005). Este esquema foi 

escolhido devido ao período de internação no Hospital, que em média era de 28 

dias; definido pelo protocolo clínico da instituição como tempo necessário para que 

os pacientes se desintoxicassem e se motivassem para o tratamento (comunicação 

pessoal). A vacina administrada foi a mesma utilizada pelo Programa Nacional de 

Imunizações (PNI), ou seja, a vacina brasileira recombinante contra hepatite B 

(VrHBV) do Instituto Butantan, em São Paulo, obtida por meio da Coordenação de 

Imunização da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (Lotes nº 1102044, 

1105136, 1105174, 1106140, 1106149, 1107154, 1107155, 1107159, 1107160, 

1107166, 1105174).  

Cada mL da VrHBV contém 25 μg de HBsAg purificado, 1,25 mg de 

hidróxido de alumínio (adjuvante), 0,20 mg de timerosal (conservante). Foi utilizada 
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a dosagem recomendada pelo Ministério de Saúde (BRASIL, 2008b), ou seja, 0,5 

mL para menores de 20 anos e 1mL para as demais faixas etárias. A vacina foi 

administrada por via intramuscular (músculo deltóide).  

Aproximadamente 60 dias após a terceira dose, todos os indivíduos foram 

contatados, por meio de ligações telefônicas, para retornarem ao hospital para nova 

coleta de amostra sanguínea para avaliação da resposta vacinal. Como 

ressarcimento pelo deslocamento, todos receberam um vale transporte para o 

traslado. Assim como descrito anteriormente, as amostras sanguíneas foram 

transportadas para o Laboratório de Virologia do IPTSP/UFG, onde foram 

processadas e congeladas até a realização dos ensaios.  

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, 2004). As vacinas utilizadas foram mantidas entre +2ºC 

à +8ºC desde o deslocamento da rede de frio central até o momento da sua 

administração, de acordo com as normas do PNI (BRASIL, 2013d). 

 

4.5 Variáveis de estudo 

 

 Neste estudo foram analisados dados sociodemográficos relacionados 

ao consumo do crack e outros potenciais fatores de risco para infecção pelo HBV. 

Foi considerada variável de desfecho a positividade para o HBsAg e/ou anti-HBc, 

conforme Quadro 1. 
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Quadro 1. Descrição das variáveis do estudo 

Tipo de variáveis Variáveis Tipo  

Sociodemográficas 

Cidade de Origem Nominal 

Sexo Nominal 

Idade (anos) Contínua 

Cor Nominal 

Estado civil Nominal 

Profissão Nominal 

Renda Mensal (R$) Contínua 

Escolaridade (tempo em anos) Contínua 

Consumo de crack 

 

Idade de inicio do uso de drogas ilícitas (anos) Contínua 

Tempo de uso de crack (meses) Contínua 

Modo de uso do crack Nominal 

Materiais utilizados para uso do crack Nominal 

Compartilhamento de cachimbos Nominal 

Fatores de risco 

Antecedentes de droga injetável; Nominal 

História de transfusão de sangue Nominal 

História de prisão Nominal 

Caracterização dos parceiros sexuais Nominal 

Uso de preservativo Ordinal 

Antecedentes de prostituição Nominal 

Antecedentes de coerção sexual  Nominal 

Tatuagem  Nominal  

Situação clínica 

Testagem prévia para anti-HIV Nominal 

História de doença sexualmente transmissível, 

excluído HIV/Aids 
Nominal 

Vacinação prévia contra hepatite B Nominal 

Quantidade de doses relatada Ordinal 

Marcadores sorológicos  HBsAg, anti-HBc total e anti-HBs Nominal 

 

4.6 Testes sorológicos 

 

Todas as amostras foram testadas, pelo ensaio imunoenzimático (ELISA), 

para a detecção dos marcadores HBsAg, anti-HBc total e anti-HBs, pelo ensaio 

imunoenzimático, utilizando kits comerciais, de acordo com as recomendações do 

fabricante (Quadro 2). 

A detecção quantitativa do anti-HBs foi realizada por meio do ensaio de 

electroquimioluminescência (ECLIA), utilizando os analisadores de imunoensaios 

Elecsys e cobas (Quadro 2). O analisador calcula automaticamente a concentração 

de analito de cada amostra em UI/L, tendo como limite de detecção 2.0 UI/L. 
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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: 100-999 mUI/mL) e altos respondedores 

(anti-HBs ≥ 1000 mUI/mL) (MICHEL e TIOLLAIS, 2010). 

 

Quadro 2. Relação dos testes sorológicos realizados segundo os princípios, reagentes comerciais e 
protocolos estabelecidos 

Marcador Teste Sorológico Reagente Comercial Protocolo 

HBsAg ELISA - sanduíche 
Biomérieux: HepanostikaHBsAg 
Ultra – França 

ANEXO A 

Anti-HBc total 
ELISA – Inibição 
competitiva 

DiaSorin: ETI-AB-COREK PLUS - 
Itália 

ANEXO B 

Anti-HBs qualitativo ELISA- sanduíche DiaSorin: ETI-AB-AUK-3 - Itália ANEXO C 

Anti-HBs quantitativo ECLIA - sanduíche 
Roche Diagnostics: Elecsys 2010 
e analisador cobas e 411 - Suíça 

ANEXO D 

 

4.7 Processamento e análise dos dados 

 

Os dados das entrevistas e os resultados dos testes sorológicos foram 

digitados em microcomputador e analisados em programa estatístico SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) versão 17.0 for Windows. Prevalências 

foram calculadas com intervalo de confiança de 95%. Para análise dos fatores 

associados a exposição ao HBV (HBsAg e/ou anti-HBc) foram excluídos os 106 

usuários de crack que apresentaram perfil sorológico de vacinação prévia contra 

hepatite B. Foi realizada inicialmente a análise univariada de fatores associados ao 

HBV. As variáveis que apresentaram valor de p < 0,10 foram incluídas em um 

modelo de regressão múltipla, método Backward step wise. Os testes t de student, 

x² (qui-quadrado) e Exato de Fisher foram utilizados quando apropriados. Foram 

calculados o valor preditivo positivo, valor preditivo negativo, sensibilidade e 

especificidade do relato de vacinação. 

 

4.8 Aspectos éticos 

  

O presente estudo integra um projeto amplo, intitulado “Perfil da infecção 

pelo HBV, HCV, HIV e HTLV em usuários de crack: subsídios para ações de 

prevenção”, o qual foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
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Humana do Hospital das Clínicas/UFG, protocolo CEP/HC/UFG nº 117/2011 (Anexo 

E). 

Todos os participantes foram esclarecidos sobre a pesquisa e assinaram 

o TCLE em conformidade com as Resoluções 196/1996 e 466/2012 do Conselho 

Nacional de Saúde (BRASIL, 2012c; BRASIL, 2012d). 

O aconselhamento pré-teste preconizado para a testagem sorológica para 

HBV, foi realizado antes da coleta de amostras clínicas e o aconselhamento pós-

teste foi feito no momento da entrega dos resultados, conforme recomendação do 

Ministério da Saúde. Os participantes, cujos resultados revelaram infecção pelo 

HBV, foram encaminhados ao Centro de Referência Estadual em DST e em 

Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (Aids) para atendimento. 
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5. RESULTADOS 

 

Durante o período do estudo, 1.305 indivíduos foram admitidos na 

Unidade de Dependência Química do hospital em estudo. Desses, 959 foram 

internados com CID F19 e história de uso de crack sendo, é inicialmente, elegíveis 

para o estudo. Contudo, 74 possuíam idade inferior a 18 anos, 192 encontravam-se 

sem condições para participar do estudo, devido à agitação e agressividade e 93se 

recusaram a participar. Assim, um total de 600 indivíduos participaram do estudo. 

 

5.1 Características da população estudada 

 

Do total de usuários de crack investigados (n=600), a maioria era do sexo 

masculino (84,5%). Mais da metade se auto declararam de cor parda (61,5%) e 

eram solteiros (66,5%). Praticamente a metade dos usuários de crack (49,7%) 

residia em Goiânia, e apenas 26% referiram emprego formal (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Variáveis sociodemográficas (categóricas) de 600 usuários de crack institucionalizados em 
Goiânia, Goiás, 2012-2013 
Característica N % 

Sexo   
Masculino 507 84,5 
Feminino 93 15,5 
Cor da pele (autodeclarada)   
Branca 145 24,2 
Negra 46 7,7 
Amarela/asiática 40 6,7 
Parda 369 61,5 
Estado civil   
Casado/união consensual 139 23,2 
Solteiro 399 66,5 
Separado/ divorciado 55 9,2 
Viúvo 7 1,2 
Cidade onde morava antes da internação 
Goiânia 298 49,7 
Outras cidades 302 50,3 
Emprego formal*   
Sim 156 26,0 
Não 443 74,0 

*Sem informação para um participante. 

 

A mediana de idade, escolaridade e renda familiar dos participantes foi de 

30 (trinta) anos, 9 (nove) anos e R$ 1.400,00, respectivamente (Tabela 1a). 
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Tabela 1a. Variáveis sociodemográficas (contínuas) de 600 usuários de crack institucionalizados em 

Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Variável Média Mediana 
Intervalo 

Interquartil  

Idade (anos) 30,47 30,0 09 

Escolaridade (anos)
a 

8,48 9,0 05 

Renda Familiar (R$)
b 

2.317,10 1.400,00 1.500,00 
a
sem informação para 1 participante; 

b
sem informação para 18 participantes. 

 

5.2 Marcadores sorológicos da infecção pelo HBV 

 

A Tabela 2 apresenta a prevalência dos marcadores sorológicos da 

infecção pelo HBV nos usuários de crack investigados. O marcador HBsAg foi 

detectado em três indivíduos: dois isoladamente (0,33%; IC 95%: 0,09-1,20) e um 

associado ao anti-HBc (0,17%; IC 95%: 0,02-0,93). Vinte e nove (4,83%; IC 95%: 

3,38-6,85) indivíduos foram positivos para o anti-HBs/anti-HBc e dez (1,67%; IC 

95%: 0,9-3,04) somente para o anti-HBc. Dessa forma, 42 usuários de crack 

apresentaram algum marcador de exposição ao HBV, resultando em uma 

prevalência global de 7,0% (IC 95%: 5,22-9,32). Em 106 (17,67%; IC 95%: 14,82-

20,92) participantes foi detectada positividade isolada para o anticorpo anti-HBs, 

sugerindo vacinação prévia contra hepatite B. 

 

Tabela 2. Prevalência dos marcadores sorológicos da infecção pelo HBV em 600 usuários de crack 
institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Marcadores 
Positivo 

IC* 95% 
n % 

HBsAg isolado 2 0,33 0,09 – 1,20 

HBsAg/ anti-HBc 1 0,17 0,02 – 0,93 

Anti-HBc/ anti-HBs 29 4,83 3,38 – 6,85 

Anti-HBc isolado 10 1,67 0,90 – 3,04 

Algum marcador de exposição 42 7,00 5,22 – 9,32 

  Anti-HBs isolado 106 17,67 14,82 – 20,92 

* IC – Intervalo de confiança. 

 

A prevalência global para os marcadores de exposição ao HBV em 

indivíduos com menos de 25 anos foi 2,7%, aumentando para 11,7% nos indivíduos 

com mais de 35 anos (p = 0,013). Ao contrário, 31,4% dos usuários de crack com 

menos de 25 anos apresentaram perfil sorológico de vacinação prévia contra 

hepatite B (anti-HBs isolado), e esse percentual declinou para 9,4% nos indivíduos 
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na faixa etária de 31-35 anos com pequeno aumento nos indivíduos com mais de 35 

anos (13%) (p < 0,001) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1. Prevalência global para HBV e para o anti-HBs isolado (vacinação prévia), por faixa etária, 
em 600 usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

 

5.3 Análise de potenciais fatores de risco associados à infecção pelo HBV 

 

A Tabela 3 apresenta potenciais variáveis contínuas (idade, anos de 

estudo formal, idade de início do consumo de drogas ilícitas, tempo de uso de crack 

e consumo diário de crack) associadas à positividade ao HBV em usuários de crack 

em Goiânia, Goiás. Dentre essas variáveis, apenas idade foi estatisticamente 

associada à exposição ao HBV (p = 0,001). 
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Tabela 3. Potenciais variáveis contínuas associadas à exposição ao HBV (HBsAg e/ou anti-HBc) em 
usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Variável 
Positividade 

HBV 
N Média 

Desvio 

Padrão 
ρ 

Idade (anos) 
Não 452 30,71 8,073  

Sim 42 35,26 8,566 0,001 

      

Anos de estudo (anos) 
Não 452 8,37 3,265  

Sim 42 8,29 3,584 0,868 

      

Idade de início do consumo de 

drogas ilícitas* (anos)
 

Não 450
 

17,91 7,017  

Sim 41
 

19,93 9,174 0,177  

      
Tempo de uso de crack 

(meses) 

Não 452 53,93 44,483  

Sim 42 63,67 54,73 0,639 

*Sem informação para três participantes 

 

A tabela 4 apresenta a análise univariada das potenciais variáveis 

categóricas associadas a exposição ao HBV nos usuários de crack investigados. 

Verificou-se que consumo de crack em latas, antecedentes de drogas injetáveis, 

prostituição e DST foram estatisticamente associada à positividade ao HBV. Essas 

variáveis, mais idade e sexo foram incluídas em um modelo de regressão logística 

(Tabela 5). Assim, após controle de possíveis variáveis confundidoras; idade (Odds 

Ratio - OR ajustado: 1,05), uso de crack em lata (OR ajustado: 3,52), prostituição 

(OR ajustado: 2,50) e antecedentes de DST (OR ajustado: 2,42) se mantiveram 

independentemente associadas à exposição ao HBV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



46 

 

Tabela 4. Análise univariada de potencias fatores de risco para exposição ao HBV (HBsAg e/ou anti-
HBc) em  usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Variável 
HBV 

OR
*
 (IC 95%)**

 
ρ 

Pos/Total
a 

(%) 

Sexo     
Masculino 33/423 7,8 1,0  
Feminino 9/71 12,7 1,72 (0,78 – 3,76) 0,171 
Consumo de crack em lata 
Não 5/153 3,3 1,0  
Sim 37/341 10,9 3,60 (1,39 – 9,36) 0,005 
Consumo de crack em cachimbos    
Não 6/87 6,9 1,0  
Sim 36/407 8,8 1,31 (0,53 – 3,21) 0,554 
Compartilhamento de cachimbos/latas/etc.   
Não 6/106 5,7 1,0  
Sim 36/357 10,1 1,87 (0,76 – 4,56) 0,164 
Antecedentes de droga injetável   
Não 34/445 7,6 1,0  
Sim 8/48 16,7 2,48 (1,05 – 5,58) 0,030 
Antecedentes de transfusão sanguínea   
Não 41/441 9,3 1,00  
Sim 1/50 2,0 0,19 (0,03 – 1,48) 0,106 
Piercing/ tatuagem no corpo     
Não 23/208 11,1 1,00  
Sim  19/284 6,7 0,58 (0,31 – 1,09) 0,870 
Antecedentes de prisão   
Não 21/248 8,5 1,0  
Sim 21/244 8,6 1,02 (0,54 – 1,92) 0,956 
Antecedentes de prostituição   
Não 24/351 6,8 1,0  
Sim 13/90 14,4 2,30 (1,12- 4,72) 0,020 
Antecedentes de coerção sexual  
Não 35/437 8,0 1,0  
Sim 7/56 12,5 1,64 (0,69 – 3,89) 0,257 
Antecedentes de testagem para HIV  
Não 14/205 6,8 1,0  
Sim 28/286 9,8 1,48 (0,76 – 2,89) 0,247 
Antecedentes de DST

b 
 

Não 20/358 5,6 1,0  
Sim 22/127 17,3 3,54 (1,86 – 6,74) <0,001 

Uso de preservativo com parceiro fixo nos últimos 6 meses  

Todas as vezes 2/49 4,1 1,0  
Irregularmente 4/54 7,4 1,85 (0,35 – 9,48) 0,510 
Nenhuma das vezes 18/185 9,7 2,38 (0,57 – 9,23) 0,220 
Uso de preservativo com parceiro eventual nos últimos 6 meses 

Todas as vezes 12/134 9 1,0  

Irregularmente 9/87 10,3 1,17 (0,47 -2,91) 0,730 

Nenhuma das vezes 4/46 8,7 0,97 (0,29 – 3,16) 0,990 

* OR: odds ratio; **IC: intervalo de confiança de 95%; 
a
Denominador reflete o número de respostas válidas; 

b
DST: doenças sexualmente transmissíveis. 
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Tabela 5. Análise multivariada dos fatores de risco associados a exposição ao HBV (HBsAg e/ou anti-
HBc) em usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

Variável 
OR Ajustado* 

(IC 95%)** 
Ρ 

Idade (anos) 1,05 (1,01 – 1,10) 0,02 

   
Consumo de crack em lata   
Não 1,0  
Sim 3,52 (1,30 – 9,57) 0,01 
   
Antecedentes de Prostituição   
Não 1,0  
Sim 2,50 (1,15 – 5,45) 0,02 
   
Antecedentes de DST

‡ 
  

Não 1,0  
Sim 2,42 (1,15 – 5,08) 0,02 

*OR: odds ratio ajustado por sexo, idade, consumo de crack em lata, história de droga injetável, antecedentes de 
prostituição e antecedentes de DST;**IC: intervalo de confiança de 95%; 

‡
DST: doenças sexualmente 

transmissíveis. 

 

5.4 Vacinação 

 

Um total de 350 usuários de crack forneceram informações sobre 

vacinação contra hepatite B. O relato de vacinação prévia mostrou um valor preditivo 

positivo e uma especificidade para identificar indivíduos imunizados contra hepatite 

B de 29% e 47,4%, respectivamente. O valor preditivo negativo e a sensibilidade do 

relato de vacinação foram de 88,7% e 77,3%, respectivamente (Tabela 6). 

 

Tabela 6. Valores Preditivos Positivo (VPP) e Negativo (VPN) do relato de vacinação pregressa 

contra hepatite B em 350 usuários de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, 2012-2013 

 Anti-HBs isolado 

  Pos. Neg. Total 

Relato de vacinação 
Sim 58 142 200 

Não 17 133 150 

Total  75 275 350 

VPP 58/200 = 29% 

VPN 133/150 = 88,7% 

Sensibilidade 58/75=77,3% 

Especificidade 133/275 = 47,4% 

 

Dos 600 usuários de crack que participaram do estudo, a primeira dose 

da vacina foi administrada em 170/200 indivíduos que relataram vacinação prévia e 

384/400 que negaram vacinação ou desconheciam sua situação vacinal (Figura 8). 

Após triagem para os marcadores do HBV, verificou-se que globalmente 406 
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indivíduos eram elegíveis para segunda dose da vacina. Desses, 229 (56,4%) e 96 

(23,4%) receberam a segunda e terceira dose da vacina, respectivamente. Somente 

23 (23,9%) indivíduos que receberam as três doses da vacina foram avaliados 

quanto a resposta vacinal. Desses, 78% (n= 18/23) desenvolveram títulos protetores 

de anti-HBs: 9 (39%) entre 10 e 99 mUI/mL, 5 (21,7%) entre 100 e 999 mUI/mL e o 

restante (17,4%) com títulos iguais ou superiores a 1.000 mUI/mL. Dentre os cinco 

indivíduos que não responderam a vacina, três possuíam mais de 30 anos, sendo 

um deles portador do HCV. 

A maioria dos participantes perdeu a oportunidade de completar o 

esquema vacinal durante a internação, principalmente, devido às altas 

administrativas. Apesar do esforço da equipe, poucos foram resgatados e vacinados 

de forma oportunista por meio de insistentes contatos telefônicos e visitas 

constantes da equipe de pesquisa ao hospital de referência. 
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Figura 8. Fluxograma da vacinação realizada em usuários de crack 

Usuários de crack participantes 

do estudo (n= 600) 

Relato de vacinação 

prévia; n=200 

Negou ou desconhecia a 

situação vacinal; n=400 

1º dose da vacina; n=170 1ª dose da vacina; n=384 

Recusa; n=16 Recusa; n=30 

Marcadores de 

exposição ao HBV: n=15 

Anti-HBs isolado: n=50 

Marcadores de 

exposição ao HBV: n=27 

Anti-HBs isolado: n=56 

Perdidos: n=219 

Resgatados: n= 42 

Elegíveis para 2ª dose: 

n=406 

Anti-HBs pós-vacinal: n=23 

Não Respondedores 

n=05 

Baixo Respondedores 

n=09 

Bons Respondedores 

n=05 

Altos Respondedores 

n=04 

2ª dose da vacina; n=229 

3ª dose da vacina: n=96 

Perdidos: n=175 

Perdidos: n=80 

Resgatados: n= 42 

Resgatados: n= 07 



50 

 

6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo representa as primeiras informações sobre a 

epidemiologia da hepatite B em usuários de crack da Região Centro-Oeste. Embora 

esta investigação tenha sido conduzida em um hospital de referência para 

tratamento de dependência química, podendo, portanto, não representar a 

população de usuários de crack em Goiânia; as características Sociodemográficas 

dos participantes estão em acordo com os resultados do Projeto “Perfil dos Usuários 

de crack e/ou similares no Brasil”, da Secretaria Nacional de Políticas Antidrogas” 

(BRASIL, 2014).  

Do total de usuários de crack investigados, 7,0% (IC 95%: 5,22-9,32) 

apresentaram positividade para os marcadores de exposição ao HBV. Essa 

prevalência foi maior do que a encontrada na população em geral da Região Centro-

Oeste (4,3%; IC 95% 3,7%-4,9%) (PEREIRA, XIMENES e MOREIRA, 2010). 

Contudo, foi menor do que a verificada por Ferreira et al. (2009) em 852 usuários de 

drogas não injetáveis (14%; IC 95%: 11,7-16,5) da mesma região, e por Bastos et al. 

(2000) em 201 UDNI em tratamento no Rio de Janeiro (12,9%; IC: 9,0-18,3). Ainda, 

a prevalência encontrada em usuários de crack foi inferior à observada em outras 

populações vulneráveis da Região Centro-Oeste como reeducandos do Mato Grosso 

do Sul (n=408; 17,9%; IC 95%: 14,4-22) (STIEF et al., 2010), reeducandas de Goiás 

(n=148; 18,9%; IC 95%: 13,4-26,0) (BARROS et al., 2013) e catadores de lixo 

reciclável em Goiânia (n=431; 12,8%; IC 95%: 9,8-16,2) (MARINHO et al., 2014).  

Por outro lado, considerando estudos com UDNI em outros países, a 

prevalência encontrada foi semelhante à observada por Rossi et al. (2008) na 

Argentina (9%; IC 95%: 6,77-11,78), Campollo et al. (2012) no México (8,55%; IC 

95%: 5,07-14,08), Removille et al. (2011) em Luxemburgo (8,9%; IC 95%: 0,6-17,2) 

e Semaan et al. (2010) nos EUA (8,5%; IC 95%: 5,07-14,08).   

Os achados de Goiânia provavelmente são o reflexo da implementação 

da política de vacinação que, no Brasil, desde 2010 tem ampliando a faixa etária de 

abrangência, bem como intensificado a vacinação de menores de um ano de idade 

(BRASIL, 2010b). Essa ação virtualmente elimina a carga de susceptíveis ao HBV 

desde a infância, promovendo barreiras de disseminação da doença. De fato, 

somente 2,7% dos indivíduos com menos de 25 anos foram expostos ao HBV, e 
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esse percentual aumentou com a idade, alcançando 11,7% nos indivíduos com 

idade superior a 35 anos. 

Interessante, nos usuários de crack investigados, o consumo de “pedra do 

crack” em cachimbos, potencial fator associado, não foi preditor de positividade para 

o HBV, mas a improvisação dele por meio de latas foi associada à exposição ao 

vírus. Latas improvisadas como cachimbo podem causar ferimentos nos lábios dos 

usuários, com exposição de sangue. Além disso, o compartilhamento da parafernália 

usada para o consumo de crack é uma prática comum entre usuários, sendo referida 

pela maioria dos participantes deste estudo. Estes dois comportamentos podem 

favorecer a disseminação viral, desde que, além do sangue, o HBV DNA tem sido 

detectado na saliva de indivíduos com hepatite B (KIDD-LJUNGGREN et al., 2006). 

A obsessão pela droga muda o padrão de comportamento dos usuários 

de crack e seus valores sociais, de forma que engajam em comportamentos de risco 

que ameaçam sua integridade física e mental com o foco exclusivo na obtenção da 

droga (CHAVES et al., 2011; LIMA et al., 2013). Portanto, usar seu próprio corpo 

como mercadoria para obtenção de drogas e/ou dinheiro não é uma prática 

incomum entre usuários de crack, principalmente entre as mulheres, o que contribui 

para vulnerabilidade desses indivíduos as doenças de transmissão sexual 

(BERTONI et al., 2014; DUFF et al., 2013). Neste estudo 51,1% das mulheres 

versus 18% dos homens referiram prostituição (p < 0,001) (dados não 

apresentados), e essa variável foi independentemente associada a positividade para 

o HBV.  

Nesta investigação, praticamente um em cada quatro participantes 

relataram antecedentes de DST (dados não apresentados), sendo essa variável 

independentemente associada à exposição ao HBV. Outros autores têm mostrado 

resultados semelhantes em usuários de crack, ratificando essa variável como 

marcador indireto de praticas sexuais de risco, e potencial para aquisição de outras 

infecções transmitida pelo sexo, como hepatite B (MACCOY et al., 2004; NUNES et 

al., 2007; SA et al., 2013). 

Verificou-se uma baixa frequência de indivíduos imunizados contra 

hepatite B, principalmente nos usuários de crack com mais de 25 anos de idade, 

onde apenas 11,7% apresentaram perfil sorológico de vacinação prévia, e essa 

baixa frequência de indivíduos imunizados tem sido observada em UDNI, por outros 
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autores (FERREIRA et al., 2009; KUO et al., 2004). No Brasil, apesar da cobertura 

vacinal contra hepatite B em adultos ser baixa independente da situação de 

vulnerabilidade da população (BRASIL, 2013c), esses resultados são alarmantes e 

evidenciam a necessidade de intensificação da política de vacinação em adultos, e 

em particular em populações em maior risco como a deste estudo. Realmente, a 

cobertura vacinal para hepatite B no Brasil, dentro de uma série histórica de 

terceiras doses aplicadas e acumuladas de vacinas na população em geral, de 1994 

a 2013, na faixa etária de 25 a 29 anos foi de 48,69%, e de 30 a 34 anos de 20,73%. 

No município de Goiânia, por sua vez, essas coberturas foram de 35,78% e 24,25%, 

respectivamente (SI-PNI, 2013). 

Como observado por outros autores (KUO et al., 2004; TOPP et al., 

2009), o relato de vacinação mostrou uma baixa validade. Dos 200 indivíduos que 

afirmaram vacinação prévia contra hepatite B, somente 29% apresentaram perfil 

sorológico compatível com essa afirmativa. Essa baixa confiabilidade do relato de 

vacinação pode, em parte, ser explicada pela confusão que muitos usuários fazem 

de experiências com outras vacinas. Também, alguns indivíduos podem ter sido 

realmente vacinados, mas não responderam a vacina, ou responderam, mas seus 

títulos de anti-HBs tornaram-se indetectáveis ao longo dos anos (TOPP et al., 2009). 

Todavia, independente da causa, ficou claro que uma proporção significativa de 

usuários de drogas que afirmaram vacinação prévia, eram suscetíveis a infecção 

pelo HBV. Assim, considerando os benefícios da vacina, concordamos com Kuo et 

al. (2004) que recomenda aos profissionais de saúde adotarem a política de 

vacinação “Don’t ask, vaccinate” para usuários de drogas. 

Observou-se uma grande motivação para iniciar o esquema vacinal. 

Quase a totalidade dos indivíduos aceitou a primeira dose, evidenciando a 

importância de oferecer a vacina em ambientes frequentados pelos usuários de 

crack. No entanto, mesmo com um esquema super acelerado, a segunda e terceira 

doses só foram administradas em 56,4% e 23,6% dos indivíduos elegíveis para 

receberem o esquema completo, respectivamente. O elevado número de perdas 

devido às altas administrativas, por fugas/abandono de tratamento, foi o principal 

obstáculo. Além disso, muitos endereços e telefones fornecidos pelos usuários de 

crack e familiares não foram encontrados ou não existiam. Dentre os que foram 

contatados, muitos não cumpriram os agendamentos. Apesar dessas dificuldades, 
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por meio da determinação da equipe em encontrar os indivíduos, 21% dos 

indivíduos perdidos após o início da vacinação foram resgatados, e receberam as 

doses subsequentes.  

Alguns estudos, em contextos diferentes, obtiveram maior êxito utilizando 

o mesmo esquema vacinal. Wright et al. (2002) reportaram aumento na captação de 

usuários de drogas de rua para vacinação ao utilizar o esquema utilizado no 

presente estudo comparado ao esquema convencional, com taxa de completude 

quase sete vezes maior no esquema super acelerado. Rogers e Lubman (2005) 

utilizaram esse esquema com usuários de drogas menores de 22 anos, na Austrália, 

e conseguiram que 71% recebessem as três doses. 

Weaver et al. (2014), por sua vez, realizaram um ensaio clínico com 

usuários de drogas do Reino Unido utilizando o esquema super acelerado e 

incentivo financeiro. A vacina contra hepatite B foi oferecida a três grupos, sendo 

verificado que a adesão no grupo que não houve incentivo financeiro foi de apenas 

8,7% (n=67; IC 95%: 4-13,3), ainda mais baixa do que a deste estudo, enquanto nos 

demais grupos, em que havia oferta de dinheiro a adesão foi de 44,6% (n=78; IC 

95%: 26,6-62,7) e 48,3% (n=65; IC 95%: 30,3-66,4). 

Apesar do resultado desapontador deste estudo, a elevada aceitação da 

primeira dose sinaliza a importância de oportunizar a vacina contra hepatite B em 

todos os ambientes frequentados por esta população, conforme recomendação da 

Organização Mundial de Saúde para prevenção das hepatites virais em usuários de 

drogas injetáveis (WHO, 2012b); e isto inclui não só os serviços de tratamento para 

dependência química, mas serviços de tratamento de DST, prisões e, por meio de 

equipes móveis, vacinar os indivíduos no seu ambiente social. 

A avaliação da resposta imune foi realizada em apenas 23 indivíduos, e 

78% responderam com títulos protetores, sendo 9/23 como bons respondedores 

(anti-HBs ≥ 100 mUI/mL). Esquemas super acelerados induzem a formação de 

anticorpos protetores mais rapidamente, reduzindo o período de suscetibilidade para 

hepatite B em grupos em risco elevado (TOSUN et al., 2012). Contudo, estudos 

alertam sobre uma redução gradual nos títulos desses anticorpos ao se utilizar 

esquemas acelerados, sugerindo uma dose de reforço aos 12 meses, para induzir o 

efeito booster da vacina (HWANG et al., 2010; TOSUN et al., 2012; TRAN et al., 

2012). Em populações de difícil acesso como usuários de crack, a administração 
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dessa dose adicional é uma tarefa árdua, com muitas chances de insucesso. Por 

outro lado, essa população tem uma probabilidade maior de exposição ao HBV, e 

assim apresentar uma resposta anamnéstica natural, garantindo, assim, em tese, a 

efetividade de esquema acelerado. De fato, estudos de seguimento têm mostrado 

aumento de títulos de anti-HBs sem que haja a aplicação de doses de reforço, 

sugerindo boosters naturais (POKORSKA-LIS e MARCZYNSKA, 2011; SU et al., 

2013). 

Os achados deste estudo mostraram uma frequência elevada de 

comportamentos de risco para hepatite B nos usuários de crack investigados. Além 

disto, sugerem uma baixa cobertura vacinal nesta população. Ao mesmo tempo que 

apresenta evidência da baixa adesão às três doses da vacina, mesmo utilizando 

esquema acelerado. Esses resultados reforçam a necessidade de investimentos em 

educação em saúde e estratégias de vacinação mais persuasivas e efetivas para 

esta população alvo.  

A interpretação dos resultados apresentados deve ser considerada no 

contexto de suas limitações:  

 A população do estudo não representa todos os usuários de crack da 

região, mas somente aqueles recrutados do hospital de referência. No entanto, suas 

características foram semelhantes às encontradas em um estudo multicêntrico 

realizado em três clínicas de tratamento de usuários de drogas no Centro-Oeste do 

Brasil, bem como no estudo “Perfil dos Usuários de crack e/ou similares no Brasil”, 

da Secretaria Nacional de Políticas Anti-drogas”; 

 A avaliação da completude do esquema e resposta vacinal ficou 

comprometida pelo grande número de altas administrativas e dificuldades de acesso 

dos usuários nos endereços domiciliares citados por eles. Também, não foi possível 

a formação de um grupo controle; 

 Por fim, vieses de resposta em questões sensíveis a moral e a 

legalidade não podem ser descartadas, embora tenha sido garantido o sigilo das 

informações.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 A prevalência global (anti-HBc e HBsAg) para o HBV verificada nos usuários 

de crack institucionalizados em Goiânia, Goiás, foi de 7% (IC 95%: 5,22-9,32), 

sendo mais elevada do que a estimada para população em geral do Centro-

Oeste; 

 Fumar crack em latas, antecedentes de DST e prostituição foram preditores 

de exposição ao HBV, evidenciando a necessidade de intensificação de 

políticas de redução de danos e educação em saúde para esta população; 

 Baixa frequência de indivíduos imunizados contra hepatite B foi observada 

nos usuários de crack investigados. Além disto, verificou-se uma baixa 

completude do esquema vacinal, mesmo utilizando um esquema super 

acelerado. Esses resultados ratificam a importância de estratégias 

persuasivas que estimulem os usuários a completarem o esquema vacinal; 

 Nos indivíduos em que a resposta vacinal foi avaliada, verificou-se que 78% 

responderam a vacina com títulos protetores de anti-HBs.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A vacinação de populações vulneráveis, como usuários de drogas ilícitas, 

é um desafio para os profissionais de saúde e gestores. Acreditamos que o 

problema vai além da adesão, como ficou evidente pela grande aceitação da 

primeira dose da vacina, mas pela falta de oportunidades. A dependência química 

com consequente urgência da droga e o ambiente ilícito promovem a intensa 

mobilidade destes indivíduos, impedindo a completude de ações de saúde. A 

experiência deste estudo revela a necessidade de estratégias intensivas de 

vacinação, com ofertas sistemáticas da vacina em espaços utilizados por estas 

populações.  
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E DO DESPORTO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE ENFERMAGEM 
Rua 227, Quadra 68, s/nº, S. Leste Universitário, CEP: 74605-080, Goiânia-Goiás 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) Senhor(a),  
Você está sendo convidado (a) a participar como voluntário(a) de uma pesquisa sobre o perfil dos usuários de crack 
portadores de hepatites virais B, C, HIV/AIDS, HTLV-1 e HTLV-2 e detecção dos genótipos/subtipos desses vírus 
circulantes em usuários de crack em Goiânia. Essas infecções podem causar doenças graves em você e colocá-lo em 
risco de morte. Além disto, se você ainda não foi vacinado contra hepatite B, estamos oferecendo a você a 
oportunidade de ser vacinado, utilizando a mesma vacina que você receberia, se fosse vacinado em uma unidade de 
saúde pública (posto de saúde, cais, etc.). Este documento irá lhe fornecer informações importantes sobre a pesquisa. 
Por favor, leia as instruções abaixo atentamente e esclareça suas dúvidas junto ao pesquisador para decidir se deseja, 
ou não, participar do estudo. Se você aceitar participar da pesquisa, assine ao final deste documento, que está em duas 
vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Caso não queira participar, você não será penalizado de 
forma alguma.  
Esclarecemos ainda que o presente projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás - CEP/HC/UFG. Se você tiver alguma dúvida em relação aos aspectos éticos desse projeto, 
por favor, entre em contato com o CEP, no seguinte endereço: 1a Avenida S/N0 Setor Leste Universitário – Goiânia-
Goiás – CEP: 74 605-050; Fone: 3269 83 38; Fone/Fax: 3269 84 26; horário de Atendimento: 8:00 às 18:00 horas – de 2a 
à 6a feira.  
TÍTULO DO PROJETO: “Perfil dos usuários de crack portadores de hepatites virais B, C, HIV/AIDS e detecção dos 
genótipos/subtipos desses vírus circulantes em usuários de crack em Goiânia”. 
 

PESQUISADOR RESPONSÁVEL: 
PROFA. DRA. SHEILA ARAUJO TELES  
TELEFONE PARA CONTATO: (62) 32096280  

PESQUISADOR PARTICIPANTE: 
ENFA. MESTRE DIVÂNIA DIAS DA SILVA FRANÇA  
TELEFONE PARA CONTATO: (62) 32096284  

 
OBJETIVO DO ESTUDO: Detectar os genótipos/subtipos do HBV, HCV, HIV, HTLV-1 e HLV-2 circulantes em usuários de 
crack em Goiânia; avaliar a adesão e imunogenicidade de um esquema acelerado da vacina contra hepatite B em 
usuários de crack institucionalizados e investigar em detalhes práticas, atitudes e comportamentos desses indivíduos 
em relação ao consumo desta droga ilícita.  
DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO: Após concordar em participar do projeto e assinatura deste termo, será coletado um 
pouco do seu sangue (10mL) através de uma das veias do seu braço para realização dos testes. Essa coleta será 
realizada com seringa e agulha esterilizadas e descartáveis. O seu sangue será colocado em tubos de ensaio numerados, 
de acordo com o número de identificação que você receberá no projeto. Esses tubos com seu sangue serão levados 
para o Laboratório de Virologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, 
onde serão realizados os testes laboratoriais. Se após a realização desses testes, ainda restar algum “sangue” (soro), 
esse permanecerá congelado, podendo ser utilizado em futuras pesquisas com outros agentes infecciosos, mediante a 
sua autorização e aprovação do(s) novo(s) projeto(s) pelo CEP da UFG e, quando for o caso, da CONEP. Além dessa 
etapa, você será entrevistado por um dos pesquisadores para conhecermos um pouco o porquê de pessoas como você 
utilizam o crack. Apos isto, se você não foi vacinado anteriormente contra hepatite B e concordar em ser vacinado, 
aplicaremos a primeira dose da vacina contra hepatite B em você. A segunda e terceira doses serão agendadas com 
você para podermos vaciná-lo, seja em sua residência ou em alguma unidade de saúde. Após aproximadamente dois 
meses faremos contato com você para nova coleta de sangue ( 5mL). Essa etapa será importante para sabermos se a 
vacina “pegou”. Caso não tenha “pegado”, você precisará receber mais uma dose da vacina.  
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RISCOS: Os riscos da sua participação no estudo referem-se à punção de uma veia do seu braço ou mão e/ou injeção no 
seu braço, como a que você faz, quando precisa fazer outros exames laboratoriais que necessitam de sangue para sua 
realização, e quando você é vacinado, respectivamente. Tanto a punção venosa quanto a vacinação contra hepatite B 
serão realizadas por um profissional experiente, sendo asseguradas todas as medidas para prevenção de infecção no 
local da injeção. Em alguns poucos casos de punção venosa, pode ocorrer a formação de uma área 
arroxeada/escurecida no local da injeção (hematoma), a qual desaparecerá após alguns dias. A vacina contra hepatite B 
será a mesma utilizada pelo Programa Nacional de Imunização, e assim como observado com outras vacinas, pessoas 
vacinadas contra hepatite B podem apresentar dor, calor e inchaço no local da injeção. Além desses desconfortos 
físicos, você pode se sentir incomodado em responder algumas perguntas de sua intimidade. Por isso, a entrevista será 
num local privativo para você se sentir mais a vontade para responder as perguntas. Além disso, nós garantimos que 
suas respostas serão mantidas em segredo.  
BENEFÍCIOS:O seu benefício direto ao participar do presente estudo será o conhecimento sobre a sua situação vacinal 
contra hepatite e vacinação contra hepatite B; em indivíduos infectados por algum dos agentes pesquisados, será saber 
o tipo do vírus que te infectou, sendo que essa informação poderá ajudar o médico na decisão do tratamento para sua 
infecção. Faremos o contato com você, da forma que você definir, para te entregar os resultados dos seus exames. 
Mais, caso você esteja internado em alguma unidade de saúde, providenciaremos a inclusão destes exames em seu 
prontuário de saúde. Além desses benefícios diretos, com o desenvolvimento deste estudo forneceremos informações 
valiosas aos profissionais e gestores de saúde sobre o perfil e a distribuição dessas infecções em pessoas como você, 
que usam crack.  
CONFIDENCIABILIDADE, PRIVACIDADE E PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO: A sua participação neste estudo se dará apenas 
no momento da coleta de dados e durante o período da vacinação contra hepatite B, caso você tenha indicação de 
vacinação. Se você concordar em participar, as informações obtidas, relacionadas à sua pessoa, serão registradas em 
fichas próprias. Os dados e resultados serão guardados e analisados em forma de códigos, sendo que os seus dados 
pessoais serão mantidos em segredo o tempo todo. Portanto, o seu nome não constará nas fichas ou em qualquer outro 
local. Além disso, você tem liberdade de retirar o consentimento a qualquer tempo, sem nenhum prejuízo à 
continuidade do seu tratamento.  
RESSARCIMENTO DE DESPESAS: Você não terá custo ao participar deste estudo, portanto não receberá qualquer tipo 
de ajuda de custo. Caso você se sinta prejudicado, poderá pleitear junto aos órgãos competentes, indenização, que será 
concedida, por determinação legal, caso seja comprovado a ocorrência de eventuais danos decorrentes da sua 
participação nesta pesquisa.  
 

_____________________________________ 
Pesquisador (Entrevistador) 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO 

Eu, _____________________________________,RG/CPF/___________________________ abaixo assinado, concordo 
em participar do estudo “Perfil dos usuários de crack portadores de hepatites virais B, C, HIV/AIDS e HTLV e detecção 
dos genótipos/subtipos desses vírus circulantes em usuários de crackem Goiânia”. Fui devidamente informado e 
esclarecido pela pesquisadora Profa. Dra. Sheila Araújo Teles sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim 
como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou interrupção de meu 
acompanhamento/ assistência/tratamento. 
 
Local e data:_____________________  
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: _______________________  
Assinatura Dactiloscópica:  
 
 
 
 
 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e aceite do sujeito em participar 
Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  
Nome:____________________________________ Assinatura: ________________  
Nome:____________________________________ Assinatura: ________________  
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APÊNDICE C – Questionário 
 

PROJETO: CRACK INTITUCIONALIZADO 

 

                         QUESTIONÁRIO 

 

Data da entrevista:____/____/_______  

Este instrumento foi baseado no Questionário da Pesquisa Nacional Sobre o Perfil Dos 

Usuários de crack- FIOCRUZ/MS 

SEÇÃO I - DADOS PESSOAIS 

Q1- Instituição de internação: _________________________________________________ 

Q2-Cidade onde morava antes da internação: Goiânia (1); outra cidade 

(2):_______________________________________________________________________ 

  INSTITUI 

CIDADE 

( 

( 

) 

) 

(Sigla do estado) ESTADO ( ) 

Q3 - INICIAIS: ___________________________________________________________  

Q4 - Sexo:     1- Masculino;          2- Feminino (   )                                                                                       SEXO ( ) 

Q5-Data de nascimento: ____/____/________ DNASC___/____/___

__ 

Q6- Idade ______________ IDADE(      )  

Q7 - Aonde você nasceu (cidade e estado) ?______________________________________ NATEST ( ) 

Q8 - Há quanto tempo você vive em Goiânia (Anos/Meses)? ______________________ TGO ( ) 

Q10- Em relação à cor de sua pele, como você a classifica: 

1-Branco ; 2- Negro/preto ; 3- amarelo/asiático ; 4- Pardo/moreno/mulato;  5- indígena; 99- 

Não Sabe; 88- Recusou 

COR  ( ) 

Q11- Qual o seu estado civil? 

1- casada/união consensual; 2- Solteiro; 3- Separado ou divorciado; 4- viúvo; 99- Não Sabe; 

88- Recusou 

ESTCIV ( ) 

Q12-Profissão/Ocupação (atividade principal de renda antes da internação)______________________________ 

Q13- Renda Familiar MENSAL (em reais)?                 ______________________________ 

Q14-Você estudou até que série (anos de estudos)? _______________________________ ESCOL ( ) 

Q15-Qual era o município da sua última residência fixa?  ___________________________ RESFIXA ( ) 

SEÇÃO II – USO DE DROGAS 

Q19- Com que idade você começou usar drogas ilícitas pela primeira vez? ___________             IDDROGILI (         )  

Q24- Por quanto tempo você usou crack?(especifique meses e anos)_________________ TCRACK ( ) 

Q25-Quantas pedras/porções de crack você usava em um mesmo dia? ________________ NPEDRA ( ) 

Q26- Por quanto tempo você usou “similares do crack”? (meses e anos) ______________ TSIMI ( ) 

Q27- Quantas pedras/porções de “similares do crack” você usava em um mesmo dia?___ FSIMDIA ( ) 

Q28- Das alternativas abaixo, qual tem mais a ver com o jeito que você usava crack e 

similares? 

1-Usava todo dia a mesma quantidade;2- Usava todo dia, uns dias mais, uns dias menos; 3- 

Só usava de vez em quando, e usava enquanto tivesse, sem controle algum; 4- Só usava de 

vez em quando, e controlava o uso mesmo quando saia para usar; 99- Não sabe; 88- 

Recusou 

JEITOUSA ( ) 

Q33- De que forma você costumava usar crack e/ou similares? FORCRACK ( ) 

ID: CRAC │_│_│_│ 
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1-Em cigarro misturado com tabaco; 2- Com maconha (em baseado/pitilho/desirre); 3- 

em lata; 4- Em copo plástico; 5- Em cachimbo; 6- Outra forma, especificar:____________ 

SEÇÃO III –RISCO DE DOENÇAS INFECCIOSAS 

Q34- Antes da internação, você usou algum cachimbo, lata ou copo para fumar crack 

e/ou similares que já tenha sido usado por outra pessoa?  

1- Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

CACH ( ) 

Q36- Alguma vez na vida você já injetou alguma droga? 

1- Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

UDI ( ) 

Q37- Se sim, você já compartilhou seringas/agulhas para o uso de drogas injetáveis? 

1- Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

COMPUDI ( ) 

Q39- Você teve algum ferimento/ferida/queimadura na área da boca?   

1-Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

FERBOCA ( ) 

Q40 -Você já recebeu transfusão de sangue? 

1- Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

TRANSF ( ) 

Q41- Se sim, a primeira transfusão foi: 

1- Antes de 1994;       2 – Depois de 1994     99- Não sabe; 88- Recusou 

ANOTRANSF ( ) 

Q42- Você já foi preso alguma vez? 

1-Sim;2-Não; 99- Não sabe; 88- Recusou 

PRESO ( ) 

SEÇÃO IV – COMPORTAMENTO SEXUAL 

Q44- Você teve relação sexual com parceiros fixo nos últimos 6 meses? 

1-Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

PARFIXO ( ) 

Q46- Você usou camisinha com seus parceiros fixos, nos últimos 6 meses? 

1 – Nenhuma das vezes; 2- Em menos da metade das vezes; 3- Em mais da metade das 

vezes; 4- todas as vezes; 99- Não sabe; 88- Recusou 

PRVPARFIX ( ) 

Q47- Você teve relação sexual com parceiros eventuais/casuais nos últimos 6 meses? 

1-Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

     PAREVEN ( 

 

) 

Q48- Com quantos parceiros eventuais/ocasionais você teve relações sexuais nos últimos 

6 meses? ________________________ 

PAROCA ( ) 

Q49- Você usou camisinha com esses parceiros eventuais/ocasionais, nos últimos 6 

meses? 

1 – Nenhuma das vezes; 2- Em menos da metade das vezes; 3- Em mais da metade das 

vezes; 4- todas as vezes; 99- Não sabe; 88- Recusou 

PRVOCA ( ) 

Q53- Nos últimos 6 meses, você RECEBEU dinheiro ou drogas de algum parceiro em troca 

de sexo? 1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

RSEXDROGA ( ) 

Q54- Nos últimos 6 meses, de quantas                                                                                                                   

pessoas você RECEBEU dinheiro ou drogas para ter sexo? _______ 

RDROSEX ( ) 

Q55- Nas situações que você RECEBEU dinheiro ou drogas em troca de sexo, nos últimos 6 

meses, com que frequência você usou camisinha? 

1-Nenhuma das vezes; 2- Menos da metade das vezes; 3- Mais da metade das vezes; 4- 

Todas as vezes; 99- Não sabe; 88- Recusou 

RFPRVDROG ( ) 

Q61- Alguma vez na vida alguém te forçou fisicamente a ter relações sexuais contra sua 

vontade?  

1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

 

FORÇASEX ( ) 
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SEÇÃO VI – SITUAÇÃO DE SAÚDE 

Q67- Você já fez exame para HIV? 

1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

EXAHIV ( ) 

Q68- Se você já fez, qual foi o resultado? 

1-HIV positivo; 2- HIV negativo; 99- Não sabe; 88- Recusou 

RESHIV ( ) 

Q70- Nos últimos 6 meses, você apresentou, algum destes sinais e sintomas? 

Homens: 1- Corrimento uretral; Mulheres: 1- Corrimento vaginal; 2- Ulceras ou feridas na 

genitália (pênis ou vagina) ou anus ; 3- Verrugas no pênis, vagina ou anus; 4- febre ou 

sensação de febre; 5- Tosse com ou sem escarro; 6- Perda de peso; 7- Suores a noite ou 

quando dorme; 8- Não teve nenhum destes sinais/sintomas; 99- Não sabe; 88- Recusou 

SINTOMAS ( ) 

Q71- Você já teve alguma DST na vida?  1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

Q72- Se sim, e nos últimos 12 meses?  1 – Não; 2- Sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

DST 

DST12M 

( 

( 

) 

) 

Seção VII – VACINA 

Q73- Você possui cartão de vacina?  1- Não (   );  2- Sim (   ); 99- Não sabe; 88- Recusou CARVAC ( ) 

Q74- Você já foi vacinado contra hepatite B?   

1-não; 2- sim ; 99- Não sabe; 88- Recusou 

Caso afirmativo, quantas doses da vacina você recebeu?  

1 dose; 2 doses; 3 doses; 99- Não sabe; 88- Recusou 

Caso negativo, você aceita receber a vacina neste momento? 

1- não; 2- sim; 99- Não sabe; 88- Recusou 

Caso negativo, porque você não quer receber a vacina? 

1- medo da injeção;     2- medo de pegar alguma doença;3-  acha desnecessária 

Dados do cartão de vacina: 

1ªdose- Data:                                                      lote:                                          

2ªdose- Data:                                                      lote: 

3ªdose- Data:                                                      lote: 

VACB 

 

VACDOSE 

 

VACADES 

 

MOTNAD 

( 

 

( 

 

( 

 

( 

) 

 

) 

 

) 

 

) 

 

Nome do Entrevistador: ________________________________________ 

Assinatura do Entrevistador: ____________________________________ 

 
 
 

Fonte - Adaptado de: 
 
BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto de Comunicação e 
Informação Científica e Tecnológica em Saúde (ICICT). Pesquisa Nacional sobre o uso de 
crack: quem são os usuários de crack e/ou similares do Brasil? quantos são nas 
capitais brasileiras? Organizadores: Francisco Inácio Bastos, Neilane Bertoni. Rio de 

Janeiro: ICICT/FIOCRUZ, 2014. 
 
WHO, World Health Organization. Prevention& Control of Viral Hepatitis Infection: 
Framework for Global Action. World Health Organization. 2012. 
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APÊNDICE D – Fotos 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 – Entrevista com participante   Foto 2 – Entrevista com participante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 – Triagem para vacinação e 

orientações preventivas 

 

Foto 5 – Testagem para marcadores virais 

 

Foto 4 – Vacinação dos participantes 

elegíveis 
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ANEXO A – Bula: teste sorológico para detecção do HBsAg 
utilizando os reagentes comerciais da Biomérieux - Hepanostika 
HBsAg Ultra - França 
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ANEXO B – Bula: teste sorológico para detecção do anti-HBc 
utilizando os reagentes comerciais da DiaSorin - ETI-AB-COREK 
PLUS - Itália 
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ANEXO C – Bula: teste sorológico para detecção do anti-HBs 
quantitativo utilizando os reagentes comerciais da DiaSorin - ETI- 
ETI-AB-AUK-3 - Itália 
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ANEXO D – Bula: teste sorológico para detecção do anti-HBs 
qualitativo utilizando os reagentes comerciais da Roche 
Diagnostics: Elecsys 2010 e analisador cobas e 411 – Suíça 
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ANEXO E – Parecer do Comitê de Ética 

 

 




