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RESUMO 

 
Trata-se de um estudo observacional, de corte transversal, analítico, conduzido em 
348 indivíduos portadores de doenças onco-hematológicas (leucemias, linfoma de 
Hodgkin e linfoma não-Hodgkin) de dois hospitais em Goiânia-Goiás. O objetivo foi 
rastrear a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) em indivíduos com doenças onco-
hematológicas (DO) em Goiânia, Goiás. Os dados foram obtidos por meio de 
entrevistas e coleta de amostras sanguíneas no período de julho de 2011 a agosto de 
2012 e pela pesquisa em prontuários médicos no período de junho a outubro de 2014. 
Inicialmente, todas as amostras foram testadas para os marcadores HBsAg, anti-HBs 
e anti-HBc total. As amostras HBsAg ou anti-HBc reagentes isoladas foram testadas 
para o HBeAg e anti-HBe, submetidas a extração e amplificação parcial da região pré-
S/S do HBV-DNA pela reação em cadeia da polimerase (PCR). As amostras positivas 
para o DNA viral foram ainda sequenciadas e genotipadas. A maioria dos participantes 
possuía idade entre 36 e 65 anos (55,4%) e pertencia ao sexo masculino (54,3%). As 
doenças onco-hematológicas mais frequentes foram leucemia mielóide crônica 
(33,5%), e linfoma não Hodgkin (32,2%). A prevalência global para o HBV foi de 14,9% 
(IC 95%:11,58-19,07), sendo 1,1% (IC 95%: 0,45-2,92) para o HBsAg, 9,5% (IC 
95%:6,83-13,0) para o anti-HBc e anti-HBs e 4,3% (IC 95%: 2,63-6,99) para o anti-
HBc. Do total de participantes, 8,6% (IC 95%: 6,10-12,2) apresentaram positividade 
isolada para o anti-HBs, sugerindo baixa cobertura vacinal. O DNA viral foi detectado 
em quatro amostras, sendo três delas não reagentes para o HBsAg, evidenciando 
infecção oculta pelo HBV. Todas as amostras foram identificadas como genótipos 
A/A1. Os registros de prontuários de oito pacientes sugerem soroconversão para o 
anti-HBc durante o período de tratamento para DO. Somente antecedentes de 
acupuntura (RP: 2,07; p=0,035) foi preditora de exposição ao HBV. A baixa frequência 
de indivíduos imunizados contra hepatite B, detecção de HBV DNA em amostras 
HBsAg negativas e a sugestão de exposição ao HBV durante o tratamento evidenciam 
potencial de disseminação desse vírus nessa população, reforçando a importância da 
monitoração sorológica, vacinação contra hepatite B e adoção de medidas de 
precauções de infecções em portadores de doenças onco-hematológicas. 
 
Palavras-chave: epidemiologia, hepatite B, leucemia, linfoma, oncologia.  
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ABSTRACT 
 

 
This is an observational, cross-sectional, analytical study of 348 individuals with onco-
hematological diseases (OD), ie leukemia, Hodgkin's and non-Hodgkin’s lymphoma, 
conducted in two hospitals in Goiania, Goias. The objective was to track hepatitis B 
(HBV) infections in the area. Data were obtained through interviews and collecting 
blood samples from July 2011 to August 2012 and a survey of hospital records from 
June to October 2014. Initially, all samples were tested for HBsAg, anti-HBs and total 
anti-HBc. HBsAg and anti-HBc samples with isolated reagents were tested for HBeAg 
and anti-HBe, subjected to extraction and partial amplification of the pre-S / S region 
of HBV-DNA by polymerase chain reaction (PCR). Samples positive for viral DNA were 
also sequenced and genotyped. Most participants were aged between 36 and 65 years 
(55.4%) and were male (54.3%). The most frequent OD were chronic myeloid leukemia 
(33.5%), and non-Hodgkin’s lymphoma (32.2%). The overall prevalence of HBV was 
14.9% (95% CI, 11.58 to 19.07), being 1.1% (95% CI: 0.45 to 2.92) for HBsAg, 9.5% 
(95% CI: 6.83 to 13.0) for anti-HBc and anti-HBs, and 4.3% (95% CI: 2.63 to 6.99) for 
anti-HBc. Of the total participants, 8.6% (95% CI 6.10 to 12.2) tested positive for anti-
HBs, suggesting low vaccination coverage. Viral DNA was detected in four samples, 
three of them non-reactive for HBsAg, showing hidden HBV infection. All samples were 
identified as genotypes A / A1. The records of eight patients suggested seroconversion 
for anti-HBc during the treatment period for OD. Only history of acupuncture (RP: 2.07; 
p = 0.035) was predictive of exposure to HBV. The low frequency of individuals 
immunized against hepatitis B, detection of HBV DNA in HBsAg negative samples, and 
the suggestion of exposure to HBV during treatment show the potential to spread this 
virus in this population, reinforcing the importance of serological monitoring, 
vaccination against hepatitis B and adoption of precautionary measures in patients with 
OD. 
 

 
Keywords: epidemiology, hepatitis B, leukemia, lymphoma, oncology. 
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RESUMEN 

 
Se trata de un estudio observacional, de corte transversal, analítico, conducido en 348 
personas con enfermedades oncohematológicas (leucemias, linfoma de Hodgkin y 
linfoma no-Hodgkin) de dos hospitales en Goiânia-Goiás. El objetivo fue rastrear la 
infección por el virus de la hepatitis B (HBV) en personas con enfermedades onco-
hematológicas (DO) en Goiânia, Goiás. Los datos fueron obtenidos a través de 
entrevistas y colectas de muestras sanguíneas en el período de julio de 2011 a agosto 
de 2012 y por la investigación en fichas médicas en el período de junio a octubre de 
2014. Inicialmente, todas las muestras fueron evaluadas para los marcadores HBsAg, 
anti-HBs y anti-HBc total. Las muestras HBsAg o anti-HBc reactivas aisladas fueron 
probadas para el HBeAg y anti-HBe, sometidas a extracción y amplificación parcial de 
la región pre-S/S del HBV-DNA por la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
Las muestras positivas para el DNA viral fueron inclusive secuenciadas y genotipadas. 
La mayoría de los participantes poseía edad entre 36 y 65 años (55,4%) y pertenecía 
al sexo masculino (54,3%). Las enfermedades onco-hematológicas más frecuentes 
fueron leucemia mieloide crónica (33,5%), y linfoma no Hodgkin (32,2%). La 
prevalencia global para el HBV fue del 14,9% (IC 95%:11,58-19,07), siendo el 1,1% 
(IC 95%: 0,45-2,92) para el HBsAg, el 9,5% (IC 95%:6,83-13,0) para el anti-HBc y anti-
HBs y el 4,3% (IC 95%: 2,63-6,99) para el anti-HBc. Del total de participantes, el 8,6% 
(IC 95%: 6,10-12,2) presentaron positividad aislada para el anti-HBs, sugiriendo baja 
cobertura de vacuna. El DNA viral fue detectado en cuatro muestras, siendo tres de 
ellas no reactivas para el HBsAg, evidenciando infección oculta por el HBV. Todas las 
muestras fueron identificadas como genotipos A/A1. Los registros de fichas médicas 
de ocho pacientes sugieren seroconversión para el anti-HBc durante el período de 
tratamiento para DO. Solamente los antecedentes de acupuntura (RP: 2,07; p=0,035) 
fueron predictores de exposición al HBV. La baja frecuencia de personas inmunizadas 
contra hepatitis B, detección de HBV DNA en muestras HBsAg negativas y la 
sugestión de exposición al HBV durante el tratamiento evidencian potencial de 
diseminación de ese virus en esa populación, reforzando la importancia del  monitoreo 
serológico, vacunación contra hepatitis B y adopción de medidas de precauciones de 
infecciones en portadores de enfermedades oncohematológicas. 
 
Palabras-claves: epidemiología, hepatitis B, leucemia, linfoma, oncología.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) é um grave problema de saúde, a 

despeito dadisponibilidadedeuma vacina segura e eficaz, podendo variar de uma 

forma inaparente até doença clínica, a qual pode se caracterizar como infecção aguda 

ou evoluir para doença crônica. Estimativas indicam que mais de dois bilhões de 

pessoas apresentam evidências 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 cirrose e carcinoma hepatocelular (EL-SERAG, 2012; 

SAMAL et al., 2012; WHO, 2015).  Cerca de 780.000 pessoas morrem a cada ano 

devido às consequências agudas ou crônicas de hepatite B, sendo aproximadamente 

650.000 mortes atribuídas à cirrose e câncer de fígado e 130.000 devido à hepatite B 

aguda (WHO, 2015). 

O vírus da hepatite B não é apenas um vírus hepatotrópico, mas também, 

linfotrópico e pode infectar e se replicar em linfócitos do sangue periférico e células 

mononucleares (JEONG, 2010; NIITSU et al., 2010; PASQUINELLI et al., 1986). 

Assim, o HBV tem sido associado a processos onco-hematológicos em humanos. 

Estudos sugerem que o HBV desempenha um papel etiológico em neoplasias, além 

do estabelecido no desenvolvimento do carcinoma hepatocelular, dessa forma ele 

estaria diretamente envolvido na indução de linfomas não - Hodgkin (MARCUCCI et 

al., 2006). Além disso, tratamentos imunossupressores podem levar à reativação viral 

na infecção oculta pelo HBV e a hepatite grave (CHEN et al., 2015; GU et al., 2015; 

MOZESSOHN et al., 2015). 

 

1.1. O vírus da hepatite B 

 

O vírus da hepatite B é classificado na família Hepadnaviridae, gênero 

Orthohepadnavirus (ICTV, 2012). A partícula viral completa, denominada partícula de 

Dane (DANE et al., 1970), mede cerca de 42 nm de diâmetro, consistindo 

externamente de um envoltório lipídico contendo proteínas de superfície (Small-S, 

Middle-M, Large-L) e, internamente, por um nucleocapsídeo de simetria icosaédrica 

constituído pela proteína do core (HBcAg) complexada a polimerase e ao genoma viral 

(CHURIN et al., 2015; KAO, 2011; LIANG, 2009) (Figura 1). 
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Além da partícula viral completa, subpartículas virais esféricas ou tubulares, 

compostas pelas proteínas do envelope, medindo aproximadamente 22 nm de 

diâmetro, podem ser encontradas naturalmente no soro de indivíduos infectados 

(LIANG, 2009).   

O genoma do HBV é constituído por uma molécula de DNA circular, 

parcialmente dupla, com aproximadamente 3.200 pares de bases (pb), que apresenta 

quatro sequências de leitura aberta (open reading frame - ORF): Pré-S/S, Pré-

core/core, P e X, que se sobrepõem e codificam as proteínas virais estruturais e não 

estruturais (KAO, 2011; KIDD-LJUNGGREN et al., 2002; LIAW; CHU, 2009) (Figura 

2). 

 
Figura 2 - DNA circular do vírus da hepatite B. 

Fonte: Kao (2011). 

Figura 1 - Estrutura do vírus da hepatite B. 
Fonte: adaptado de Perkins (2002). 
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A região Pré-S/S codifica as proteínas de superfície L (Large), M (Middle) e S 

(Small), por intermédio de três códons de iniciação (CHAI et al., 2008; HOLLINGER; 

LIANG 2001). Essas proteínas compartilham o mesmo códon de terminação 

localizado no final da região S (POLLICINO et al., 2014). A proteína “S”, conhecida 

como antígeno de superfície (HBsAg) é considerada a principal proteína do envelope 

viral, como também das partículas subvirais esféricas e filamentosas, e é um 

importante marcador para o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HBV. O HBsAg 

contém um epítopo neutralizante denominado determinante “a”, sendo utilizado na 

produção da vacina contra hepatite B. A função da proteína “M” ainda é desconhecida. 

Sua ausência não suprime a formação do vírion, nem impede a infecciosidade viral. 

Já a proteína “L” está envolvida na adsorção e entrada do vírus na célula hospedeira, 

bem como na montagem viral (GLEBE, 2007). Nela, existe o sítio de ligação ao 

receptor NTCP (sodium-taurocholate co-transporter polypeptide) em células hepáticas 

(EZZIKOURI et al., 2014; NIet al., 2014). 

A região Pré-core e core codifica a proteína “e” (HBeAg) e “core” (HBcAg), 

respectivamente. A primeira é uma proteína solúvel, e sua presença no sangue de 

indivíduos infectados pelo HBV indica replicação viral e infecciosidade. Além disso, 

essa proteína parece induzir a tolerância imune e, consequentemente, a persistência 

da infecção. A proteína “core” tem como função encapsular o genoma viral juntamente 

com a polimerase, processo essencial para maturação do vírion, além de conter um 

agrupamento de aminoácidos altamente básico em sua porção C-terminal com 

atividade de ligação ao RNA pré-genômico. Além disso, induz a formação de 

anticorpos anti-HBc, que são importantes no diagnóstico sorológico da infecção pelo 

HBV (GERLICH et al., 2007; LIANG, 2009).  

A região X é responsável pela síntese da proteína “x”, cuja função é pouco 

compreendida. Sugere-se que essa proteína é indispensável na replicação do HBV 

em hepatócitos humanos, tendo ação transativadora no início da transcrição. Em caso 

de integração do genoma viral, o gene X pode ser expresso como um transativador 

do DNA no processo de desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (HCC) 

(JILBERT; MASON, 2002; LIANG, 2009; SINGH; VIVEKANANDAN, 2010; YANGA; 

BOUCHARDB, 2012). 

A região P codifica a enzima polimerase, a qual é funcionalmente dividida em 

quatro domínios: o domínio aminoterminal serve como iniciador para síntese da fita 

de DNA de polaridade negativa, o domínio de transcriptase reversa (domínio TR) que 
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catalisa a síntese do genoma, o domínio ribonuclease que possui atividade de RNAse 

H o qual degrada a fita de RNA do híbrido RNA/DNA formado durante a replicação do 

DNA do HBV, e a região “espaçadora”, de função desconhecida (DATTA et al., 2012; 

DUBOIS; ROINGEARD, 1998; HOLLINGER; LIANG, 2001; LIANG, 2009; PAZIENA et 

al.,2013; SEEGER; MASON, 2000). Neste gene está presente o motivo YMDD 

(tyrosine, methionine, aspartic acid, aspartic acid), sítio comum de aparecimento de 

mutações e resistência à fármacos (YANO et al., 2015). 

 

1.1.1 Variabilidade antigênica do HBV 

 

Investigações conduzidas na década de 70 identificaram nove subtipos 

sorológicos do HBV (ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, adw2, adw4, adrq+, e adrq-) 

(BANCROFT et al., 1972; COUROCÊ et al., 1976; COUROUCE-PAUTY et al., 1978; 

LE BOUVIER, 1971). Posteriormente, com o desenvolvimento de técnicas 

moleculares, foi possível classificar o HBV em nove diferentes genótipos (A até I), 

considerando uma divergência na sequência completa do vírus de, no mínimo, 8% do 

genoma completo (A a G), ou acima de 4% no gene S (ARAUZ-RUIZ et al., 2002; 

NORDER et al., 1994; NORDER et al., 2004; OKAMOTO et al., 1988; SUNBUL, 2014; 

STUYVER et al., 2000). Com a descoberta do genótipo H (mais próximo ao F), foi 

proposto como critério de designação de novos genótipos a divergência de 7,5% 

(KRAMVIS, 2014; KURBANOV; TANAKA; MIZOKAMI, 2010). Os genótipos são ainda 

classificados em subgenótipos, os quais apresentam diferenças entre seus 

nucleotídeos de, no mínimo, 4%. Os genótipos A, D, F, H e I são classificados ainda 

em pelo menos 35 subgenótipos (KRAMVIS, 2014; KURBANOV; TANAKA; 

MIZOKAMI, 2010; MIYAKAWA; MIZOKAMI, 2003; POURKARIM et al., 2014; 

SCHAEFER, 2007). 

Os genótipos do HBV têm distribuição geográfica variável. Análise do genótipo 

A permitiua classificação deste em subgenotipos A1, A2, A4, e quasispécie 

subgenotipo A3 pois este não cumpre os critérios para a classificação em subgenótipo. 

Este genótipo é frequente no noroeste Europeu, África subsaariana, Índia e Estados 

Unidos. O genótipo B foi reclassificado em 6 subgenotipos: B1, B2, B4, B5, B6, e 

quase subgenótipo B3. O genótipo C tem o maior número de subgenotipos (C1-C16), 

refletindo a longa duração do sua endemicidade em seres humanos. Os tipos B e C 

são encontrados no sudoeste da Ásia, Japão e Oceania. Já o D (D1-D6) é 
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predominante em populações aborígenes de Papua-Nova Guiné e da Austrália.  O 

genótipo E tem um único subtipo sorológico, o ayw4 e pode ser diferenciado dos 

genótipos A-D, F, H, e I por uma deleção de três nucletídeos na região pre-S1. Este 

genótipo é endêmico na África Ocidental e Central, com uma baixa diversidade 

genética. Já o genótipo F pertence ao subtipo sorológico adw 4 e é dividido em 4 

subgenótipos (F1-F4). Este genótipo é prevalente na América do Sul, Central e no 

Alaska. O genótipo G pode estabelecer infecção crônica apenas na presença de 

outros genótipos, mais frequentemente o genótipo A, e tem sido encontrado em 

amostras de indivíduos dos Estados Unidos, França, Geórgia, Grã-Bretanha, Itália e 

Alemanha, e o H em populações da América Central (EL-SERAG, 2012; KRAMVIS, 

2014; KURBANOV; TANAKA; MIZOKAMI, 2010; LIAW; CHU, 2009; MAHTAB et al., 

2008; MELDAL et al., 2009; MULYANTO et al., 2010; MULYANTO et al., 2012; 

SCHAEFER, 2007).  

Nos últimos anos, foram detectadas duas variantes do HBV, divergentes dos 

genótipos humanos, isolados de portadores do HBV encontrados no Vietnã (HUY et 

al., 2008), Laos (OLINGER et al., 2008), China (YU et al., 2010) e Japão 

(TATEMATSU et al., 2009), sendo sugeridos como novos grupos genômicos 

denominados de I e J. O genótipo I é dividido em dois subgenótipos, I1 e I2 (KRAMVIS, 

2014). 

Em países com elevados níveis de imigração, uma variedade de genótipos 

pode ser identificada, com a possibilidade de que todos os genótipos caracterizados 

sejam encontrados em países da Europa e América do Norte (KURBANOV; TANAKA; 

MIZOKAMI, 2010). Esses genótipos podem influenciar no curso clínico da infecção 

pelo HBV e na resposta ao tratamento (EL-SERAG, 2012; SETO; LAI; YUEN, 2012; 

TANWAR; DUSHEIKO, 2012). Além disto, tem sido utilizado para identificar rotas de 

transmissão viral (RAGHEB et al., 2012; TANWAR; DUSHEIKO, 2012). 

No Brasil os genótipos mais frequentes são o A, D e F (BARROS et al., 2013; 

BARROS et al., 2014; CRISPIM et al., 2014; FREITAS et al., 2014; MARINHO et al., 

2014; MATOS et al., 2008; MELO et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2014; PEREIRA et al., 

2010). Contudo, embora com menos frequência, estudos têm mostrado a circulação 

no Brasil dos genótipos B, C, G e H (BERTOLINI et al., 2012; BOTTECCHIA et al., 

2008; SILVA et al., 2010; SITNIK et al., 2004; TONETTO et al., 2009). 

A variabilidade do HBV é atribuída basicamente à falta de atividade revisora 

da enzima transcriptase reversa durante a replicação viral. Assim, a frequência de 
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mutações do HBV é cerca de 10 vezes maior comparada a outros vírus DNA, e pode 

ocorrer durante a fase ativa da hepatite B, quando a resposta imune inibe 

significativamente a replicação viral, enquanto que, simultaneamente, induz a 

mutação do genoma do HBV, gerando os chamados "Escape Mutants" (PARK, 2015).  

Mutações no gene pré-core (substituição de G  A na posição 1896) e, na 

regiãobasal promotora do core (substituição A  T e G  A, nas posições 1762 e 

1764, respectivamente) impedem a síntese do HBeAg, sendo as mutações que 

ocorrem naturalmente com maior frequência. Essas mutações têm sido associadas à 

hepatite fulminante e hepatite crônica severa (ALEXOPOULOU; KARAYIANNIS, 

2014; CUI et al., 2015; LIANG, 2009; MALLORY et al., 2011; PARK, 2015; TSENG et 

al., 2015). 

Infecções pelo HBV resistentes a antivirais têm sido relatadas com frequência 

e está associada a mutações no motivo YMDD (tirosina-metionina-aspartato-

aspartato) da polimerase do HBV.  Também tem sido demonstrado que genes 

mutantes YIDD e YVDD resistentes a antivirais também podem ser detectados em 

indivíduos infectados, virgem de tratamento (AMINI-BAVIL-OLYAEE et al., 2008; TAN 

et al., 2012). 

 

1.1.2 Infecciosidade e Inativação do vírus da hepatite B 

 

O vírus da hepatite B é altamente infeccioso, e acredita-se que uma só 

partícula viral seja capaz de infectar o ser humano (FONSECA, 2007). Ainda, mantém-

se infeccioso em plasma humano após secagem e estocagem em temperatura 

ambiente por, no mínimo, uma semana (BOND et al., 1981). 

O HBV pode ser inativado por desinfecção de baixo nível (Figura 3). Este nível 

de desinfecção destrói bactérias vegetativas (exceto o bacilo da tuberculose), vírus 

lipídicos, alguns vírus não lipídicos e alguns fungos, por um período de tempo de 

exposição menor que 10 minutos, utilizando álcool etílico ou isopropílico (70-90%), 

hipoclorito de sódio, solução de detergente germicida fenólico, solução de detergente 

germicida iodóforo e solução de detergente germicida quaternário de amônio 

(RUTALA; WEBER, 2008).  
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Resistência Nível 
 

Príons (doença de Creutzfeldt-Jakob) Ciclo específico para Príon 
 

Esporos bacterianos (Bacillus atrophaeus) Esterilização 
Coccidiasina (Cryptosporidium)  

 
Mycobacterium (tuberculosis, M. terrae) Alto 

 
Pequenos vírus ou vírus não lipídicos (pólio, 
coxsackie) 

Intermediário 

Fungos (Aspergillus, Cândida)  
 

Bactérias vegetativas (S. aureus, P. aeruginosa) Baixo 
Vírus de tamanhos médios ou lipídicos (HIV, 
herpes, hepatite B) 
 

 

Susceptibilidade  

 
Figura 3 - Ordem decrescente de resistência dos microrganismos, para desinfecção e esterilização e 
o nível de desinfecção ou esterilização. Fonte: adaptado de Rutala; Weber (2008). 

 

1.2 Diagnóstico sorológico e molecular da infecção pelo vírus da hepatite B 

 

A detecção dos marcadores sorológicos do HBV [antígenos (HBsAg e HBeAg) 

e anticorpos (anti-HBs, anti-HBe, anti-HBc IgM e anti-HBc Total) ] pode ser realizada 

empregando-se o ensaio imunoenzimático (ELISA) e permite a avaliação das 

diferentes fases evolutivas da infecção  

(GERLICH, 2013; TOWELL; COWIE, 2012). Ainda, a detecção qualitativa e 

quantitativa do DNA do HBV pode ser utilizada para elucidação de perfis sorológicos 

atípicos e monitoramento dos indivíduos em tratamento (LIAW; CHU, 2009). 

O HBsAg é o primeiro marcador sorológico observado no soro de indivíduos 

com hepatite B aguda, podendo ser detectado por até seis meses após o seu 

surgimento, quando então desaparece e o seu anticorpo correspondente, anti-HBs, 

surge indicando recuperação e imunidade (Figura 4). A detecção do HBsAg por mais 

de seis meses sugere evolução para hepatite crônica. O antígeno “e” (HBeAg), 

marcador de replicação viral, surge na mesma época que o HBsAg. Sua presença 

está associada à detecção do DNA HBV no soro e a alta infecciosidade. Esse antígeno 

desaparece após aproximadamente três meses, surgindo então o anti-HBe que indica 

diminuição da replicação viral e evolução para resolução da infecção. Já o anti-HBc 

IgM, pode ser detectado logo após a detecção do HBsAg, sendo considerado 
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marcador de infecção aguda. Após o seu desaparecimento, somente a fração IgG do 

anti-HBc é detectada, permanecendo por toda a vida do indivíduo (KNOW; LEE, 2011; 

LIANG, 2009; LIAW; CHU, 2009; SILVA et al., 2012) (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4 - Curso sorológico da hepatite B aguda.  Fonte: Ministério da Saúde (2008). 

 

Na fase crônica da infecção pelo HBV podem ser detectados os marcadores 

virais: HBsAg, HBeAg, anti-HBc total e DNA HBV (LIANG, 2009; LOK; McMAHON, 

2007) (Figura 5). A detecção do marcador HBeAgestáassociada a níveis elevados de 

replicação viral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 - Curso sorológico da hepatite B crônica.  Fonte: Ministério da Saúde (2008). 
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Com as mudanças na epidemiologia da infecção pelo HBV, foi necessária 

uma abordagem diagnóstica mais apropriada. Por muitos anos o diagnóstico da 

infecção pelo HBV foi realizado exclusivamente por imunoensaios sorológicos, que 

não avaliam diretamente a atividade de replicação viral, sendo esta avaliada 

efetivamente pelo emprego de técnicas de biologia molecular. Estas técnicas 

permitem monitorar pacientes que estão recebendo terapia antiviral (PAZIENZA et al., 

2013). 

Métodos de diagnósticos moleculares para detecção do DNA do HBV podem 

ser classificados em duas categorias: 1) ensaios de detecção direta de ácidos 

nucléicos, que utilizam sondas para hibridizar diretamente o HBV DNA. Esses ensaios 

requerem equipamentos menos sofisticados, mas perdem em sensibilidade, sendo 

seu limite de detecção de 103 a 105 moléculas; 2) ensaios de detecção indireta que 

envolve uma etapa de amplificação in vitro para aumentar a quantidade de sequências 

alvos, seguida pela detecção do alvo amplificado. Estes métodos são altamente 

sensíveis e podem detectar quantidades tão pequenas quanto 1-10 moléculas em uma 

reação. Contudo, estas técnicas exigem profissionais altamente qualificados e 

equipamentos sofisticados. Várias técnicas de amplificação têm sido propostas nas 

últimas décadas como amplificação baseada na sequência do ácido nucléico 

(NASBA), amplificação mediada por transcrição (TMA), amplificação mediada por loop 

(LAMP) e amplificação por círculo rolante (RCA). Contudo, os ensaios baseados em 

reação em cadeia da polimerase (PCR) continuam sendo os mais utilizados (DATTA 

et al., 2014). 

A infecção pelo HBV pode ser ocasionalmente associada à presença de perfis 

sorológicos atípicos, que podem levar a dúvidas na interpretação dos resultados ou 

suspeita de um erro no diagnóstico sorológico. A positividade isolada para o HBsAg 

associada a detecção do HBV DNA no sangue sugere, inicialmente, infecção aguda 

pelo HBV, sendo esta suspeita confirmada com a detecção subsequente de outros 

marcadores sorológicos de hepatite B. Por outro lado, a persistência do HBsAg isolado 

e HBV DNA detectável, na ausência de outros marcadores, configuram um perfil 

sorológico atípico, que pode ser causa de tolerância imune ao antígeno core, por 

anormalidades do sistema imune do hospedeiro, ou infecção por um HBV mutante 

(PONDÉ, 2013). 

No curso natural da infecção pelo HBV, o anti-HBs é um marcador de 

imunidade encontrado em indivíduos que tem sua infecção resolvida, com declínio do 
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HBsAg em níveis indetectáveis, ou que respondem à vacina contra hepatite B (LEE et 

al., 2013; TRÉPO; CHAN; LOK, 2014). A detecção simultânea do HBsAg e anti-HBs 

pode ser atribuída às seguintes situações: (a) mutação ou deleção no gene pré S/S; 

(b) mutação no determinante “a” ou em outra região da proteína S; (c) surgimento de 

subtipos específicos de anticorpos dirigidos contra diferentes subtipos do HBsAg, com 

consequente incapacidade de reconhecer o HBsAg no soro do paciente; (d) 

superinfecção com uma segunda cepa do HBV; (e) infecção oculta pelo HBV com 

reativação da infecção em pessoas que se tornaram imunossuprimidas; e (f) falsa 

positividade para anticorpos anti-HBs (CHEN et al., 2011; PONDÉ, 2011). 

Classicamente, a presença do HBeAg no sangue está relacionada a níveis 

elevados de replicação viral em tecido hepático e detecção de HBsAg no soro. 

Portanto, positividade para o HBeAg e negatividade para o HBsAg caracteriza um 

perfil sorológico atípico (PONDÉ, 2013). Em geral, este perfil ocorre quando o HBsAg 

não é detectado pelos testes utilizados rotineiramente. Antígenos de superfície do 

HBV são alvos para neutralização viral por meio de anticorpos anti-HBs específicos. 

Estruturalmente, no HBsAg são encontrados epítopos principalmente na região que 

compreende os resíduos de aminoácidos 99 a169, conhecida como a principal região 

hidrofílica (major hydrophilic region - MRH) do genoma viral. Parte do MHR é 

denominada determinante “a”, e abriga um conjunto de epítopos, alvos de anticorpos 

anti-HBs neutralizantes (WU et al., 2012). Substituições de aminoácidos dentro ou em 

torno do determinante “a” levam a diagnósticos falso-negativos, uma vez que a 

manutenção da estrutura molecular do HBsAg, especialmente da sua região 

imunodominante, é de importância crucial para o reconhecimento por anticorpos, e 

variantes do HBV não reconhecidas pelo anti-HBs podem escapar de sua ação 

protetora (BACLIG et al., 2014). 

Em geral, a ausência do marcador HBeAg sugere baixa viremia. Contudo, 

pacientes com hepatite B crônica HBeAg-negativa podem apresentar elevada viremia, 

e isso tem sido associado a mutações na região pré-core (substituição de G para A 

na posição 1896) ou região promotora do core (substituição A para T e G para A, nas 

posições 1762 e 1764, respectivamente), que reduzem ou impedem a expressão do 

antígeno (ALEXOPOULOU; KARAYIANNIS, 2014). 

A detecção do anti-HBc e/ou anti-HBs no soro de indivíduos expostos ao HBV 

costuma indicar resolução da infecção. Contudo, com o desenvolvimento de técnicas 

moleculares de elevada sensibilidade verificou-se que alguns pacientes com este 
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perfil apresentam HBV DNA detectável no sangue, indicando persistência da infecção, 

denominada infecção oculta (PONDÉ, 2013).  

Um encontro de especialistas em Taormina, Itália, definiu infecção oculta pelo 

HBV (IOB) como a existência de HBV DNA no tecido hepático detectável ou não no 

soro de indivíduos HBsAg negativos, podendo ser ainda classificada como IOB 

soropositiva quando os marcadores anti-HBs e/ou anti-HBc são detectados no sangue 

do portador, ou IOB soronegativa, na ausência desses marcadores (RAIMONDO et 

al., 2008). Esta forma de infecção pode estar associada à infecção por vírus defectivo, 

baixo nível replicativo de vírus tipo selvagem, ou mutações na região Pré-S/S do 

genoma do HBV, que diminuam ou impeçam a expressão do HBsAg (LA FUENTE et 

al., 2011).  

 

1.3 Aspectos clínicos da infecção pelo vírus da hepatite B 

 

O período de incubação da hepatite B aguda varia de 45 a 180 dias, com 

duração média de 75 dias, e caracteriza-se pela presença do HBsAg e geralmente 

ausência de sintomas. O surgimento de sintomas inespecíficos como anorexia, 

náuseas, vômitos, fraqueza, intolerância alimentar, artralgia, desconforto abdominal e 

febre caracterizam o período pré-ictérico. Neste, pode ocorrer elevação das 

transaminases (NEBBIA; PEPPA; MAINI, 2012; TRÉPO; CHAN; LOK, 2014). 

Posteriormente, pode surgir o período ictérico, que ocorre em cerca de 10% dos casos 

em crianças menores de cinco anos e em 30% a 50% em maiores de cinco anos 

(SILVA et al., 2012). Esse período pode prolongar-se por aproximadamente 20 dias 

(LAI et al., 2003; SEEGER; MASON, 2000; VISO; BARONE, 2006). Um pequeno 

número de pacientes (menos que 1%) que apresenta infecção aguda pode evoluir 

ainda para hepatite fulminante, apresentando um risco alto de mortalidade na 

ausência de transplante hepático (SILVA et al., 2012; TRÉPO; CHAN; LOK, 2014).  

Cerca de 90% das crianças infectadas no período perinatal, e até 50% das 

crianças infectadas entre doise cinco anos de idade podem desenvolver hepatite 

crônica (EL-SERAG, 2012; KNOW; LEE, 2011; McMAHON, 2014). Por outro lado, 

somente 5 a 7% dos indivíduos acima de cinco anos, que desenvolvem infecção 

aguda evoluem para doença hepática crônica. Essa diferença na taxa de cronicidade 

é provavelmente devido à maturidade do sistema imunológico do hospedeiro e ao 

tempo de infecção (DANDRI; LOCARNINI, 2012; SHI; SHI, 2009). 
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Pacientes com hepatite crônica são frequentemente assintomáticos ou 

apresentam sintomas leves e inespecíficos. Quando apresentam sintomas, esses 

geralmente são fadiga, náusea, sensibilidade no quadrante superior direito, anorexia, 

mialgia e artralgia (SORRELL et al., 2009). Esses indivíduos possuem um risco de 2-

10% ao ano de desenvolver insuficiência hepática e cirrose e, desses, 2,4% ao ano 

de evoluírem ainda para carcinoma hepatocelular (FATTOVICH, 2003; FERRARI et 

al., 2003). Estima-se que aproximadamente 53% dos casos de carcinoma 

hepatocelular no mundo estão relacionados à infecção pelo HBV (SHI; SHI, 2009).   

De acordo com a European Association for the Study of Liver (EASL), a 

infecção crônica pelo HBV apresenta cinco fases, que não são necessariamente 

sequenciais: fase de imunotolerância, fase imunoativa, estado de portador HBV 

inativo, Hepatite B crônica HBeAg-negativa e fase HBsAg negativa (EASL, 2012). 

A fase de imunotolerância é caracterizada pela positividade para o HBeAg, 

níveis elevados de HBV DNA, níveis normais ou baixos de alanina aminotransferase 

(ALT), pouca ou nenhuma evidência de atividade da doença (necroinflamação e 

fibrose). Esta primeira fase é mais frequente e prolongada em indivíduos infectados 

no período perinatal ou primeiros anos de vida.Durante esta fase, os doentes são 

altamente contagiosos (TRÉPO; CHAN; LOK, 2014). 

Muitos indivíduos poderão progredir da fase de imunotolerância para a imune-

ativa, caracterizada pela positividade ao HBeAg e níveis relativamente baixos de 

replicação (se comparadoa fase de imunotolerância); níveis aumentados ou flutuantes 

de aminotransferases, necroinflamação hepática moderada ou grave, e progressão 

mais rápida de fibrose comparativamente à fase anterior. Esta fase pode ocorrer após 

vários anos de tolerância imunológica (quebra parcial de tolerância) e é mais 

frequentemente e/ou mais rapidamente alcançada em indivíduos infectados durante a 

idade adulta. Esta fase termina com a soroconversão para anti-HBe (EASL, 2012). 

O estado de portador inativo do HBV pode surgir após a soroconversão do 

HBeAg para o anti-HBe. É caracterizado por níveis baixos ou indetectáveis de HBV 

DNA e ALT normal. Em geral, o portador desta forma de infecção crônica apresenta 

um prognóstico favorável, com baixo risco de evolução para cirrose e carcinoma 

hepatocelular. A eliminação do HBsAg e a soroconversão para anticorpos anti-HBs 

pode ocorrer espontaneamente em 1-3% dos casos/ano, normalmente após vários 

anos com DNA do HBV persistentemente indetectável. Por outro lado, também pode 
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ocorrer a progressão para a hepatite B crônica, geralmente HBeAg negativa 

(McMAHON, 2014). 

A hepatite B crônica HBeAg-negativa pode ocorrer após soroconversão 

HBeAg-anti-HBe durante a fase imune reativa ou após anos/décadas como portador 

inativo. Representa uma fase de resposta imune tardia na história natural da infecção 

crônica pelo HBV. É caracterizada por reativação periódica com níveis flutuantes de 

aminotransferases, viremia e hepatite ativa. Pacientes com esta forma de hepatite 

crônica albergam predominantemente vírions com mutações nas regiões pré-core 

e/ou promotora basal do core que impedem a expressão ou expressam baixos níveis 

de HBeAg (TRÉPO; CHAN; LOK, 2014). A Hepatite B crônica HBeAg negativa está 

relacionada com baixas taxas de remissão espontânea prolongada da doença, e risco 

elevado de progressão para fibrose hepática avançada, cirrose e carcinoma 

hepatocelular (EASL, 2012). 

Na “fase HBsAg negativa” após a eliminação do HBsAg, pode persistir um 

baixo nível de replicação do HBV, com DNA do HBV detectável no fígado. Geralmente, 

o DNA sérico do HBV não é detectável, enquanto os anticorpos anti-HBc (com ou sem 

anti-HBs) são detectáveis (SKUPSKY; HU, 2014). A imunossupressão em decorrência 

de quimioterapia ou uso de imunossupressores pode levar à reativação do HBV 

nestes indivíduos (EASL, 2012). 

 

1.4 Tratamento da infecção pelo vírus da hepatite B 

 

A grande maioria dos adultos na hepatite B aguda resolverá a infecção 

espontaneamente. Esses pacientes desenvolvem anti-HBs sem terapia antiviral e 

efetivamente se tornam imunes. O tratamento deve ser sintomático com antitérmicos 

e antieméticos, quando necessários, e hidratação preferencialmente por via oral. 

Recomenda-se também a abstenção de fármacos de metabolização hepática. Em 

caso de prurido intenso podem ser utilizadas resinas sequestradoras de sais biliares 

como a colestiramina. Medidas terapêuticas de cunho dietético e repouso absoluto 

não demonstraram benefícios comprovados no processo de evolução clínica da 

doença aguda (SILVA et al., 2012). 

O diagnóstico precoce e o tratamento da hepatite B crônica (HBC) é crucial 

para a redução da morbidade e mortalidade. O principal objetivo do tratamento da 

Hepatite B é prevenir a progressão da doença hepática crônica e complicações 
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associadas, especificamente, cirrose e hepatocarcinoma e, consequentemente, o 

óbito (SANTANTONIO; FASANO, 2014; TANG; YAU; YU, 2014; WHO, 2015). Este 

objetivo pode ser alcançado se a replicação do HBV for suprimida de forma continua. 

Assim, a redução da atividade histológica da HBC diminui o risco de cirrose e de 

hepatocarcinoma, particularmente em doentes não cirróticos (EASL, 2012). 

Na última década, as opções terapêuticas para HBC têm melhorado 

significativamente, o que resultou em muitos pacientes vivendo com a doença na 

forma de portador inativo. No entanto, devido à variedade de drogas disponíveis e as 

constantes mudanças nas diretrizes, o manejo da infecção crônica pelo HBV pode ser 

complexo (WANG; CHEN, 2014). 

Segundo recomendações da European Association for the Study of the Liver 

(EASL, 2012), deve-se fazer uma avaliação pré-terapêutica da doença hepática, 

incluindo marcadores bioquímicos como aspartato aminotransferases (AST), alanina 

aminotransferases (ALT), gama-glutamil transpeptidase (GGT), fosfatase alcalina, 

bilirrubina, albumina, globulinas séricas, além dehemogramas, tempo de protrombina, 

ecografia hepática eavaliação do nível de DNA do HBV. Devem ser sistematicamente 

procuradas outras causas de doença hepática crônica, incluindo coinfeções com 

hepatite D, hepatite C e/ou HIV. Recomenda-se também biópsia hepática para 

determinação do grau de necroinflamação e fibrose, dado que a histologia hepática 

pode auxiliar na decisão de iniciar o tratamento. 

O tratamento deve ser iniciado com uma droga potente, com atividade máxima 

e baixa taxa de resistência, a fim de maximizar as chances de o tratamento alcançar 

seus objetivos (GÜZELBULUT et al., 2012; SACCO, 2014). 

Basicamente, existem duas diferentes estratégias de tratamento: terapias de 

duração finita com imunomoduladores [Interferonalfa – 2b (IFNα) e Interferon- 

peguilado (PEG-IFNα)] e terapias de longo prazo com análogo de núcleos(t)ideos 

[Lamivudina (LVD), Adefovir dipivoxil (ADV), Entecavir (ETV), Telbivudina (TBV) e 

Tenofovir ] (TANG, YAU, YU, 2014).  As indicações desses fármacos variam conforme 

cada situação clínica e laboratorial (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011). 

Indivíduos HBsAgpositivos que serão submetidos à quimioterapia ou a outra 

terapia imunossupressora possuem um elevado risco de reativação da hepatite B e, 

portanto, para todos eles devem fazer investigação para o HBsAg e anti-HBc antes do 

início do tratamento. Ainda, os candidatos à terapêutica imunossupressora HBsAg-

positivos devem medir os níveis de DNA do HBV e receberem administração 



29 
 

 

preventiva de análogos núcleos(t)ídeos durante o tratamento e por 12 meses após 

sua suspensão (EASL, 2012). 

 

1.5 Distribuição da infecção pelo vírus da hepatite B 

 

Uma revisão sistemática conduzida por Ott et al. (2012) aponta mudanças na 

distribuição da infecção pelo HBV no mundo, contudo essa distribuição apresenta 

diferenças para crianças e adultos. Para crianças de 5 a 9 anos, áreas com alta 

prevalência da infecção pelo HBV (prevalência do HBsAg > 8%), incluem apenas os 

países da região ocidental da África subsaariana. Regiões de prevalência 

intermediária a alta (HBsAg entre 5-7%) incluem o sul da África, África Central e África 

Oriental (com exceção do Egito), o Equador, Peru e a Bolívia. Regiões de 

endemicidade intermediária a baixa (prevalência do HBsAg entre 2-4%) para essa 

faixa etária são verificadas na Groelândia, Rússia, norte da África, Oriente Médio, 

Europa, América Central, sul e norte da América do Sul e Austrália. Já, países de 

baixa prevalência (HBsAg< 2%) incluem países do sudeste da Ásia, América do Norte, 

Paraguai e Brasil. 

Em relação à população adulta (19-49 anos), esta mesma revisão considera 

países de alta prevalência da infecção pelo HBV, apenas os da região ocidental da 

África subsaariana. Regiões de prevalência intermediária a alta incluem o sul da 

África, África Central e África Oriental e sudeste da Ásia. Já regiões de endemicidade 

intermediária a baixa são verificadas na Rússia, norte da África, Oriente Médio, Europa 

Oriental, América Central, sul da América do Sul e Austrália. Já, países de baixa 

prevalência (HBsAg < 2%) incluem norte, oeste e extremo ocidente do continente 

europeu, América do Norte, Groelândia, Paraguai, Colômbia, Venezuela e Brasil. 

Em áreas de alta prevalência, a maioria das infecções ocorre durante a 

infância. Já em regiões de prevalência intermediária, há padrões mistos de 

transmissão, incluindo a transmissão na infância e na vida adulta. Em áreas de baixa 

endemicidade, a maioria das infecções ocorre em adolescentes e adultos por meio de 

transmissão sexual ou parenteral (TRÉPO; CHAN; LOK, 2014). 
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Figura 6 - Prevalência do HBsAg, em crianças de 5 a 9 anos, em 2005. Fonte: adaptado de Ott et 
al. (2012) 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 - Prevalência do HBsAg, em adultos de 19 a 49 anos, em 2005. Fonte: adaptado de Ott et al. 

(2012). 
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No Brasil, um inquérito de base populacional revelou uma taxa para o 

marcador HBsAg referente ao conjunto das capitais do país de 0,37% (IC95%: 0,25% 

-0,50%), classificando-o como região de baixa endemicidade para hepatite B. A 

prevalência de infecção pelo HBV (HBsAg) foi de 0,05% (IC95%: 0,01% - 0,10%) na 

faixa etária de 10 a 19 anos e de 0,60% (IC 95% 0,41% - 0,78%) para o grupo de 20 

a 69 anos. Já a prevalência de exposição ao HBV (anti-HBc) foi de7,44% (IC95%: 

6,82% - 8,05%), sendo que o percentual de expostos na faixa etária de 10 a 19 foi 

de1,1% (IC% 0,9% -1,4%) e de 11,6% (IC 95% 10,7% - 12,4%) para o grupo de 20 a 

69 anos (PEREIRA et al., 2010). 

Na Região Centro-Oeste, este estudo estimou uma prevalência para o HBsAg 

de 0,31% (IC95%:0,16% - 0,46%), sendo de 0,17% (IC95%: 0,0% - 0,34%) na faixa 

etária de 10 a 19 anos e de 0,76% (IC 95%: 0,34% -1,18%) para o grupo de 20 a 69 

anos. Para o anti-HBc, essa região apresentou prevalência de 4,30% (IC95%: 3,71% 

- 4,88%), com 1,28% (IC95%: 0,74% - 1,81%) de expostos na faixa etária de 10 a 19 

anos e 12,7% (IC 95%: 10,9% - 14,5%) para o grupo de 20 a 69 anos (PEREIRA et 

al., 2010). 

Em Goiás, diferentes frequências para hepatite B têm sido estimadas em 

populações especificas. Estudos têm mostrado prevalências para o HBsAg, variando 

de 0,5% em gestantes e parturientes (CARDOSO et al., 1996) a 14,5% em pacientes 

com evidências clínicas de hepatite (SILVA, et al., 2005). Considerando indivíduos 

que realizam procedimentos invasivos com frequência, estudos revelam prevalências 

para o HBsAg que variam de 1,1% em pacientes hemofílicos (TAVARES et al., 2004) 

a 13,7% em hemodialisados (BORGES et al., 1997). 

 

1.6 Transmissão do HBV 

 

Em indivíduos infectados, o HBV pode ser encontrado no sangue, saliva, 

sêmen e secreções cervicais (HOLLINGER; LIANG, 2001; KIDD-LJUNGGREN et al., 

2006). Dessa forma, esse agente pode ser transmitido por via vertical, de mãe para 

filho (GENTILE; BORGIA, 2014), parenteral (ALLAIN et al., 2013), horizontal, por meio 

do compartilhamento de objetos de higiene pessoal entre familiares (DEMIRTURK; 

DEMIRDAL, 2014; MAWATARI et al., 2014) e sexual (ATKINS; NOLAN, 2005; 

GORGOS, 2013; MORENO et al., 2004). Assim, filhos de mães HBsAg-positivas 

(BEASLEY et al., 1977; TREMOLADA et al., 2008), populações que possuem 
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comportamentos de risco como usuários de drogas (FERREIRA et al., 2009), 

prostitutas (FORBI et al., 2008; PASSOS et al., 2007), caminhoneiros de rota longa 

(MATOS et al., 2008) e reeducandos (BARROS et al., 2013; COELHO et al., 2009) 

estão em risco elevado de adquirir a infecção pelo HBV. 

Outra forma importante de transmissão do HBV é a nosocomial, ou seja, 

relacionada às intervenções de saúde (DANZMANN et al., 2013). A transmissão pode 

ocorrer em contextos de cuidados de saúde por meio de exposições percutâneas ou 

de mucosa a sangue e outros fluidos corpóreos, de um doente ou por um trabalhador 

infectado (CDC, 2014; ENFIELD et al., 2013; MOLYNEAUX et al., 2000; 

SPIJKERMAN et al., 2002; SUGIMOTO et al., 2013). 

A transmissão nosocomial do HBV é reconhecida geralmente por ocasião de 

surtos, e quando são identificados, estes surtos têm sido associados com quebras do 

padrão de práticas de controle de infecção por profissionais de saúde, resultando na 

contaminação de equipamentos ou medicamentos. Dispositivos para medição de 

taxas de glicose (BENDER et al., 2012; ZHETEYEVA et al., 2014), frascos de múltiplas 

doses (SAMANDARI et al., 2005) e reutilização de agulhas e seringas (COMSTOCK 

et al., 2004; GUPTA et al., 2013; LEWIS et al., 2015) tem sido envolvidos na 

transmissão do HBV. 

A transmissão nosocomial da hepatite B ainda é um sério problema de saúde 

pública, envolvendo principalmente indivíduos já afetados por condições severas, tais 

como portadores de insuficiência renal crônica, de diabetes, de câncer e 

transplantados (LANINI et al., 2009). 

Existem vários relatos de transmissão do HBV em unidades para tratamento 

oncológico (GREELEY et al., 2011; LANINI et al., 2012). Pacientes com câncer entram 

em contato frequente com ambientes hospitalares, e consequentemente com outros 

pacientes infectados. Muitos são submetidos a procedimentos invasivos, como por 

exemplo, para colocação de dispositivos de acesso intravascular de demora ou a 

outros procedimentos cirúrgicos que aumentam o risco de complicações infecciosas 

(CDC, 2011). Assim, violações das medidas de controle de infecção podem levar à 

transmissão cruzada do HBV.  

Ainda, a transmissão nosocomial pode ocorrer do profissional para o paciente 

e geralmente está relacionada à procedimentos invasivos (LEWIS et al., 2015; 

PARCO et al., 2015). 
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1.7 Prevenção e controle da infecção pelo vírus da hepatite B 

 

As precauções padrão representam as medidas mínimas de prevenção de 

infecções como a hepatite B e se aplica a toda a assistência ao paciente, 

independentemente de suspeita ou confirmação da presença de um agente infeccioso 

e em qualquer cenário de cuidado à saúde. Estas práticas baseadas em evidências 

são projetadas tanto para proteger o profissional de saúde quanto o paciente 

(Quadro1) (CDC, 2014; SIEGEL et al., 2007). 

No Brasil, a Resolução - RDC Nº 36, de 25 de Julho de 2013, também institui 

ações para a segurança do paciente em serviços de saúde. Dentre essas ações estão 

a identificação, análise, avaliação e monitoramento dos riscos nos serviços de saúde; 

segurança cirúrgica; segurança na administração de medicamentos, sangue e 

hemocomponentes; segurança no uso de equipamentos e materiais; prevenção e 

controle de infecções relacionadas à assistência à saúde; promoção do ambiente 

seguro entre outros. 

Apesar de todas as recomendações para o controle de infecções relacionadas 

à assistência à saúde (IRAS), não é raro o descumprimento de normas. Estudo 

realizado por Mendonça et al. (2014) identificaram comportamentos de risco biológico 

nas etapas finais do sistema de medicação, como baixa adesão à higienização das 

mãos e aos equipamentos de proteção, inadequado manejo de resíduos e quebra da 

cadeia asséptica. Esses comportamentos influenciam, direta e indiretamente, a 

segurança dos usuários.  

Além da utilização das precauções padrão, entre as estratégias disponíveis 

para prevenção e controle da hepatite B, estão a triagem para os marcadores 

sorológicos do HBV em bancos de sangue e gestantes, o uso de testes rápidos que 

permitem a agilidade de detecção da infecção pelo HBV, programas de redução de 

danos em usuários de drogas ilícitas, incentivo ao uso do preservativo e, 

principalmente, a imunização contra o HBV, que é a medida de prevenção mais 

segura, eficaz, e de maior impacto contra hepatite B (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a). 
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Quadro 1 - Recomendações para aplicação de precauções padrão para o cuidado de 
todos os pacientes em todos os ambientes de saúde. Fonte: Siegel et al. (2007). 

*Durante os procedimentos que possam gerar aerossóis, em pacientes com suspeitas ou comprovadas 
infecções transmitidas por aerossóis respiratórios, utilizar máscara com filtro N95 ou superior além de 
luvas, capote, e proteção para o rosto / olhos. 

 
1.7.1 Imunização contra a infecção pelo vírus da hepatite B 

 

A imunização contra o HBV pode ser ativa, por meio da vacinação ou passiva, 

por meio do uso de imunoglobulina humana anti-hepatite B - IGHAHB (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2014c). 

No Brasil, o Ministério da Saúde, disponibiliza gratuitamente a vacina contra 

hepatite B para todos os indivíduos menores de 50 anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013a). Ainda, a vacina está indicada em qualquer faixa etária paragestantes e 

indivíduos em condição de vulnerabilidade: população indígena; população de 

COMPONENTE RECOMENDAÇÕES 

Higienização das mãos Após contato com sangue, fluidos corporais, secreções, 
excreções, itens contaminados; imediatamente após a remoção 
das luvas; no contato entre pacientes. 

Equipamentos de proteção 
individual (EPI) 

 

Luvas 
 

Para contato com sangue, fluidos corporais, secreções, 
excreções, itens contaminados; contato com membranas 
mucosas e pele não íntegra. 

Capotes 
 

Durante os procedimentos e atividades de assistência ao 
paciente que entram em contato com roupas / pele exposta e 
com fluidos corporais, sangue, secreções e excreções. 

Máscara, proteção para os 
olhos (óculos), protetor 
facial * 

Durante os procedimentos e atividades que possam gerar 
respingos do paciente ou respingos de sangue, fluidos corporais, 
secreções, especialmente na aspiração e intubação. 

Equipamentos de assistência 
ao paciente, com sujidades 
 

Manusear de maneira que impeça a transferência de 
microrganismos para os outros e para o ambiente; usar luvas se 
visivelmente contaminado; higienizar as mãos. 

Controle ambiental  Estabelecer procedimentos para atendimento de rotina, limpeza 
e desinfecção de ambiente e superfícies, especialmente as 
superfícies nas áreas de assistência ao paciente tocadas 
frequentemente. 

Têxteis e lavanderia  Manusear de maneira que impeça a transferência de 
microrganismos para os outros e para o ambiente. 

Agulhas e outros objetos 
cortantes  

Não reaproveitar, quebrar ou manipular agulhas usadas; 
desprezar objetos cortantes em recipientes resistentes a 
perfurações. 

Reanimação do paciente  Utilizar reanimador e outros dispositivos de ventilação para evitar 
o contato com secreções do paciente. 

Paciente em internação Priorizar quarto individual se o paciente apresentar maior risco 
de transmissão de patógenos e/ou em maior risco de contrair a 
infecção. 

Higiene respiratória / etiqueta 
ao tossir 
 

 

Instruir as pessoas sintomáticas a cobrirem boca / nariz quando 
espirrar / tossir; utilizarem lenços descartáveis, dispor de lixeiras 
com acionamento automático, higienizar as mãos ao tossir ou 
espirrar, e usar máscara cirúrgica se possível.  



35 
 

 

assentamentos; trabalhadores de saúde; população reclusa em presídios, hospitais 

psiquiátricos e instituições de reeducação de menores; usuários de drogas; agentes 

de segurança; doadores de sangue; portadores de doenças sexualmente 

transmissíveis; caminhoneiros; pessoas que convivem continuamente em domicílio 

com portadores do vírus da hepatite B ou comunicantes sexuais destes; prostitutos e 

prostitutas; homens e mulheres que mantêm relações sexuais com pessoas do 

mesmo sexo (HSH e MSM); lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(LGBTT); vítimas de abuso sexual; coletadores de lixo; pessoal vinculado às forças 

armadas: polícia militar, civil e rodoviária, corpo de bombeiros; vítimas de acidentes 

com material biológico; manicures, pedicures e podólogos; portadores de HIV/AIDS,  

portadores de asplenia anatômica ou funcional, potenciais receptores de múltiplas 

transfusões de sangue ou politransfundidos, doadores e transplantados de órgãos 

sólidos ou de medula óssea, pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, 

com doenças autoimunes, com doenças do sangue, com fibrose cística,  portadores 

de hepatopatias crônicas e hepatite C, portadores de doenças renais crônicas e/ou 

que fazem diálise e/ou hemodiálise, imunodeprimidos e portadores de neoplasias 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014a, 2014b). 

Em adultos, geralmente, a vacina é administrada, por via intramuscular, em 

três doses nos meses 0, 1 e 6. A detecção de títulos de anti-HBs igual ou superior a 

10 mUI/ml, após a terceira dose da vacina, indica imunidade, e mais de 90% dos 

adultos e no mínimo 95% dos lactentes saudáveis vacinados respondem a vacina, 

desenvolvendo títulos protetores de anti-HBs (> 10 mUI/ml) (JUNQUEIRA et al., 2010; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b, 2014c; MORAES; LUNA; GRIMALDI, 2010).  

Em indivíduos imunocomprometidos, como renais crônicos, portadores de HIV 

e de doenças onco-hematológicas, a resposta vacinal, geralmente, apresenta-se 

diminuída (EL-CHARABATY, 2015; GASIM et al., 2015). Nesses casos, doses mais 

concentradas e/ou número maior de doses são necessários para indução de 

anticorpos em níveis protetores. Por esse motivo, para alcançar resposta imunológica 

adequada são recomendadas quatro doses duplas da vacina contra hepatite B 

recombinante (HB), nos meses 0, 1, 2 e 6 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014c). 

Recomenda-se também o monitoramento periódico e doses de reforços, quando os 

níveis de anti-HBs forem inferiores a 10mUI/ml (BAYTAN; GUNES; GUNAY, 2008; 

EASL, 2012; FRANCO et al.,2012; KNOW; LEE, 2011; LEURIDAN; DAMME, 2011; 

LUZ; SOUZA; CICONELLI, 2007). 
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A imunoglobulina anti-hepatite B (IGHAHB) é obtida de plasma de doadores 

selecionados, submetidos recentemente à imunização ativa contra hepatite B, com 

altos títulos de anticorpos específicos (anti-HBsAg) e está indicada para indivíduos 

suscetíveis, como na prevenção da infecção perinatal pelo vírus da hepatite B; para 

vítimas de acidentes com material biológico positivo ou fortemente suspeito de 

infecção por HBV; comunicantes sexuais de casos agudos de hepatite B; vítimas de 

violência sexual e imunodeprimidos após exposição de risco (mesmo que previamente 

vacinados) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014c). 

 

1.8 Hepatite B em indivíduos portadores de doenças onco-hematológicas 

 

A Organização Mundial de Saúde classifica as doenças onco-hematológicas 

segundo topografia e morfologia do sistema hematopoiético. De acordo com essa 

classificação, as doenças são divididas em: neoplasias mileóides, neoplasias 

linfóides, neoplasias de células linfóides T e NK, linfoma de Hodgkin (doença de 

Hodgkin), doenças de células mastocitárias e neoplasias de células histiocíticas e 

dendríticas (WHO, 2005). 

Apesar de haver uma grande varidade de doenças onco-hematológicas, as 

mais comuns incluem os linfomas de Hodgkin, linfomas não Hodgkin e as leucemias 

(FRITZ et al., 2012; IDILMANet al., 2011; ZERBINI et al., 2011). 

No Brasil, estimam-se em 1,28 casos novos de linfoma de Hodgkin (LH) em 

cada 100.000 homens e 0,83 casos novos/100.000 mulheres. Para o linfoma não 

Hodgkin (LNH) esses valores correspondem a um risco estimado de 5,04 casos 

novos/100 mil homens e 4,77/100 mil mulheres. Em relação à leucemia a estimativa 

é de 5,2 casos novos/100 mil homens e 4,24/100 mil mulheres. Considerando o estado 

de Goiás, a incidência de leucemia varia de 3,32/100.000 casos em mulheres a 

4,02/100.000 casos em homens. Em relação ao linfoma de Hodgkin a incidência varia 

de 0,59/100.000 mulheres a 2,14/100.000 homens. Já o linfoma não-Hodgkin tem uma 

taxa de incidência variando de 4,28/100.000 em homens a 4,54/100.000 mulheres. De 

acordo com o Instituto Nacional de Câncer, para o ano de 2014 foram estimados para 

o Estado 90 novos casos de linfoma de Hodgkin, 270 casos de linfoma não Hodgkin 

e 220 casos de leucemia (INCA, 2014). 

Linfoma de Hodgkin é originário de linfócitos, caracterizado pela presença de 

células de Reed-Sternberg (células RS) por exame microscópico. O LH usualmente 
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origina nos gânglios linfáticos e propaga ordenadamente de um neoplasma (massa 

tumoral) de uma cadeia de um gânglio linfático a outro, podendo atingir o baço, fígado 

e/ou medula óssea (RUHL et al., 2014). 

O linfoma de Hodgkin foi descrito por Thomas Hodgkin, em 1832, como uma 

nova condição maligna que envolvia os linfonodos. A enfermidade foi chamada de 

Doença de Hodgkin por aproximadamente 170 anos, quando foi, então, oficialmente 

alterada para linfoma de Hodgkin, após evidências suficientes que indicavam a origem 

do câncer a partir de linfócitos. O sintoma inicial mais comum do linfoma de Hodgkin 

é a linfadenopatia no pescoço, mediastino, axilas, abdômen ou virilha. Outros 

sintomas incluem febre, suor noturno, perda de peso, prurido e esplenomegalia 

(ABRALE, 2012a). Aproximadamente 65% dos casos de LH ocorrem em indivíduos 

com menos de 60 anos (THYSS et al., 2014).  

Linfoma não-Hodgkin (LNH) é a doença maligna hematológica com maior 

prevalência no mundo inteiro. As taxas de incidência têm crescido rapidamente até o 

início do novo milênio, com um aumento anual de cerca de 3%, o que é mais rápido 

do que para a maioria dos cânceres. Incluem uma grande variedade de subtipos 

células-B ou Linfomas de células T, sendo os linfomas de células-B a grande maioria 

(MARCUCCI; MELE, 2011). 

Os LNH surgem nos linfócitos, os quais estão presentes nos gânglios linfáticos 

de todo o corpo. LNH ocorre em sítios extraganglionares incluindo: amígdalas, baço, 

íleo, estômago, anel de Waldeyer, medula óssea, pele, ossos, sistema nervoso 

central, pulmão, ovários, testículos, conjuntivas, anexos oculares, fígado, rins e útero 

(RUHL et al., 2014).  

Pacientes com LNH também podem apresentar febre, suor noturno, fadiga, 

perda de apetite ou perda de peso. No exame clínico podeser notado um aumento do 

baço. Em alguns casos, é possível que a doença seja descoberta somente durante 

um exame médico de rotina (ABRALE, 2012a). 

Entre os possíveis fatores etiológicos no desenvolvimento de linfomas não-

Hodgkin, as infecções são as mais próximas dessa associação, ou talvez, sejam 

consideradas como causas estabelecidas. Na verdade, a imunossupressão, outro 

fator de risco fortemente implicado no desenvolvimento de LNH, pode contribuir, em 

parte, e aumentar os efeitos cancerígenos de agentes infecciosos específicos 

(ENGELS, 2007). 
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Estudos mostram que pacientes com linfoma não-Hodgkin de células B, que 

apresentam positividade para infecção pelo HBV podem apresentar início mais 

precoce e mais avançado de LNH do que pacientes sem essa infecção, sugerindo que 

o HBV possa desempenhar um papel no desenvolvimento desses linfomas (DALIA et 

al., 2013; PROBYet al., 2012; WANG et al., 2007; Yi et al., 2014). 

A leucemia é um tipo de câncer causado por alteração genética nos glóbulos 

brancos, produzidos na medula óssea. As primeiras observações realizadas em 

pacientes que apresentavam uma elevação significativa de glóbulos brancos no 

sangue foram feitas por médicos europeus no século XIX, levando-os a criar a 

expressão “weisses blut” ou “white blood” (sangue branco) para designar o distúrbio. 

Mais tarde, o termo “leucemia”, derivado das palavras gregas “leukos”, que significa 

“branco”, e “haima”, que significa “sangue”, foi utilizado para designar a doença. As 

leucemias se dividem nas categorias mielóide (ou mielocítica) e linfóide (ou linfocítica), 

considerando o tipo de célula envolvida no desenvolvimento da doença. Estas se 

subdividem nas formas aguda ou crônica. As leucemias mais comuns são: leucemia 

mielóide aguda (LMA), leucemia mielóide crônica (LMC), leucemia linfóide aguda 

(LLA) e leucemia linfóide crônica (LLC) (ABRALE, 2012b). 

A Leucemia linfóide aguda (LLA) é uma doença hematológica heterogênea 

caracterizada pela proliferação de células linfóides imaturas na medula óssea, sangue 

periférico e outros órgãos. Aproximadamente 60% dos pacientes são diagnosticados 

até 20 anos de idade, 24% até 45 anos ou mais e apenas 11% dos pacientes são 

diagnosticados a partir de 65 anos. A LLA representa 75 a 80% das leucemias agudas 

entre crianças, sendo a forma mais comum de leucemia na infância (ROSE-INMAN; 

KUEHL, 2014; ZUCKERMAN; ROWE, 2014). Contudo, em adultos, a LLA representa 

aproximadamente 20% de todas as leucemias. Os fatores de risco para o 

desenvolvimento da LLA incluem exposição à quimioterapia ou radioterapia, e 

desordens genéticas, particularmente a síndrome de Down (NCCN. 2014c). 

A leucemia linfóide crônica (LLC) resulta de lesão adquirida no DNA de uma 

única célula, um linfócito na medula óssea. Essa lesão confere a célula maior 

capacidade de crescimento e sobrevivência, tornando-a anormal e maligna 

(leucêmica). O resultado desse dano é o crescimento descontrolado de células 

linfóides na medula óssea, levando ao aumento no número de linfócitos no sangue. 

Na LLC, as células leucêmicas acumuladas na medula, não impedem a formação de 

células normais, como ocorre no caso da leucemia linfóide aguda, sendo, desta forma, 
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menos grave. Entretanto, ainda não sabe o que produz essa lesão no DNA dos 

pacientes com LLC. Aproximadamente 95% deles têm mais de 50 anos na ocasião do 

diagnóstico e a incidência da doença aumenta drasticamente depois dessa idade, 

sendo incurável na ausência do transplante alogênico (ABRALE 2012c; TAUSCH et 

al., 2014). 

A leucemia mielóide aguda (LMA) é uma doença hematológica caracterizada 

pela expansão clonal de blastos no sangue periférico, medula ósseae/ou outros 

tecidos. Estas células podem interferir com a hematopoiese normal, contribuindo, 

assim, para a insuficiência de medula óssea, que é a principal causa de morte por 

esta doença. Essa expansão de blastos pode escapar para o sangue periférico, e 

infiltrar órgãos, como o sistema nervoso central e o pulmão (ESTEY, 2014). É a forma 

mais comum de leucemia aguda entre adultos. A média de idade no diagnóstico é de 

67 anos, com 54% dos pacientes diagnosticados até 65 anos ou mais e 

aproximadamente um terço diagnosticado com mais de 75 anos. Fatores ambientais 

têm sido estabelecidos como fatores de risco para LMA, como exposição prolongada 

a petroquímicos, solventes como benzeno, pesticidas e radiação ionizante ao benzeno 

(NCCN, 2014b; SHOWEL; LEVIS, 2014). 

A leucemia mielóide crônica (LMC) é responsável por 15% das leucemias em 

adultos. A média de idade da doença é de 67 anos, contudo pode acometer todos os 

grupos etários. A LMC distingue-se de outras leucemias pela presença de uma 

anormalidade genética nas células doentes, denominada cromossomo Philadelphia 

(Ph) (LAVALLADE, 2013). Os cromossomos das células humanas normais 

compreendem 22 pares, numerados de 1 a 22, e dois cromossomos sexuais, o que 

totaliza 46 cromossomos. Estudos estabeleceram que os de número 9 e 22 são 

anormais, isto é, os segmentos rompidos dos cromossomos das células sanguíneas 

de pacientes com LMC se intercambiam e a porção destacada do cromossomo 9 se 

prende à extremidade do 22, e a porção destacada do cromossomo 22 se prende à 

extremidade do 9, caracterizando a “translocação”. As rupturas no cromossomo 9 e 

22 alteram genes conhecidos como ABL e BCR, respectivamente.  

O gene ABL humano sofre uma mutação quando ocorre a ruptura no 

cromossomo 9; o gene mutante é translocado para o cromossomo 22 e se funde com 

a porção remanescente do gene BCR (HOLYOAKE; HELGASON, 2015; NCCN, 

2015). A fusão entre os genes BCR e ABL gera um gene anormal, denominado BCR-

ABL. Apesar dessas alterações, o gene BCR-ABL pode exercer a sua função, que é 
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a de direcionar a produção de proteína no interior da célula. Na LMC, a proteína 

produzida pelo gene BCR-ABL é uma enzima denominada tirosina quinase anormal. 

Quando o gene ABL se funde com o gene BCR, o resultado é uma proteína mais 

alongada que a proteína produzida pelo gene ABL normal. Esta proteína funciona de 

maneira anormal e leva a uma regulação não funcional do crescimento e da 

sobrevivência celular. Evidências consideram a proteína anormal, a causa da 

conversão leucêmica da célula-tronco hematopoiética, responsável pelo 

aparecimento da doença (ABRALE, 2012b).  

Atualmente, inúmeras medicações quimioterápicas são utilizadas, 

individualmente ou em diferentes combinações, visando à máxima eliminação das 

células cancerígenas. Os quimioterápicos disponíveis para o tratamento de doenças 

onco-hematológicas são divididos em classes, a saber: medicações que danificam o 

DNA, alterando-o quimicamente e impedindo o crescimento celular; antibióticos 

antitumorais, que interagem diretamente com o DNA das células, interferindo na 

sobrevida celular; antimetabólitos, que substituem e bloqueiam a habilidade das 

células de formar o RNA ou o DNA, evitando o crescimento celular; inibidores de 

enzimas reparadoras do DNA das células cancerígenas; medicações que impedem a 

divisão celular; hormônios sintéticos que destroem as células leucêmicas; agentes de 

maturação celular que atuam induzindo a maturação de células leucêmicas; 

biomodificadores que atuam lesando o DNA; anticorpos monoclonais que atacam e 

destroem as células cancerígenas com menos efeitos colaterais que a quimioterapia 

convencional e medicações com alvos moleculares específicos que bloqueiam a 

proteína mutante responsável pela transformação celular maligna (ABRALE, 2012d; 

IZUTSU, 2014). 

Tratamentos imunossupressores podem levar à reativação viral na infecção 

oculta pelo HBV e a problemas hepáticos graves, incluindo a insuficiência hepática e 

o óbito (FDA, 2013). O tratamento precoce previne essa ação, mas algumas infecções 

pelo HBV ocultas não são facilmente detectáveis (KOO et al., 2009). 

Durante a terapia imunossupressora, pacientes HBsAg positivos podem 

apresentar um aumento nos títulos de HBsAg, ou pacientes HBsAg negativos e anti-

HBs positivos podem desenvolver sororreversão do HBsAg (reaparecimento de 

HBsAg e perda de anti-HBs) (WU et al., 2009). 

Geralmente a reativação da infecção pelo HBV está mais propensa a 

desenvolver-se em pacientes com LNH do que em outras doenças malignas. A 
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associação entre infecção pelo HBV e surgimento de Linfomas não-Hodgkin também 

pode ser explicada pela reativação da infecção pelo HBV após tratamentos com 

terapias imunossupressoras. Alguns estudos têm mostrado associação entre a 

reativação da infecção pelo HBV em pacientes com LNH tipo B durante ou após 

quimioterapia com imunossupressores, principalmente com Rituximab (anticorpo 

monoclonal de rato anti-CD20) (CHO et al., 2011; SUGAUCHI et al., 2011; ZHAN et 

al., 2010). A hepatite provocada pela reativação do HBV é uma complicação bem 

reconhecida do linfoma em pacientes com hepatite B crônica em tratamento citotóxico 

ou por medicamentos (WANG et al., 2008). Ainda, a reativação apresenta um risco de 

transmissão da hepatite B, incluindo a transmissão horizontal intrafamiliar (AOMATSU 

et al., 2010), mas também a transmissão nosocomial. Surtos de hepatite B em serviços 

de oncologia não são raros (FISKER et al., 2006; GREELEY et al., 2011; KOLOSOVÁ; 

GASPAROVIC, 2014).  

Em regiões de endemicidade intermediária-alta para hepatite B, como a China 

(OTT et al., 2012), um estudo caso-controle conduzido por Wang et al. (2007) mostrou 

associação estatística entre linfoma não Hodgkin de células B e infecção pelo vírus 

da hepatite B (p< 0,001). Indivíduos com este tipo de tumor tinham 2,6 (IC 95% 2,0-

3,4) vezes mais chances de positividade para o HBsAg quando comparados ao grupo 

controle. Em Singapura, Koo et al. (2010) encontraram uma prevalência global para o 

HBV (anti-HBc) e de infecção crônica pelo HBV (HBsAg) de 34,3% e 7,2% em 430 

pacientes com linfomas, respectivamente. Na Coréia, também um estudo caso-

controle envolvendo 3.932 pacientes com doenças onco-hematológicas e 15.562 

controles, verificou positividade para o HBV em 12,4% e 6,0% dos pacientes com 

linfomas e leucemias, respectivamente. Já entre os controles a positividade foi de 

4,1% (KANGet al., 2011). 

No Irã, um país de endemicidade baixa-intermediária, um estudo realizado por 

Mirzaee et al. (2012) mostrou uma positividade maior para o HBsAg em 24% dos 

portadores de leucemia (24/100) quando comparados ao grupo controle (12%; 12/100) 

(p = 0,02). Já Franceschi et al. (2011) realizaram um estudo caso-controle com 

portadores de doenças linfóides [linfoma não Hodgkin (n=739), mieloma múltiplo 

(n=238) e linfoma de Hodgkin (n=46)] de oito países na Europa de baixa endemicidade 

para hepatite B. Estes autores verificaram que indivíduos portadores destas doenças 

possuíam 2,21 (IC95%: 1,12-4,33) vezes mais chance de positividade para o HBsAg 

quando comparados aos controles. Contudo, análise dos dados desagregados 
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revelou que somente os portadores de mieloma múltiplo foram associados à infecção 

pelo HBV (OR: 4,00; IC 95%: 1,00-16,0).  

Todos os candidatos à quimioterapia deveriam ser triados para HBsAg e anti-

HBc antes de receberem o tratamento (WIJAYA; HASAN, 2013). A investigação de 

marcadores da hepatite B é indicada por associações internacionais devido ao risco 

de reativação durante ou após o tratamento imunossupressor, e incluem a detecção 

do HBsAg e o anti-HBc para pacientes sem fatores de risco (Figura 8) (AASLD, 2009; 

APASL, 2012; EASL, 2012). Para pacientes com fatores de risco ou história prévia de 

hepatite B recomenda-se também a testagem para o HBeAg, anti-HBe e HBV DNA 

(LALAZAR et al., 2007; NCCN, 2014a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Atualmente recomenda-se o tratamento de primeira escolha: lamivudina100 mg/d. Para YMDD mutante 

considerar o uso de adefovir ou entecavir. 

 

Figura 8 - Protocolo para prevenção da reativação do vírus da hepatite B em pacientes com doenças 

onco-hematológicas de acordo com o status sorológico para os marcadores do HBV.  Fonte: adaptado 

de Lalazar et al. (2007). 
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No Brasil, o medicamento Rituximabe (um antocorpo monoclonal) foi 

incorporado para o tratamento de linfoma não Hodgkin de células B, no Sistema Único 

de Saúde (SUS) por meio da Portaria N.º 63, de 27 de dezembro de 2013. Para 

utilização deste medicamento, recomenda-se que portadores de hepatite B e 

pacientes com histórico de hepatite B sejam cuidadosamente monitorados quanto aos 

sinais clínicos e laboratoriais de infecção ativa pelo HBV durante e por vários meses 

após a terapia com Rituximabe. Ainda, deve-se realizar a triagem para a hepatite B 

nesses pacientes antes do início do tratamento (BRASIL, 2013; RITUXIMAB, 2010).  

Também, o protocolo de tratamento do Instituto Estadual de Hematologia do 

Rio de Janeiro inclui como exames essenciais após o diagnóstico de linfomas e 

leucemias, a sorologia para o HBV. Esse monitoramento faz parte também do Check-

List pré-transplante autólogo de células-tronco hematopoiéticas (HEMORIO, 2014). O 

protocolo do Hospital Albert Einstein também recomenda realizar a triagem para a 

hepatite B antes do início do tratamento com alguns quimioterápicos como o 

Rituximab-anticorpo monoclonal (NETO et al., 2013). 

Ainda, deve ser realizada a vacinação contra a hepatite B para todos os 

pacientes suscetíveis, incluindo os doadores de medula óssea. Pacientes HBsAg 

positivos devem ser tratados com antiviral antes do início da quimioterapia (LALAZAR 

et al., 2007).  
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2. JUSTIFICATIVA 
 
  

A despeito da disponibilidade da vacina contra hepatite B há mais de 30 anos, 

estima-se em 240 milhões o número de portadores do vírus da hepatite B no mundo. 

No Brasil, estimam-se que aproximadamente 15 milhões de pessoas já foram 

expostas a este vírus (PEREIRA et al., 2010; WHO, 2015).  

Estudos conduzidos em outros países têm mostrado uma relação entre 

doenças onco-hematológicas e hepatite B, seja pela suspeição de um papel do HBV 

na etiologia de algumas destas doenças (Yi et al., 2014) seja pelo risco de reativação 

da hepatite B devido a imunossupressão vivenciada por estes pacientes (KOLOSOVÁ; 

GASPAROVIC, 2014) seja devido ao risco destes pacientes se exporem a sangue/ou 

outros fluidos biológicos contaminados pelo HBV associados a procedimentos 

invasivos durante o tratamento (CDC, 2011). Assim, muitos pacientes portadores de 

doenças onco-hematológicas podem ser reservatórios silenciosos do vírus no 

ambiente de quimioterapia, que em situações de violações de medidas de precauções 

com sangue e/ou outros fluidos corpóreos, podem favorecer a transmissão desse 

agente para outros pacientes. Além disto, pacientes que apresentam reativação viral 

podem evoluir para insuficiência hepática e o óbito (FDA, 2013). 

Como ainda são poucos os estudos sobre hepatite B em portadores de 

doenças onco-hematológicas e não existem investigações sobre a epidemiologia da 

infecção pelo HBV nessa população no Brasil, este estudo representa as primeiras 

informações sobre a infecção pelo HBV em pacientes atendidos em dois hospitais de 

referência para o tratamento de doenças onco-hematológicas em Goiás. Seus 

resultados poderão subsidiar gestores e profissionais da saúde no estabelecimento 

de estratégias de prevenção e controle desse patógeno nesta população. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

Rastrear a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) em indivíduos com 

doenças onco-hematológicas em Goiânia, Goiás. 

 

3.2 Objetivos Específicos: 

 

 Estimar a prevalência dos marcadores sorológicos do HBV em pacientes 

portadores de doenças onco-hematológicas atendidos em dois hospitais de 

referência; 

 Analisar os fatores associados à infecção pelo HBV nesta população; 

 Detectar o HBV DNA em amostras HBsAg e anti-HBc isoladas; 

 Identificar os genótipos do HBV circulantes nestes pacientes; 

 Verificar a situação de imunização contra hepatite B na população estudada. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento 

 
Estudo observacional, de corte transversal, analítico, em pacientes com 

doenças onco-hematológicas atendidos em dois hospitais em Goiânia-Goiás. 

 

4.2 População 

 
No ano de 2012 a incidência de leucemia em Goiás correspondia a um risco 

estimado de 3,9/100.000 casos em mulheres a 4,8/100.000 casos novos em homens. 

Em relação ao linfoma não-Hodgkin o risco estimado foi de 4,9/100.000 casos novos 

em homens e 3,9/100.000 casos novos em mulheres. Para o Linfoma de Hodking não 

há dados disponíveis neste período (INCA, 2012).  

A população deste estudo constituiu-se de 348 indivíduos com doenças onco-

hematológicas (leucemias, linfomas de Hodgkin e linfomas não-Hodgkin) em 

tratamento no Hospital Araújo Jorge da Associação do Combate ao Câncer (instituição 

filantrópica) e no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (instituição 

pública), ambas, instituições de referências no atendimento dessas doenças em nosso 

estado. Estes hospitais atendem aproximadamente 65% do total de indivíduos com 

doenças onco-hematológicasno estado de Goiás (RCBP-GO, 2012). 

Foram considerados critérios de inclusão para o estudo: pacientes com 

diagnóstico médico de doenças onco-hematológicas em acompanhamento 

ambulatorial e possuir no mínimo 18 anos de idade e como critério de exclusão: 

portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e pacientes internados no 

momento da coleta. 

 

4.3 Coleta de dados e amostras sanguíneas 

 
As entrevistas e ascoletas de amostras sanguíneas foram realizadas no 

período de julho de 2011 a agosto de 2012.  

Todos os indivíduos em tratamento ambulatorial para as doenças onco-

hematológicas no período acima citado foram convidados a participar do estudo, 

sendo explicados verbalmente os objetivos da pesquisa. Após informação prévia 
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sobre os objetivos e metodologia da pesquisa, aos indivíduos que consentiram em 

participar da investigação, foi oferecido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE), para leitura e assinatura.  

As entrevistas eram realizadas por meio de um roteiro padronizado (Apêndice 

A), no período anterior ou posterior ao atendimento ambulatorial, em um consultório 

reservado nos serviços de hematologia dos hospitais em estudo. Em seguida, no 

mesmo consultório foi coletada uma amostra de sangue (10 mL), por punção venosa 

periférica, utilizando seringa e agulha descartáveis. O sangue foi acondicionado e 

transportado pela equipe, em caixa térmica apropriada, até o Laboratório de Virologia 

(IPTSP/UFG), onde ocorreu a centrifugação para a obtenção dos soros, os quais 

foram separados e estocados a -20ºC até a realização dos ensaios. 

Os dados relativos às variáveis clínicas foram coletados em prontuários no 

período de junho a outubro de 2014, nos serviços de arquivos médicos das instituições 

participantes, utilizando um formulário padronizado (Apêndice B). A coleta em 

prontuários teve como limite as informações descritas até dezembro de 2012, período 

este em que se encerrou a coleta de amostras sanguíneas e entrevistas. Dos 348 

pacientes que participaram do estudo, não foram localizados dois prontuários.  

 

4.4 Variáveis de estudo 

 
Variáveis sócio-demográficas: idade, cor, naturalidade, estado civil, grau de 

instrução e renda familiar. 

Variáveis epidemiológicas: hepatite na família, hemotransfusão, tatuagem 

e/ou piercing, tratamento dentário com prático, vacinação contra a hepatite B, uso de 

drogas ilícitas, história de prisão, uso de preservativos durante relações sexuais e 

história de doenças sexualmente transmissíveis-DST. 

Variáveis clínicas (obtidas por meio de prontuários): tipo de doença onco-

hematológica, sorologias para a hepatite B durante o tratamento, uso de cateter, 

história e tempo (n.º de sessões) de quimioterapia, história e tempo (n.º de sessões) 

de radioterapia, história de transplante de medula óssea e uso de drogas 

imunossupressoras. 

Variável de desfecho: positividade para o marcador HBsAg e/ou anti-HBc nos 

testes sorológicos realizados neste estudo. 
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Considerou-se vacinação prévia contra hepatite B a positividade isolada para 

o marcador anti-HBs. 

Infecção oculta pelo vírus da hepatite B foi definida como a existência de HBV 

DNA no soro de indivíduos HBsAg negativos. 

 

4.5 Aspectos Éticos 

 
Para realização deste estudo foram observadas as diretrizes e normas 

regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de 

Saúde, conforme a Resolução Nº 466, de 12 de dezembro de 2012.   

Este estudo foi avaliado e aprovado pelos Comitês de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade Federal de Goiás (protocolo 059/2011), do Hospital das 

Clínicas da Universidade Federal de Goiás (protocolo n.º 135/2011) e da Associação 

de Combate ao Câncer de Goiás (protocolo n.º 010/2011).  

Ainda, para coleta de dados em prontuários foram realizadas novas 

solicitações aos comitês de ética das instituições participantes, sendo autorizadas as 

coletas, conforme documentos em anexo (Anexos H e I). 

Após informação prévia sobre os objetivos e metodologia da pesquisa, aos 

indivíduos que consentiram em participar da investigação, foi oferecido o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), para leitura e assinatura. Em casos de 

analfabetismo, o TCLE era lido para o participante, que após conhecimento assinava-

o por meio da impressão digital e na presença de uma testemunha. 

 

4.6 Testes Laboratoriais 

 

4.6.1 Ensaios sorológicos 
 

Inicialmente, todas as amostras foram testadas para os marcadores HBsAg, anti-

HBs e anti-HBc total. As amostras HBsAg ou anti-HBc reagentes isoladas foram 

testadas para o HBeAg e anti-HBe (quadro 2), submetidas a extração do HBV-DNA e 

amplificadas. Os ensaios sorológicos foram realizados no Laboratório de Virologia do 

Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás 

(IPTSP/UFG).  
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Quadro 2 - Relação dos testes sorológicos realizados segundo os princípios, 
reagentes comerciais e protocolos estabelecidos. 

Marcador 
viral 

Teste sorológico Reagente comercial Anexo 

HBsAg 
Ensaios 
Imunoenzimáticos (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay – ELISA) 

(Hepanostika HBsAg Ultra, 
Biomerieux) 

A 

Anti-HBc 
Ensaios 
Imunoenzimáticos (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay – ELISA) 

(Hepanostika anti-HBc, 
Uni-Form, Biomerieux) 

B 

Anti-HBs 
Ensaios 
Imunoenzimáticos (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay – ELISA) 

Bioelisa anti-HBs, Biokit C 

HBeAg 
Ensaios 
Imunoenzimáticos (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay – ELISA) 

Symbiosys D 

Anti-HBe 
Ensaios 
Imunoenzimáticos (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assay – ELISA) 

Diasorin E 

 

 

4.6.2 Testes moleculares 

 

As amostras que apresentaram positividade para o marcador HBsAg, ou 

positividade apenas para o anti-HBc foram submetidas à extração do DNA viral, 

conforme Niel et al., 1994, e a seguir amplificadas por PCR, conforme Motta-Castro et 

al., 2008.  

A extração do HBV DNA foi realizada no Laboratório de Virologia do Instituto de 

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

e as etapas seguintes dos testes moleculares foram realizadas no Laboratório de 

Virologia Molecular da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), no Rio de Janeiro. 

 

4.6.2.1 Extração do HBV DNA 

 
As amostras reagentes aos marcadores HBsAg foram submetidas à extração do 

ácido nucleico do HBV, conforme descrito por Niel et al. (1994). O procedimento 

iniciou-se com o preparo da solução de lise, constituída pela solução A (Tris 200 mM, 

SDS 1%, NaCl 700 mM, EDTA 20 mM e tRNA 0,1 mg/mL) e B (Proteinase K 2 mg/mL 

em solução de CaCl 0,36 mM) na proporção de 4:1. 
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Em cada tubo, pipetou-se 250 µL de soro e 80 µL da solução de lise, que foram 

incubados em banho-maria a 37ºC por 4 horas. Em seguida, adicionou-se 330 µL de 

fenol, homogeneizou-se em vórtex e as amostras foram centrifugadas a 12000 rpm 

sob refrigeração de 4ºC, durante 10 minutos. Posteriormente, o sobrenadante foi 

transferido para um novo tubo tipo eppendorf onde foram adicionados 330 µL de 

clorofórmio. A mistura foi homogeneizada em vórtex e centrifugada por 5 minutos a 

4ºC em 12000 rpm. Novamente, a fase superior foi transferida para outro tubo 

eppendorf e nele adicionou-se 400 µL de etanol absoluto, sendo esse incubado a -

20ºC por uma noite (overnight).  

No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos (4ºC/ 12000 

rpm). Então, o sobrenadante foi descartado, e adicionou-se 600 µL de etanol 70% 

para lavagem do DNA precipitado no fundo do tubo. Em seguida, os tubos foram 

homogeneizados por inversão e centrifugados durante 30 minutos a 4ºC e 12000 rpm. 

Finalmente, o sobrenadante foi descartado e o pellet (contendo o DNA) de cada 

amostra foi ressuspendido com 30 µL de água milliQ e armazenado a -20ºC. 

 

4.6.2.2 Amplificação da região pré-S/S 

 

Após a extração do DNA, a região pré-S/S do genoma do HBV foi amplificada 

por uma semi-nested PCR, conforme descrito por Motta-Castro et al. (2008). 

A primeira etapa de amplificação (PCR-1) foi realizada utilizando-se uma mistura 

contendo 10 pmol dos primers PS1 e S2/S22 (Quadro 4) (Invitrogen), 3 mM de Cloreto 

de Magnésio (MgCl), 0,2 mM de cada dNTP (desoxirribonucleotídeos trifosfatados - 

dATP, dTTP, dCTP, dGTP), tampão 10X, 2 µL do DNA extraído e 1 U de Taq DNA 

polimerase (Invitrogen), em um volume final de 50 µL. Os tubos contendo essa mistura 

foram levados ao termociclador com o seguinte programa: 94ºC por 3 minutos 

(desnaturação inicial da fita de DNA), 30 ciclos de 95ºC por 30 segundos, 52ºC por 40 

segundos, 72ºC por 2 minutos (desnaturação, anelamento e extensão, 

respectivamente), seguido pelo alongamento final a 72ºC durante 7 minutos. Em 

seguida, para a segunda PCR utilizou-se 1 µL do produto da PCR-1, em uma mistura 

com os primers PS1 e SR (Quadro 3) (Invitrogen) nas mesmas condições descritas 

na primeira amplificação. Essa mistura foi levada ao termociclador no seguinte 

programa: 94ºC por 3 minutos, 30 ciclos de (94ºC por 20 segundos, 55ºC por 20 
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segundos, 72ºC por 1 minuto) e 72ºC por 7 minutos, resultando um produto final de 

1099 pb.  

 

4.6.2.3 Eletroforese em gel de agarose 

 

Preparou-se o gel de agarose a 2% em TBE (tampão tris-borato-EDTA) e 

adicionou-se brometo de etídeo. Os produtos obtidos após a semi-nested PCR e o 

marcador de tamanho molecular (100 pb) foram misturados ao azul de bromofenol, 

aplicados ao gel e submetidos à eletroforese. Posteriormente, as bandas formadas 

foram visualizadas em transluminador de luz ultravioleta (UV). 

Quadro 3 - Primers utilizados na semi-nested PCR e sequenciamento de nucleotídeos 

Primer Sequência (5’ – 3’) 
Posição no 

genoma 

PS1 (S) CCA TAT TCT TGG GAA CAA GA 2826 to 2845 

PS2 (A) GGT CCC CAG TCC TCG AGA AG 143 to 124 

PS4 (S) ACA CTC ATC CTC AGG CCA TGC AGT G 3194 to 3218 

S2 (A) GGG TTT AAA TGT ATA CCC AAA GA 841 to 819 

S4 (S) TGC TGC TAT GCC TCA TCT TCT 416 to 436 

S22 (A) GTA TTT AAA TGG ATA CCC ACA GA 841 to 819 

S7 (A) TGA GCC AGG AGA AAC GGG CT 676 to 656 

SR (A) CGA ACC ACT GAA CAA ATG GC 704 to 685 

*A: antisenso; S:senso 
 

4.6.2.4 Purificação do DNA 

 

O produto final da semi-nested PCR foi analisado por eletroforese em gel de 

agarose, sendo confirmada a presença de apenas uma banda com o tamanho 

esperado (~1100 pb). Esse produto sofreu um processo de purificação utilizando-se 

reagentes comerciais “QIAquick gelextraction kit” (QIAGEN).  

Na primeira etapa, foi adicionado ao produto da PCR (fragmento do gel), 500 µL 

do tampão de ligação. Essa mistura foi aplicada à coluna de spin disponibilizada pelo 

próprio kit e centrifugada por um minuto a 13.000 rpm. 

Desse processo, os ácidos nucléicos adsorveram-se a membrana de sílica gel 

nas condições de alto teor de sal fornecido pelo tampão. Posteriormente, o líquido 
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contendo os resíduos foi descartado, adicionou-se 750 µL de tampão de lavagem e a 

mistura foi submetida do mesmo modo à centrifugação. O líquido residual foi 

novamente descartado, e a coluna submetida a uma nova centrifugação para retirada 

do excesso de tampão. 

Em seguida, a coluna foi depositada em outro tubo, o DNA puro foi eluído com 

30 µL de tampão de eluição com baixo teor de sal, e submetido a um processo de 

centrifugação de 13.000 rpm por um minuto.  Ao término de todas as etapas de 

purificação, a coluna foi desprezada, o DNA coletado em tubo tipo eppendorf e 

armazenado a -20ºC. 

Logo após a purificação, foram aplicados quatro µl do produto purificado em gel 

de agarose a 2%, juntamente com padrão de massa molecular “Low DNA Mass 

Ladder, Invitrogen Corp” (Invitrogen). Após eletroforese, os géis foram revelados com 

brometo de etídio, e a densidade óptica das bandas produzidas pelas amostras foi 

comparada com as bandas do padrão de massa, para quantificação de DNA purificado 

obtido e cálculo da quantidade de amostra a ser adicionada na reação de 

sequenciamento. 

 

4.6.2.5 Sequenciamento da região pré-S/S 

 

As sequencias de nucleotídeos da região pré-S/S foram determinadas utilizando-

se “BigDye Terminator versão 3.01 Cycle Sequencing Kit” (Applied Biosystems, Foster 

City, CA, USA), com primers específicos PS1, PS2, PS4, S4, S7, SR (Quadro- 3). 

Utilizou-se, para cada reação, quatro µL do DNA purificado na concentração de 

80 ng/µL, uma mistura contendo 2,5 µL de água MilliQ, 1,5 µL de tampão 5x, 1 µL de 

primer (3.2 pmol) e um µL de Big Dye, contendo didesoxinucleotídeos trifosfatos 

(ddNTPs) com marcadores fluorescentes, dNTPs e Taq DNA polimerase.  

As amostras foram transferidas para o termociclador e submetidas a diferentes 

ciclos de temperatura para a síntese da fita complementar e incorporação dos ddNTPs 

no seguinte programa: 40 ciclos de 94°C por 10 segundos, 50°C por 5 segundos e 

60°C por 4 minutos. 

Posteriormente, as amostras foram precipitadas para a retirada dos ddNTPs não 

incorporados, utilizando-se duas soluções consecutivas: isopropanol a 75% seguido 

de etanol a 75%. Após ser centrifugada, o etanol foi retirado e a placa colocada em 

termociclador durante dez minutos a 60°C para completa secagem.  Acrescentou-se 
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às amostras, 10 μL de formamida Hi Di (Applied Biosystems) e a placa foi alocada em 

termociclador durante três minutos a 95°C para desnaturação da fita de DNA. A seguir, 

as amostras foram colocadas em gelo por dois minutos, e a placa levada para o 

sequenciador automático ABI 3130 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) para 

a leitura dos eletroferogramas. 

 

4.6.2.6 Análise das sequências 

 

A montagem das sequências consenso das obtidas pelo sequenciamento foi 

realizada utilizando o programa MEGA “Molecular Evolutionary Genetics Analysis” 

versão 5.05. Em seguida, identificou-se os genótipos a partir do alinhamento das 

sequências consenso de cada amostra com a utilização do programa Clustal X, 

proposto por Thompson et al. 1997, juntamente com sequências representativas dos 

genótipos do HBV (A-H) obtidas no GenBank. O banco de dados (GenBank) contém 

uma coleção de sequências de nucleotídeos publicamente disponíveis no site 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 

A árvore filogenética foi construída utilizando-se o programa MEGA “Molecular 

Evolutionary Genetics Analysis” versão 5.05. As análises foram realizadas pelo 

método de máxima verossimilhança e a robustez dos grupos filogenéticos foi avaliada 

utilizando “bootstrap” de 2000 repetições.  

 

4.7 Processamento e análise dos dados 

 

Os dados das entrevistas e os resultados dos testes sorológicos foram 

digitados no programa estatístico SPSS, versão 16.0. A análise dos dados foi 

realizada por meio do programa estatístico STATA 13.1. Foram calculadas médias, 

desvio padrão, medianas e quartis. Prevalências foram calculadas com intervalo de 

95% de confiança. Para análise das variáveis associadas ao HBV foram excluídos os 

pacientes com positividade isolada para o anti-HBs (vacinação). Inicialmente estimou-

se a razão de prevalência (RP) de indivíduos expostos ao HBV (HBsAg e/ou anti-HBc 

positivos) associada às variáveis investigadas. A seguir, as variáveis com valor de 

p<0,10 foram incluídas em um modelo de Regressão Binomial com intervalo de 95% 

de confiança. O teste de quiquadrado foi utilizado para testar a significância entre as 

proporções. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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5 . RESULTADOS 

 

Participaram do estudo 348 indivíduos portadores de doenças onco-

hematológicas (Figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Fluxograma da composição de indivíduos com diagnóstico médico de doenças-onco-

hematológicas atendidos em duas instituições de referência para essas doenças, Goiânia, 2012.  

 

A Tabela 1 apresenta as características sócio demográficas dos indivíduos 

participantes do estudo. Do total, 237 (68,1%) realizaram tratamento em instituição 

filantrópica.  

 

 

 

Portadores de doenças onco-
hematológicas elegíveis 

N = 353 

Instituição pública 

N = 112 
Instituição filantrópica 

N = 241 
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N = 1 
Recusa 

N = 4 

Participantes 
N = 111 
(31,9%) 

Participantes 
N = 237 
(68,1%) 

Entrevistas e coleta de 
amostra sanguínea 

N = 348 

Prontuários não encontrados 
N = 02 (pertencente a 

instituição pública) 

Prontuários investigados 
N = 346 
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Tabela 1 - Variáveis sócio demográficas dos pacientes atendidos (N = 348) em duas 
instituições de referência para o tratamento de doenças onco-hematológicas em Goiânia, 
Goiás, 2011-2012 
 

Característica n % 

Hospital   

Filantrópico  237 (68,1) 

Publico 111 (31,9) 

Idade (anos)   

≤ 35  88 25,3 

36-50 91 26,1 

51-65 102 29,3 

>65 67 19,3 

Sexo   

Feminino 159 (45,7) 

Masculino 189 (54,3) 

Cor da pele (autodeclarada)   

Branca 175 (50,3) 

Parda 142 (40,8) 

Preta  28 (8,0) 

Amarela 3 (0,9) 

Estado civil   

Casado/união consensual 217 (62,4) 

Solteiro 71 (20,4) 

Separado/ divorciado/viúvo  60 (17,2) 

Escolaridade (em anos)   

≤ 4 105 (30,2) 

5-9  110 (31,6) 

≥ 10  133 (38,2) 

Renda familiar (salário mínimo)    

< 1 86 (24,7) 

1-2 126 (36,2) 

>2 136 (39,1) 

 

A maioria dos participantes possuía idade entre 36 e 65 anos (55,4%), 

pertencia ao sexo masculino (54,3%), se autodeclararam de cor branca (50,43%), 

casados (62,4%), com mais de cinco anos de estudo (69,8%) e renda familiar maior 

ou igual a um salário mínimo (75%). 
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A Tabela 2 apresenta características clínicas dos participantes do estudo. As 

doenças onco-hematológicas (DO) mais frequentes foram leucemia mielóide crônica 

(33,5%), seguida do linfoma não Hodgkin (32,3%).  

 

Tabela 2 – Frequência das doenças onco-hematológicas e características do tratamento dos 
pacientes atendidos (N = 346¹) em duas instituições de referência emGoiânia, Goiás, 2011-
2012 
 

Característica n % 

Doençaonco-hematológica (DO)   

Leucemia mielóide aguda (LMA) 12 3,46 

Leucemia mielóide crônica (LMC) 114 32,9 

Leucemia linfóide aguda (LLA) 2 0,57 

Leucemia linfóide crônica (LLC) 25 7,22 

Linfoma de Hodgkin (LH) 66 19,0 

Linfoma não-Hodgkin (LNH) 112 32,3 

Outras DO 15 4,33 

Aplasia pura adquirida crônica da série vermelha  1 0,28 

Trombocitemia essencial 3 0,86 

Aplasia medular 2 0,57 

Doença linfoproliferativa crônica 2 0,28 

Síndrome hipereosinofílica crônica 1 0,28 

Linfoma folicular 3 0,57 

Mieloma múltiplo 3 0,57 

Cateter de longa duração 288 83,2 

Transplante de Medula óssea 53 15,3 

Radioterapia 78 22,5 

Quimioterapia 309 89,3 

Oral 129 37,2 

Parenteral 162 46,8 

Oral e parenteral 18 5,20 

 
Média 

Percentil  

25 50 75 

Ciclos de quimioterapia oral2 39,1 12 32 57,5 

Ciclos de quimioterapia parenteral3 10,0 6,0 8,0 12,0 

Tempo de uso de cateter (dias) 57,0 20,5 23 33 

1dois prontuários não foram localizados; 21 ciclo = 1 mês de tratamento; 31 ciclo = 1 sessão de tratamento 
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A maioria dos indivíduos em tratamento fez uso de cateter de longa 

permanência (83,2%) e entre os que utilizaram permaneceram em média por 57 dias 

com este dispositivo. Cinquenta e três (15,3%) pacientes foram submetidos ao 

transplante de medula óssea. Do total, 78 indivíduos (22,5%) foram tratados com 

radioterapia. Receberam quimioterapia 89,3% dos indivíduos, sendo que destes, a 

maioria recebeu quimioterapia parenteral em algum momento do tratamento (52%). 

Os indivíduos que faziam tratamento por via oral estavam em média há 39,1 meses 

em uso de quimioterápico oral, e os que necessitaram de quimioterapia parenteral 

receberam em média 10 sessões de tratamento.  

A Tabela 3 apresenta a frequência de uso por tipo de quimioterápicos. Os 

agentes alquilantes (58,2%), seguidos dos agentes que impedem a divisão celular 

(49,5%), foram os mais utilizados.  

Entre os indivíduos que fizeram uso de quimioterápicos, 42,2% (tabela 4) 

utilizaram esquema combinado de drogas, sendo o CHOP, combinação de 

ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona, o mais frequente (17,7%). 

 

Tabela 3 - Frequência de uso, por tipo de quimioterápicos, dos pacientes atendidos 
(N= 309¹) em duas instituições de referência para o tratamento de doenças onco-
hematológicas em Goiânia, Goiás, 2011-2012  
 

Classes de quimioterápicos  N % 

Agentes alquilantes 180 58,2 

Antibióticos antitumorais 145 46,9 

Antimetabólitos 119 38,5 

Inibidores de enzimas reparadoras do DNA 44 14,2 

Agentes que impedem a divisão celular  153 49,5 

Hormônios sintéticos 87 28,1 

Enzima que impede a sobrevivência celular 38 12,2 

Medicações com alvos moleculares específicos 109 35,2 

Inibidores de tirosina quinase 44 14,2 

Anticorpos monoclonais 24 7,76 

1Número de portadores de DO que realizaram quimioterapia.  
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Tabela 4 - Frequência de uso de esquemas combinados de quimioterápicos, dos 
pacientes atendidos (N = 309¹) em duas instituições de referência para doenças onco-
hematológicas em Goiânia, Goiás, 2011-2012 

 

1Número de portadores de DO que realizaram quimioterapia.  

 

A tabela 5 apresenta a prevalência dos marcadores sorológicos de infecção 

pelo HBV em indivíduos portadores de doenças onco-hematológicas (DO). Quatro 

amostras foram reagentes para o marcador HBsAg, sendo que destas, uma 

apresentou positividade isolada para o HBsAg (0,2%), indicando período de incubação 

da doença, e três associados ao anti-HBc (0,8%). O marcador anti-HBc associado ao 

anti-HBs foi detectado em 33 portadores de DO (9,5%), indicando infecção passada 

pelo HBV. Quinze indivíduos (4,3%) foram positivos isoladamente para o marcador 

anti-HBc, sugerindo início da fase convalescente ou infecção passada. Em 30 (8,6%) 

indivíduos foi encontrado apenas o marcador anti-HBs, sugerindo histórico vacinal 

prévio e baixa cobertura vacinal. Foi verificada a ausência de todos os marcadores da 

infecção pelo HBV em 266 indivíduos, indicando suscetibilidade à infecção.  

 

 

 

 

Esquemas de combinações de drogas N* % 

ABVD = doxorubicina, bleomicina, vimblastina e dacarbazina 48 15,5 

CHOEP = etoposideo, doxorubicina, ciclofosfamida, vincristina e 

prednisona 

10 3,23 

CHOP = ciclofosfamida, doxorubicina, vincristina e prednisona 55 17,7 

COP = ciclofosfamida, vincristina e prednisona 1 0,32 

ESHAP = etoposideo, metilprednisolona, citarabina e cisplatina 1 0,32 

FC = Fludarabina e ciclofosfamida 1 0,32 

Hyper CVAD= ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina, 

dexametasona, metotrexato e citarabina 

1 0,32 

MADIT = metotrexato, citarabina e dexametasona 1 0,32 

R-FC = Rituxmab, Fludarabina e ciclofosfamida 3 0,97 

ICE: ifosfamida, carboplatina, etoposide 3 0,97 

Mais de uma combinação de esquema, por exemplo: ICE e CHOP 22 7,11 
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Tabela 5 – Prevalência dos marcadores sorológicos da infecção pelo HBV dos pacientes 
atendidos (N = 348) em duas instituições de referência para tratamento de doenças onco-
hematológicas em Goiânia, Goiás, 2011-2012 
 

Marcadores 
Positivo 

IC* 95% 
n % 

HBsAg isolado 1 0,29 0,05-1,61 

HBsAg e anti-HBc 3 0,86 0,29-2,50 

Anti-HBc e anti-HBs 33 9,5 6,83-13,0 

Anti-HBc isolado 15 4,3 2,63-6,99 

Algum marcador de exposição 52 14,9 11,58-19,07 

  Anti-HBs isolado 30 8,6 6,10-12,2 

* IC – Intervalo de confiança. 

 
 

 Verificaram-se diferenças na proporção de positividade para o HBV (anti-HBc), 

de acordo com o tipo de doença onco-hematológica (p = 0,04). A frequência mais 

elevada foi observada nos pacientes com leucemia linfóide crônica (28%), seguida de 

leucemia mielóide aguda (25%), portadores de linfoma não Hodgkin (17%) e leucemia 

mielóide crônica (13,8%). Os dois pacientes com leucemia linfóide aguda não 

apresentaram positividade ao HBV (Figura 10). 

 
 

 
LMA: leucemia mielóide aguda; LMC: leucemia mielóide crônica; LLA: leucemia linfóide aguda; LLC: leucemia 
linfóide crônica; LH: linfoma de Hodgkin; LNH: linfoma não Hodgkin; DO: doenças onco-hematológicas. 

 
Figura 10 – Prevalência da infecção pelo HBV, segundo tipo de doença onco-hematológica (p=0,04) 
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Para avaliar o monitoramento da infecção pelo HBV nos pacientes com 

doenças onco-hematológicas em Goiânia, seus prontuários foram avaliados quanto a 

solicitação de exames para os marcadores do HBV, antes e/ou durante o tratamento. 

Existiam registros de testagem prévia para algum marcador em 71,3% (n=248) dos 

prontuários dos indivíduos investigados, sendo que destes 79,4% (197/248) foram 

testados antes do início do tratamento quimioterápico. Todos os resultados dos testes 

HBsAg (n=248) registrados nos prontuários foram negativos, e estavam de acordo 

com os realizados neste estudo. Dentre os 240 registros de testagem para o anti-HBc, 

30 foram positivos para esse marcador, sendo esses resultados confirmados por meio 

da sorologia realizada neste estudo. Por outro lado, em oito pacientes, os registros no 

prontuário de testagem para o anti-HBc antes do início do tratamento (n=7) e logo 

após o tratamento (n=1) revelaram negatividade para este marcador, embora os 

ensaios realizados neste estudo mostrassem positividade, sugerindo exposição ao 

HBV durante o período de tratamento oncológico. Dos 116 registros de resultados do 

anti-HBs em prontuários, 22 mostraram positividade para o anti-HBs, sendo 12 

confirmados pelo presente estudo e 10 foram negativos no ensaio sorológico realizado 

neste estudo. 

Verificou-se uma relação inversa na frequência de indivíduos expostos ao 

HBV e imunizados, considerando a positividade isolada do anti-HBs (Figura 11). Nos 

indivíduos com menos de 35 anos (n=70), somente 1,2% apresentou positividade para 

os marcadores de exposição ao HBV, mas 20,7% possuíam evidências sorológicas 

de vacinação prévia. Na faixa etária de 35 a 50 anos, a prevalência para o HBV 

aumentou para 11,3%, enquanto a positividade para o anti-HBs declinou para 9,3%. 

Por fim, 21,9% dos indivíduos com mais de 50 anos de idade já haviam sido expostos 

ao HBV, e somente 2,4% apresentaram perfil sorológico correspondente à vacinação 

(p< 0,01). 
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Figura 11 - Frequência de portadores de doenças onco-hematológicas expostos ao vírus da hepatite 
B e imunizados contra hepatite B, 2011-2012. 

 

Das amostras de pacientes positivos ao HBsAg/anti-HBc (n=04) ou anti-HBc 

isoladas (n=15), o HBV-DNA foi detectado em uma (25%) e três (20%) amostras, 

respectivamente. Um indivíduo era HBsAg positivo e também apresentava 

positividade para o marcador HBeAg, sugerindo elevada viremia. O anti-HBe foi 

detectado em uma amostra.  

O HBV DNA foi detectado em 21% (4/19) das amostras testadas (4 HBsAg e 

15 anti-HBc isoladas). As quatro amostras foram sequenciadas e genotipadas com 

sucesso e todas foram identificadas como genótipo A (Figura 12).  

Três indivíduos (75%) pertenciam à instituição filantrópica, e possuíam idade 

maior ou igual a 60 anos. Todos os indivíduos HBV DNA positivos eram do sexo 

masculino, haviam realizado quimioterapia oral (50%) ou parenteral (50%), e 

apresentavam diagnóstico de leucemia, sendo que dois (50%) possuíam leucemia 

linfóide crônica (LLC), um (25%) leucemia mielóide aguda (LMA) e um (25%) leucemia 

mielóide crônica (tabela 6). 
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Tabela 6 - Características dos quatro pacientes HBV-DNA positivos portadores de doenças 
onco-hematológicas em Goiânia, Goiás, 2011-2012 
 

 

Características 

Pacientes (Amostras) 

48 77 216 326 

HBsAg não reagente não reagente reagente não reagente 

Anti-HBc reagente reagente não reagente reagente 

HBeAg não reagente não reagente reagente não reagente 

Anti-HBe reagente não reagente não reagente não reagente 

Genótipo A1 A1 A1 A1 

Hospital filantrópico filantrópico filantrópico público 

Sexo masculino masculino masculino masculino 

Idade 77 63 34 60 

Doença  LLC LLC LMA LMC 

Tempo de 

diagnóstico da 

doença (meses) 

43 34 92 39 

Tratamento QT sim sim sim sim 

Tipo de QT oral parenteral parenteral oral 

Tempo de 

tratamento 

(meses) 

17 12 11 84 

Medicamento agentes 
alquilantes 

CHOP 
antibióticos 

antitumorais e 
antimetabólitos 

medicações 
com alvos 

moleculares 
específicos 

Cateter não não sim não 

Transplante  não não sim não 

Legenda: LLC: leucemia linfóide crônica; LMA: leucemia mielóide aguda; LMC: leucemia mielóide 
crônica; QT: quimioterapia; CHOP: uso combinado de Ciclofosfamida, Doxorubicina, Vincristina e 
Prednisona. 
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Figura 12 - Árvore filogenética da região Pré-S e S do HBV, incluindo os quatro isolados de 
portadores de doenças onco-hematológicas de Goiânia-Goiás e sequências de nucleotídeos 
representantes dos diferentes genótipos. Fonte: http://www.ncbi.nlm.nih.gov. 

 

As tabelas 7, 8, 9 e 10 apresentam as razões de prevalência dos marcadores 

de exposição do HBV (HBsAg e anti-HBc) de acordo com a doença onco-

hematológica, variáveis sócio demográficas, procedimentos invasivos e 

comportamentos de risco, respectivamente. Verificou-se uma associação estatística 

entre leucemia mielóide aguda (p=0,020), leucemia linfóide crônica (p=0,057) e 

linfoma de Hodgkin (p=0,040) e positividade para os marcadores de exposição ao 

vírus da hepatite B. Considerando-se as variáveis sócio demográficas, relacionadas a 

procedimentos invasivos e comportamentos de risco, as faixas etárias 35-50 anos 

(p=0,042) e maior que 50 anos (p=0,008), além de antecedentes de tratamento 

dentário com prático (p=0,015) foram estatisticamente associadas à positividade ao 

HBV. As variáveis história de acupuntura (p=0,10), antecedentes de DST (p=0,07) e 

uso do preservativo na última relação sexual (p = 0,07) foram marginalmente 

associadas ao HBV.  
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Tabela 7 – Razão de prevalência da exposição ao vírus da hepatite B por doenças onco-
hematológicas (n=318), Goiânia, Goiás, 2011-2012 
 
 

 

Doença Onco-hematológica  

HBV  

RP* 

 

IC 95%** 

 

p Pos/Totala % 

      

Leucemia mielóide aguda (LMA) 03/7 42,9 2,90 1,18-7,10 0,020 

Leucemia mielóide crônica (LMC) 16/111 14,4 0,90 0,52-1,57 0,720 

Leucemia linfóide aguda (LLA) 0/2 - - -  

Leucemia linfóide crônica (LLC) 07/25 28,0 1,95 0,98-3,89 0,057 

Linfoma de Hodgkin (LH) 3/56 5,4 0,30 0,09-0,95 0,040 

Linfoma não-Hodgkin (LNH) 19/104 18,3 1,30 0,77-2,20 0,323 

Outras DO 1/13 7,7 0,49 0,07-3,27 3,27 

* RP: Razão de Prevalência; **IC: intervalo de confiança de 95%; a Denominador reflete o número de respostas 

válidas. 

 

Tabela 8 - Razão de prevalência da exposição ao vírus da hepatite B, de acordo com variáveis 
sócio demográficas em portadores de doenças onco-hematológicas (n=318) em Goiânia, 
Goiás, 2011-2012 
 

* RP: Razão de Prevalência; **IC: intervalo de confiança de 95%; a Denominador reflete o número de respostas 

válidas. 

 

 

 

Variável 
HBV 

RP* (IC 95%)** ρ 
Pos/Totala (%) 

Local da coleta     

Hospital de ensino (público) 18/107 16,8 1,0  

Hospital filantrópico 31/211 14,7 0,87 (0,51 - 1,49) 0,618 

Sexo     

Feminino 19/143 13,3 1,0  

Masculino 30/175 17,1 1,29 (0,76 - 2,19) 0,346 

Idade (anos)     

<35  1/65 1,5 1,00  

35-50 11/88 12,5 8,12 (1,07-61,4) 0,042 

>50 37/165 22,4 14,57 (2,04 - 104,0) 0,008 

Tempo de escolaridade (anos)     

≤ 4 16/100 16,0 1,0  

5-9 16/104 15,4 0,96 (0,51-1,81) 0,90 

>9 17/114 14,9 0,93 (0,50-1,75) 0,83 

Renda familiar (SM)     

< 1  10/79 12,7 1,0  

1-2 16/116 13,8 1,09 (0,52-2,28) 0,82 

>2 23/123 18,7 1,48 (0,74-2,93) 0,27 
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Tabela 9 - Razão de prevalência da exposição ao vírus da hepatite B, de acordo com 
procedimentos em portadores de doenças onco-hematológicas em Goiânia, Goiás, 2011-2012 

Variável 

 

HBV 
RP* (IC 95%)** Ρ 

Pos/Totala (%) 

Uso de cateter     

Não  40/271 14,7 1,0  

Sim  6/44 13,6 0,87 (0,39-1,91) 0,73 

Antecedentes de TMOb     

Não 42/274 15,3 1,0  

Sim 6/41 14,6 0,95 (0,43-2,10) 0,91 

História de hemotransfusão     

Não 32/204 15,7 1,0  

Sim 17/114 14,9 0,95 (0,55-1,63) 0,86 

Antecedentes de cirurgia     

Não 10/76 13,2 1,0  

Sim 39/42 92,8 1,22 (0,64-2,33) 0,54 

Tratamento dentário com 

pratico 
    

Não 24/207 11,6 1,00  

Sim 23/104 22,1 1,91 (1,13-3,21) 0,015 

Acupuntura     

Não 42/291 14,4 1,0  

Sim 7/27 25,9 1,80 (0,89-3,60) 0,10 
Tatuagem     

Não 48/297 16,2 1,0  

Sim 1/21 4,8 0,29 (0,04-2,03) 0,21 

* RP: Razão de prevalência; **IC: intervalo de confiança de 95%; 
a Denominador reflete o número de respostas válidas; b TMO: transplante de medula óssea 

 
 

Tabela 10 - Razão de prevalência da exposição ao vírus da hepatite B (HBsAg e/ou anti-HBc), 
de acordo com comportamentos de risco em portadores de doenças onco-hematológicas em 
Goiânia, Goiás, 2011-2012 

Variável 
HBV 

RP* (IC 95%)** Ρ 
Pos/Totala (%) 

Antecedentes de droga ilícitas     

Não 46/304 15,1 1,0  

Sim 3/14 21,4 1,41 (0,50-4,00) 0,51 

Antecedentes de prisão     

Não 43/294 14,6 1,0  

Sim 6/24 25,0 1,71 (0,81-3,60) 0,16 

Antecedentes de DSTb     

Não 32/237 13,5 1,0  

Sim 17/77 22,1 1,64 (0,96-2,80) 0,07 

Preservativo na última relação sexual     

Sim  6/73 8,2 1,0  

Não  42/243 17,3 2,10 (0,93-4,75) 0,07 

Número de parceiros sexuais     

≤ 1 14/109 12,8 1,0  

2-5 17/97 17,5 1,36 (0,71-2,62) 0,35 

>5 18/112 16,1 1,25 (0,65-2,39) 0,50 

* RP: razão de prevalência; **IC: intervalo de confiança de 95%; aDenominador reflete o número de respostas 
válidas; bDST: doença sexualmente transmissível. 
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As variáveis idade, LMA, LLC, LH, tratamento dentário com prático, 

antecedentes de acupuntura, antecedentes de DST e não uso de preservativos na 

última relação sexual foram incluídas em um modelo de regressão logística binominal. 

De acordo com a análise, somente antecedentes de acupuntura mostrou-se 

independentemente associada à positividade ao HBV. Indivíduos que relataram este 

procedimento apresentaram uma RP 2,07 vezes maior de terem sido expostos ao 

HBV comparados aos que negaram este procedimento (Tabela 11). 

 
Tabela 11 - Análise multivariada dos fatores de risco associados a exposição ao HBV (HBsAg 
e/ou anti-HBc) em portadores de doenças onco-hematológicas em Goiânia, Goiás, 2011-2012 

 
* RP: razão de prevalência; **IC: intervalo de confiança de 95%; aDST: doença sexualmente transmissível; 
bajustado por idade, sexo, LMA, LLC, LH, antecedentes de tratamento dentário com prático, antecedentes de 
acupuntura, DST e uso de preservativos na última relação sexual. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Variável 

RP Ajustadob 

(IC 95%) 
Ρ 

Idade (anos) 1,01 (1,00-1,03) 0,296 

Leucemia Mielóide Aguda (LMA) 1,38 (1,79-2,42) 0,257 

Leucemia Linfóide Crônica (LLC) 0,36 (0,09 -1,47) 0,155 

Linfoma de Hodgkin (LH) 1,30 (0,62-2,76) 0,486 

Tratamento dentário com prático 1,37 (0,78 – 2,41) 0,279 

Antecedentes de acupuntura  2,07 (1,05 – 4,06) 0,035 

Antecedentes de DSTa 1,29 (0,75-2,24) 0,359 

Não uso de preservativos na última relação sexual 1,86 (0,75-4,60) 0,176 
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6. DISCUSSÃO 

 

A hepatite B tem sido associada ao desenvolvimento de doenças onco-

hematológicas como linfomas e leucemias (DALIA et al., 2013; TANG et al., 2013; Yi 

et al., 2014). Ainda, a imunodepressão, comum nestes pacientes, tem sido implicada 

na reativação da hepatite B, e surtos dessa infecção em serviços que atendem 

pacientes oncológicos não são incomuns (FISKER et al., 2006; KOLOSOVÁ; 

GASPAROVIC, 2014). Apesar disso, no Brasil, não existiam dados sobre a 

epidemiologia da hepatite B em indivíduos portadores dessas doenças, sendo este 

estudo, portanto, a primeira investigação neste contexto em nosso País.  

A maioria dos participantes possuía idade entre 36 e 65 anos (55,4%) e 

pertencia ao sexo masculino. Características semelhantes foram identificadas por 

outros autores no Canadá (MINUK et al., 2014), na Coréia (KANG et al., 2011) e na 

China (TANG et al., 2013). Em consonância com as estimativas de incidência de 

câncer em Goiás (INCA, 2014), neste estudo, verificou-se que as doenças onco-

hematológicas (DO) mais frequentes foram leucemia mielóide crônica (33,3%) e 

linfoma não-Hodgkin (32,2%). 

A maioria dos participantes do estudo (68,1%) realizaram tratamento em 

instituição filantrópica. Dentre as nove instituições responsáveis pelo atendimento de 

pacientes com doenças onco-hematológicas em Goiás, esta instituição foi 

responsável pelo atendimento de cerca de 40% (219/540) dos casos novos de 

linfomas e leucemias do estado de Goiás no período da coleta, sendo considerada a 

instituição de referência para essas doenças no estado, enquanto que o hospital 

público foi responsável pelo atendimento de 25% (135/540) dos casos de doenças 

onco-hematológicas neste período (INCA 2012; RCBP-GO, 2012).   

A prevalência global para a infecção pelo vírus da hepatite B nos pacientes 

estudados [(14,9%; IC 95%: 11,58-19,07)]  foi um pouco superior a estimada para a 

população adulta do Brasil [11,6% (IC 95% 10,7% - 12,4%)], mas semelhante a 

estimada no Centro-Oeste [12,7% (IC 95%: 10,9%-14,5%)] (PEREIRA et al.,2010). 

Em relação ao HBsAg, a prevalência observada nos indivíduos deste estudo [1,15 (IC 

95%: 0,45-2,92)] também não diferiu das estimada para o conjunto de capitais do 

Brasil [0,92 (IC 95%: 0,32-1,53)] e da Região Centro-Oeste [0,76(IC 95% 0,34-1,18)] 

(BRASIL, 2010). 
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Por outro lado, apesar das limitações dos dados de prevalência, por doença 

onco-hematológica, considerou-se compará-la com os poucos dados da literatura de 

países que apresentam endemicidade para o HBV semelhante à do Brasil. Assim, a 

frequência encontrada nos 25 pacientes com leucemia linfoide crônica [28% (IC 95%: 

14,28% – 47,58%)] foi quase cinco vezes maior do que a encontrada em 222 pacientes 

com a mesma enfermidade [6,3% (IC 95%: 3,79 – 10,31)] no Canadá (MINUK et al. 

2014). Em relação aos 112 pacientes com linfoma não-Hodgkin, a prevalência 

estimada neste estudo [17% (IC 95%: 11,14 – 24,98)], foi maior do que encontrada 

em 554 casos de oito países da Europa Ocidental [9,9% (IC 95%: 7,71-12,7)] 

(FRANCESCHI et al., 2011). Contudo, estudos com desenhos mais complexos são 

necessários para compreendermos o significado dessas diferenças.  

A infecção pelo HBV pode diminuir a eficácia da quimioterapia em pacientes 

com doenças onco-hematológicas, e comprometer os níveis de função hepática, bem 

como afetar negativamente o prognóstico destes pacientes. Por outro lado, a 

quimioterapia pode aumentar os níveis de replicação viral e elevar o risco de 

reativação da hepatite B, sendo recomendada a avaliação sorológica dos marcadores 

do HBV antes do início do tratamento imunossupressor (CHEN et al., 2013; KIM; KIM, 

2014; NCCN, 2014a; WIJAYA; HASAN, 2013). Apesar disso, neste estudo, em 28,7% 

dos prontuários não haviam registros de sorologia para os marcadores da hepatite B 

antes do tratamento, e em 14,7% as sorologias foram realizadas após o início do 

tratamento. Contudo, a taxa de triagem para o HBV em nosso estudo (71,3%) foi 

superior à encontrada em pacientes com linfoma em Ohio, Estados Unidos, onde 

apenas 19% realizaram triagem para hepatite B antes da terapia imunossupressora 

(ABBI et al., 2013), mas foi próxima (77%) a observada em portadores de linfoma na 

Coréia do Sul (OH; LEE, 2013). 

Somente 30 (8,6%) indivíduos apresentaram perfil sorológico de vacinação 

prévia, e não foram identificados nos prontuários registros de vacinação, ou orientação 

para vacinação dos pacientes. Essa situação é preocupante, se levarmos em conta 

que, de acordo com a sorologia, 266 indivíduos eram suscetíveis ao HBV, estando, 

portanto, em risco de exposição viral em um ambiente que favorece a transmissão de 

patógenos (NCCN, 2014d).  

Para os indivíduos imunodeprimidos, como os portadores de doenças onco-

hematológicas, a vacinação contra o HBV é altamente recomendável, e deve ser 

realizada, sempre que possível, até 14 dias antes do início da terapia 
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imunodepressora. Preferencialmente, a vacinação não deve ocorrer durante o período 

máximo de imunodepressão, para que se obtenha melhor resposta imunológica 

(NCCN, 2014a). Apesar desta recomendação internacional, em nosso País não existe 

normativa que torne a vacinação compulsória contra hepatite B em pacientes 

oncológicos, e isto provavelmente contribuiu para os resultados deste estudo. 

No Brasil, desde 2001, a vacina contra hepatite B está disponível para grupos 

em maior risco para esta infecção, como os do presente estudo (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2001). Entretanto, devido à política de imunização, esses indivíduos 

vulneráveis só tinham acesso à vacina nos Centros de Referência em Imunobiológicos 

Especiais (CRIEs). Assim, muito provavelmente, por desconhecimento dessa 

possibilidade de acesso a vacina e do risco de aquisição do HBV, a maioria só era 

vacinado se orientado e encaminhado por profissionais de saúde. Somente a partir de 

1999, a vacinação universal contra a hepatite B foi implementada, pelo Programa 

Nacional de Imunização (PNI), para menores de um ano, e em 2001 estendida para 

os adolescentes, sendo ao longo dos anos ampliada gradativamente para faixas 

etárias maiores (MINISTÉRIO DA SAÚDE 2003; 2013b). Isto certamente contribuiu 

para frequência maior de imunização nos pacientes mais jovens. De fato, 20,7% dos 

indivíduos com menos de 35 anos apresentaram perfil sorológico de imunização 

prévia, e esta frequência declinou para 2,4% nos pacientes com mais de 50 anos. 

Atualmente, a vacina hepatite B está disponível para todos os indivíduos com menos 

de 50 anos, e para várias populações específicas, independente da faixa etária 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013a).   

Considerando a mudança do perfil epidemiológico da infecção pelo HBV, 

como resultado da implementação da vacinação universal contra hepatite B; a carga 

da doença está gradativamente se deslocando para as faixas etárias mais velhas 

(MARINHO et al., 2014; PEREIRA et al., 2010), que por sua vez apresentam maior 

risco de doenças onco-hematológicas (SHOWEL; LEVIS, 2014; TAUSCH et al., 2014). 

Realmente, neste estudo verificou-se um gradiente de positividade para o HBV para 

indivíduos mais velhos. Enquanto a prevalência para o HBV em indivíduos com menos 

de 35 anos foi de 1,2%, para aqueles com idade maior que 50 anos ela alcançou 

21,9%. Ainda, dos indivíduos HBsAg reagentes (n=4) ou anti-HBc isolado/HBV-DNA+ 

(n=3), seis possuíam mais de 45 anos. Desta forma, a exemplo dos hemodialisados, 

que por meio da Portaria Nº 2.042, de 11 de outubro 1996 tornou a vacinação contra 

hepatite B compulsória para estes pacientes (ANVISA, 2014), a vacinação contra 
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hepatite B deveria ser também obrigatória para indivíduos que realizam tratamento 

em unidades oncológicas. 

Quinze (4,3%) pacientes foram positivos apenas para o anti-HBc. Este perfil 

sorológico pode estar associado a não resposta ao HBsAg ou baixo título deste 

antígeno, formação de imunocomplexos HBsAg/anti-HBs, hepatite fulminante ou 

imunossupressão (BADUR; AKGÜN, 2001; PONDÉ, 2011), sendo a última, uma 

característica comum dos pacientes deste estudo. Pacientes anti-HBc isolados podem 

apresentar reativação da hepatite B (ELBEDEWY et al., 2015; MANZANO-ALONSO; 

CASTELLANO-TORTAJADA, 2011; WIJAYA; HASAN, 2013). Recentemente, 

Elbedewy et al. (2015) verificaram reativação em cinco de 10 pacientes anti-HBc 

isolados que iniciaram tratamento quimioterápico. Portanto, no contexto dos pacientes 

com doenças onco-hematológicas, este perfil tem grande importância, uma vez que a 

reativação da infecção tem sido a principal causa de morbimortalidade em pacientes 

que recebem quimioterapia (FRANCISCI et al., 2010; XUNRONGet al., 2001). 

Neste estudo, em 20% das amostras anti-HBc isoladas foi detectado o HBV-

DNA. Esse perfil sorológico pode sugerir infecção oculta pelo HBV, definida pela 

persistência do DNA viral em indivíduos HBsAg negativos (KWAK; KIM, 2014; 

SQUADRITO et al., 2014). Uma revisão publicada por Allain (2004), mostrou uma 

prevalência de HBV-DNA em amostras anti-HBc isoladas, variando de 0 a 7,7% em 

doadores de sangue e população em geral de países da Europa. No Brasil, Almeida-

Neto et al. (2001) não encontram HBV DNA em 39 amostras de doadores de sangue 

anti-HBc isolado. Em Goiás, especificamente, um estudo em 150 usuários de drogas 

ilícitas injetáveis (UDII) mostrou a presença do HBV-DNA em apenas 1/12 (8,3%) 

amostras de UDII anti-HBc isolado (MATOS et al., 2013).  

Considerando os pacientes com doenças onco-hematológicas, Koo et al. 

(2010) relataram uma positividade para o HBV-DNA de 5,2% em 58 amostras anti-

HBc isoladas de pacientes com linfoma, uma frequência menor do que a encontrada 

nos pacientes deste estudo (20%). Estes resultados, portanto, ratificam que o 

monitoramento desses pacientes não deve se restringir somente a detecção 

sorológica do HBsAg (ELBEDEWY et al., 2015; KOO et al., 2010). 

Pacientes portadores de neoplasias são submetidos à quimioterapia 

prolongada e estão em contato frequente com as instituições de saúde, e em risco de 

adquirir infecções associadas à assistência à saúde ou reativar a infeção pelo HBV 

(ARIZA-HEREDIA; CHEMALY, 2014; KIM; KIM, 2014; WIJAYA; HASAN, 2013). 
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Portanto, surtos em unidades oncológicas não são incomuns (GREELEY et al., 2011; 

KOLOSOVÁ; GASPAROVIC, 2014), sendo fundamental a monitoração dos 

marcadores sorológicos do HBV, de enzimas hepáticas e testes moleculares para 

detecção do DNA viral (KIM; KIM, 2014; NCCN, 2014a).  

De fato, a análise dos prontuários dos pacientes evidenciou um dado 

interessante. Em oito pacientes cujos registros no prontuário revelaram negatividade 

para o anti-HBc, os ensaios realizados neste estudo mostraram positividade, 

sugerindo exposição ao HBV durante o período de tratamento para o câncer. Ainda, 

um paciente que apresentou perfil de infecção aguda [HBsAg (+), HBeAg (+), anti-HBc 

(-) e HBV DNA (+) ] positivo não tinha registro no prontuário de testagem para a 

hepatite B antes e durante o tratamento. Este paciente foi submetido a procedimento 

invasivo (uso de cateter venoso por 602 dias), evidenciando o risco de disseminação 

desse agente entre os demais pacientes e profissionais.  

A prevenção e controle de infecção, tem relação direta com a equipe de 

enfermagem, consititui um direito de indivíduos hospitalizados e confere qualidade na 

assistência, bem como segurança aos pacientes e aos próprios profissionais, além da 

redução do tempo de internação e dos custos (MENDONÇA et al., 2011). Portanto, o 

controle da vacinação contra hepatite B e adoção de medidas de precauções de 

infecções deve ser enfatizada nos serviços de onco-hematologia. 

Todas as quatro amostras HBV DNA positivas foram identificadas como 

genótipo A1. Destas, três eram de indivíduos (75%) com idade maior ou igual a 60 

anos e todos eram do sexo masculino. Este genótipo é comum na África subsaariana, 

Norte da Europa e África Ocidental (SUNBUL et al.,2014), e estudos mostram a 

circulação desse genótipo no Brasil (CRISPIM et al., 2014; FERREIRA et al., 2009; 

FREITAS et al., 2014; MATOS et al., 2013; MOTTA-CASTRO et al., 2005) e também 

em nossa região (AIRES et al., 2012; BARROS et al., 2013; FERREIRA et al., 2006; 

MARINHO, et al., 2014; MATOS et al., 2008; MATOS et al., 2009; TELES et al., 1998; 

TELES et al., 2002).  

Interessante, embora LH, LMA e LLC tenham apresentado associação 

estatística com os marcadores de exposição ao HBV, após analise multivariada esta 

associação não se manteve. Contudo, alguns autores têm mostrado associação entre 

doenças onco-hematológicas e a infecção pelo HBV. Na Coréia, um estudo caso-

controle realizado por Kang et al. (2011), mostrou positividade para o HBV de 7,8% e 

6,0% em pacientes com linfomas de Hodgkin e leucemias, respectivamente e de 4,1% 
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entre os controles (p=0.004). Outro estudo realizado por Mirzaee et al. (2012) no Irã 

encontrou uma prevalência para o HBsAg de 24% para portadores de leucemia 

(24/100) e de 12% (12/100) para o grupo controle (p = 0,02). Sundquistet al., 2014 em 

investigação na Suécia, mostrou em pacientes infectados pelo vírus da hepatite B um 

risco maior para LMA [4,52 (IC95%: 2,15 - 8,35)] comparado a outros tipos de câncer 

[1,82; (IC95%:1,67– 1,97)], sugerindo uma associação entre essa infecção e o 

desenvolvimento de doenças onco-hematológicas. Outro estudo realizado por 

Idilmanet al., 2011 encontrou uma prevalência para a LLC de 0,13% (1/751) em 

indivíduos com hepatite B crônica, que apesar de baixa, foi superior à encontrada em 

indivíduos sem a infecção pelo HBV (0/896). Desta forma, o númerode pessoas 

investigadas pode ter sido insuficiente para detectar diferenças entre os subgrupos.  

Investigações têm mostrado que o tratamento dentário constitui um fator de 

risco para a infecção pelo vírus da hepatite B, sugerindo comprometimento das 

medidas de controle de infecção (BAHA et al., 2013; CISNEROS-CASTOLO et al., 

2001; MAHBOOBI et al., 2013; MELE et al., 2001; PASSOS et al., 1993).  Neste 

estudo, a variável antecedente de tratamento dentário com prático mostrou-se 

associada ao HBV na análise univariada. Segundo Carvalho (2003), no Brasil, 

dentistas práticos executam todos os procedimentos básicos da odontologia, 

principalmente dentística e próteses, e atendem majoritariamente população de baixa 

renda. Contudo, em consultórios odontológicos desses práticos verifica-se um maior 

índice de irregularidade das condições de controle de infecção (FRAZÃO; 

BORTOLOTTI, 2006). 

Nos indivíduos investigados, antecedentes de DST e o não uso de 

preservativos foram marginalmente associados à infecção pelo HBV na análise 

univariada. A via sexual é uma das principais vias de transmissão do HBV em países 

de prevalência baixa à intermediária, como o Brasil (TRÉPO; CHAN; LOK, 2014). 

Assim práticas sexuais inseguras favorecem a disseminação viral (GORGOS, 2013), 

ratificando estas variáveis como preditoras de exposição ao HBV (BRANDÃO et al., 

2015; CARMO et al., 2014; MATOS et al., 2008). 

Curiosamente, após controle de variáveis de confusão, antecedentes de 

acupuntura foi preditora de exposição ao HBV. Pacientes que referiram ter se 

submetido a este procedimento apresentaram um risco duas vezes maior de ter sido 

exposto ao HBV. A associação entre este procedimento e infecção pelo vírus da 

hepatite B tem sido apontada por outros autores (MACHADO et al., 2013; LÓPEZ-
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IZQUIERDO et al., 2007; WHITE, 2004). Agulhas utilizadas para a acupuntura são 

objetos perfurocortantes. Assim, como qualquer procedimento invasivo, é essencial 

que o profissional que a pratica adote medidas de controle de infecção para sua 

realização, seguindo todas as normas estabelecidas de biossegurança, com 

fiscalização sistemática dos estabelecimentos pelos órgãos responsáveis. 

Recomenda-se sempre o uso de agulhas descartáveis de boa procedência para evitar 

contaminações cruzadas (ERNST; SHERMAN, 2003; PIMENTA et al., 2008; XU et al., 

2013). 

Os resultados deste estudo mostram baixa frequência de imunização contra 

hepatite B e uma relação inversa na frequência de indivíduos expostos ao HBV e 

imunizados evidenciandoo potencial de risco de aquisição desta infecção em 

pacientes com doenças onco-hematológicas em Goiânia-Goiás. A monitoração e 

vacinação desta infecção devem ser priorizadas para esta população, assim como o 

acompanhamento dos títulos de anticorpos anti-HBs.  

Outras situações encontradas neste estudo também são preocupantes, pois 

um grande número de indivíduos suscetíveis ao HBV é submetido a procedimentos 

invasivos, utiliza drogas imunossupressoras e o rastreamento desse agente viral não 

é realizado de forma sistemática, potencializando o risco de disseminação do HBV 

nos serviços onco-hematológicos. 

Por fim, assim como a população em geral, estes pacientes estão em risco de 

adquirir a infecção pelo HBV durante procedimentos que envolvam risco de exposição 

a sangue, como tratamento dentário e acupuntura, além da prática de sexo inseguro. 

Assim, os profissionais que atendem estes indivíduos devem aproveitar a 

oportunidade do tratamento para realizar ações de promoção da saúde, incluindo 

informações sobre formas de transmissão do HBV e práticas sexuais seguras.  

 Algumas limitações do estudo devem ser consideradas na interpretação dos 

resultados. O desenho de estudo transversal não nos permite inferir causalidade. 

Portanto, a associação identificada no presente estudo sugere, mas não 

necessariamente confirma causa e efeito. Variáveis comportamentais podem sofrer 

vieses de resposta, devido as características culturais e de moralidade do grupo 

investigado, podendo ser sub ou superestimada. Contudo, os resultados deste estudo 

apresentam plausibilidade epidemiológica, indicando respostas acuradas para estas 

questões.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 A prevalência da infecção pelo HBsAg foi de 1,15% (IC 95%: 0,45-2,92), 

caracterizando esta população como de baixa endemicidade para hepatite B; 

 Antecedentes de acupuntura foi associado a positividade para o HBV (RP: 2,07; 

1,05 – 4,06; p=0,035); 

 O HBV DNA foi detectado em 21% (4/19) das amostras testadas (4 HBsAg e 

15 anti-HBc isolada). 

 As quatro amostras HBV DNA positivas foram classificadas como genótipos A, 

ratificando a circulação deste grupo genômico em Goiás e no Brasil. 

 Somente 8,6% dos portadores de doenças onco-hematológicas, apresentaram 

perfil sorológico de vacinação prévia, sugerindo uma baixa cobertura vacinal 

contra o HBV; 

 Verificou-se uma relação inversa na frequência de indivíduos expostos ao HBV 

e imunizados; 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas, a primeira, com realização de 

entrevistas e coleta de amostras sanguíneas e a segunda com a coleta de informações 

clínicas nos prontuários das duas instituições, o que foi essencial para análise dos 

resultados deste estudo. 

Evidencia-se a necessidade de maior preocupação com os riscos de 

transmissão nosocomial da hepatite B pelos profissionais responsáveis pelo cuidado 

de indivíduos portadores de doenças onco-hematológicas, em especial a 

enfermagem, na criação de protocolos de triagem para o HBV logo após o diagnóstico 

dessas doenças e a indicação da vacinação. Ainda, sugere-se a criação de um serviço 

de vacinação público dentro da instituição, favorecendo assim a adesão dos 

indivíduos à principal forma de prevenção da hepatite B.  
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APÊNDICE A – Questionário para entrevista 
 

RASTREAMENTO DA INFECÇÃO PELO VÍRUS DA HEPATITE B EM INDIVÍDUOS PORTADORES DE 
DOENÇAS ONCO-HEMATOLÓGICAS EM GOIÁS: SUBSÍDIOS PARA PREVENÇÃO E CONTROLE. 

 

1.Data:___/___/____                                            INDEX____________________ 

2.Nome:________________________________________Nº.Prontuário_______________ 

3. Telefone para contato: ________________________________ 

4. Data de nascimento: _____/_____/______      Idade ______                                               

5. Sexo:       Fem. (1)           Masc. (2)                                                                                        

6. Cor/Raça (IBGE):  

    Branca (1)       Amarela (2)        Parda (3)       Preta (4)      Indígena (5)                                  

7. Naturalidade:  

8. Procedência: ________________________________________                                           

9. Estado Civil:  

    Solteiro (1)     União Consensual/Casado (2)      Viúvo (3)      Separado (4)                      

10. Grau de instrução (anos): _________________________                                           

11. Renda familiar (reais): ___________________________                                              

12. Profissão:______________________________________________                                   

13. Teve icterícia ou hepatite?              Não (1)         Sim (2)         S/inf. (9)                    

14. Hepatite na família?                         Não (1)         Sim (2)         S/inf. (9)                  

15. Caso afirmativo:                 Irmão (1)       Pai (2)          Mãe (3) 

   Esposo (a) (4)      Filho (a) (5)          Outro (6)                      

16. Já recebeu transfusão sanguínea?         Não (1)       Sim (2)        S/inf.(9)                        

17. Número de transfusões? ____________________                                                          

18. Ano da primeira transfusão? _________________                                                         

19. Já fez cirurgia?                    Não (1)           Sim (2)             S/Inf (9)                                   

20. Já fez acupuntura?              Não (1)           Sim (2)             S/Inf (9)                                     

21. Tem alguma tatuagem e/ou “piercing”?          Não (1)        Sim (2)         S/Inf (9)              

22. Compartilhamento de objetos pessoais:         Não (1)        Sim (3)        S/Inf (9)            

      Lâmina/navalha (1)Alicate (2)   Escova (3)   Outros (4) qual? _______________       

23. Tratamento dentário: 

      S/Trat (1)        Graduado (2)         Prático (3)         S/Inf (9)                                             

24. Já fez ou faz hemodiálise?              Não (1)         Sim (2)                                                     

25. Vacina contra hepatite B:              Sim (1)         Não (2)         S/inf.(9)                                   

      Caso afirmativo:      Nº. doses:________________                                                           

26. Faz uso de bebida alcoólica? 

      Não (1)        Sim (2)         S/Inf (9)                                             

27. Em caso afirmativo: 

      Cerveja (   ) garrafas por dia ________________________________________ 

      Pinga/Whisky/Conhaque (   ) doses por dia _____________________________            
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28. Já usou drogas? 

      Não (1)             Sim (2)               S/Inf (9)                                                                              

      Tipo:      Não Injetável (1)      Injetável (2)Qual? _________________________            

29. Já foi preso?     

      Não (1)            Sim (2)                                                                                                         

30. Tem ou teve atividade sexual?                                                                                          

      Não (1)             Sim (2)            S/Inf (9)                                                                               

      Nº. de parceiros? ________          Últimos 6 meses? _________                                 

31. Já teve relação com parceiro do mesmo sexo?                                                    

      Não (1)            Sim (2)            S/Inf (9)                                                                        

32. Fez uso de preservativo na última relação? 

      Sim (1)       Não (2)            S/inf (9)                                                                        

33. Faz uso de preservativo? 

      Sempre (1)         Ocasionalmente (2)            Nunca (3)                                                 

34. Já teve alguma DST?         

      Não (1)        Sim (2)         S/Inf (9)                                                                                         

35. Doença Linfoproliferativa_______________________________    

36. Quimioterapia  

       Não (1)        Sim (2)         S/Inf (9)      

37. Droga utilizada_________________________________________ 

38. Cateter   

Não (1)        Sim (2)         S/Inf (9)      

 

Observações 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Formulário para coleta de dados em prontuários 
 

Prevalência e Fatores de Risco das infecções pelos vírus das hepatites B e C em indivíduos 

portadores de doenças onco-hematológicas em Goiás (prontuários). 

 

Responsável pela coleta:___________________________ 

 

1.Data de admissão:___/___/____                                                          INDEX____________________ 

2.Nome:_________________________________________      Nº. Prontuário___________________ 

3. Doença onco-hematológica___________________________________________________________  

 

4. Testagem para HBsAg antes do início do tratamento quimioterápico:   Sim (0)        Não (1) 

Fez após o tto (2) 

     4.1 - Se sim, resultado:(0) Não Reagente (1)  Reagente 

     4.2 - Durante o período de tratamento e/ou seguimento existe alguma informação sobre 

soroconversão (mudança no resultado) para HBsAg?                 Não (0)        Sim (1)          

 

5. Testagem para anti-HBcAg antes do início do tratamento quimioterápico:Sim (0)        Não (1)      Fez 

após o tto (2)    

     5.1 - se sim, resultado:(0) Não Reagente (1)  Reagente 

     5.2 - Durante o período de tratamento e/ou seguimento existe alguma informação sobre 

soroconversão (mudança no resultado) para anti-HBc?                 Não (0)        Sim (1)          

 

6. Testagem para anti-HBsAg antes do início do tratamento quimioterápico:Sim (0)        Não (1)     Fez 

após o tto (2) 

   6.1 - se sim, resultado:(0) Não Reagente (1)  Reagente 

   6.2 - Durante o período de tratamento e/ou seguimento existe alguma informação sobre 

soroconversão (mudança no resultado) para anti-HBsAg?                 Não (0)        Sim (1)          

 

7. O paciente realizou mais de um exame para a Hepatite B durante o seu tratamento?   Sim (0)     Não 

(1)         

   7.1 - Se sim, quantos? __________          

 

8.  Uso de cateter de longa permanência 

Não (0)        Sim (1)          

   8.1 - Se sim, por quanto tempo (em dias)?  ____________ 

 

9. O paciente realizou quimioterapia?               Não (0)        Sim (1)          

     9.1 - e sim, a quimioterapia foi administrada por qual via?  Oral (0)       Parenteral (1)      Oral e 

parenteral (2) 

     9.2 - Quantos ciclos de quimioterapia realizou?  Oral _____________Parenteral_____________ 

 

10 - Paciente foi submetido à radioterapia?           Não (0)        Sim (1)          

     10.1 - Se sim, quantos ciclos?  _________________ 
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11 - Paciente foi submetido ao transplante?           Não (0)        Sim (1)          

 

12 - Drogas imunossupressoras utilizadas: 

 

Fontes: 

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
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Projetos e Programas e Relatórios. Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em 
Saúde, Departamento de Vigilância Epidemiológica. Brasília(Brasil): Ministério da 
Saúde; 2003. 
 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Programa Nacional de Imunizações (PNI): 40 anos / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. Brasília(Brasil): Ministério da Saúde; 2013b. 
 
Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância 
das Doenças Transmissíveis. Coordenação Geral do Programa Nacional de 
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Recent insights into hepatitis B virus-host interactions.J Med Virol. 2014;86:925-932. 
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World J Gastroenterol. 2007;13(1):8-13. 
 
Liang TJ. Hepatitis B: The Virus and Disease. Hepatology. 2009;49(5):13-21. 
 
Liaw Y, Chu C. Hepatitis B virus infection. Lancet 2009;373:582-92. 
 
Ni Y, Lempp FA, Mehrle S, Nkongolo S, Kaufman C,Fälth M et al. Hepatitis B and D 
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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 Biomérieux - Hepanostika 
HBsAg Ultra - França 
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ANEXO C – Bula: teste sorológico para detecção do anti-HBc 
utilizando os reagentes comerciais da Biokit–Bioelisa anti-HBs – 
Espanha. 
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ANEXO D – Bula: teste sorológico para detecção do HbeAg 
utilizando os reagentes comerciais da Diasorin–ETI-EBK PLUS – 
Itália.  
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ANEXO E – Bula: teste sorológico para detecção do anti-Hbe 
utilizando os reagentes comerciais da DiaSorin–ETI-AB-EBK PLUS 
– Itália. 
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ANEXO F – Protocolo de aprovação do projeto no Comitê de Ética 
em Pesquisa da Associação de Combate ao Câncer em Goiás 
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ANEXO G– Protocolo de aprovação do projeto no Comitê de Ética 
em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de 
Goiás 
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ANEXO H– Protocolo de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
da Associação de Combate ao Câncer em Goiás, para coleta de 
dados complementares nos prontuários dos pacientes 
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ANEXO I– Protocolo de aprovação do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás, para coleta de dados 
complementares nos prontuários dos pacientes 
 
 


