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RESUMO 
 
INTRODUÇÃO: A infecção pelo Vírus da Hepatite B (HBV) é um problema mundial 
de saúde pública, e o custo do tratamento para hepatite B é elevado. Os acidentes de 
trabalho com material biológico entre Trabalhadores da Área da Saúde (TAS) 
apresentam risco de transmissão desse vírus. A principal prevenção contra o HBV é 
a vacinação seguida da realização do teste anti-HBs após um a dois meses da última 
dose da vacina, entretanto o exame não é uma rotina pós-vacinação primária no 
Sistema Único de Saúde (SUS), no Brasil. OBJETIVOS: Comparar o custo direto 
médico, sob a perspectiva do SUS, da avaliação do status sorológico após as três 
doses da vacina contra hepatite B ou após vacinação primária para hepatite B com o 
manejo pós-exposição ocupacional, relacionado ao vírus da hepatite B entre 
trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidente com material biológico. Os 
objetivos específicos: descrever características sociodemográficas e laborais, 
identificar o perfil dos acidentes, identificar o histórico vacinal e status sorológico para 
hepatite B e quantificar o custo direto do manejo pós-exposição e das medidas de 
prevenção para hepatite B. METODOLOGIA: estudo transversal, descritivo e de 
avaliação econômica parcial do tipo análise de custo, com enfoque no custo direto 
médico entre TAS, vítimas de acidentes com material biológico no município de 
Goiânia, acidentes registrados no banco de dados do SINAN-NET, no período de 2006 
a 2016. RESULTADOS: foram registrados 7.265 acidentes com material biológico, 
sendo, predominantemente, entre TAS do sexo feminino (80,5%), da equipe de 
enfermagem (55,2%), com ensino médio (43,0%), acidentes que envolveram sangue 
(74,4%) e acidentes percutâneos (72,4%). A média de idade entre os TAS foi de 34 
anos, sendo a faixa etária de 21 a 30 anos a mais predominante. Entre os TAS 
expostos, 85,1% possuíam as três doses da vacina e desses, 44,6% realizaram o 
teste anti-HBs no momento do acidente. A prevalência de HBsAg entre pacientes-
fonte conhecidos foi de 1,8% (IC 95% 1,0 – 3,2). Os custos analisados, neste estudo, 
foram o teste anti-HBs, teste HBsAg, IGHAHB e consulta médica em saúde do 
trabalhador. Considerando esse histórico, o custo direto do manejo pós-exposição 
ocupacional para hepatite B entre vítimas foi avaliado em quatro diferentes cenários, 
nominados A, B, C e D, e o custo direto variou de R$ 3.615,52 (Int$ 6.573,67) a R$ 
835.751,52 (Int$ 1.519.548,22). Os cenários de pós-exposição ao HBV que 
apresentaram maior impacto de custo direto médico para o SUS foram os cenários 
em que os TAS possuíam anti-HBs < 10 UI/ml e foram expostos a paciente-fonte 
HBsAg positivo e a paciente-fonte desconhecido. O custo direto da realização do teste 
anti-HBs após vacinação primária entre 7.265 TAS foi de R$ 207.415,75 (Int$ 
377.119,54).  CONCLUSÃO: O custo direto per capita do manejo pós-exposição foi 
mais elevado do que o custo direto da realização do teste anti-HBs pós-vacinação 
primária entre TAS, vítimas de acidente com material biológico, dinheiro que poderia 
ser investido em políticas para saúde do trabalhador. 
 
Palavras-chave: Exposição ocupacional; Pessoal de saúde; Vacinas contra hepatite 
B; Anticorpos anti-hepatite B; Custos e Análise de custos; Custos de Cuidados de 
Saúde.  

 
 
 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

 
INTRODUCTION: Hepatitis B virus (HBV) infection is a worldwide public health 
problem and the cost of treatment for hepatitis B is high. Work related accidents with 
biological material among health care workers present a risk of transmission of this 
virus. The primary preventive measure against HBV is vaccination, followed by an anti-
HBs test one to two months after the final dose of the vaccine, however this test is not 
part of the pre-exposure routine in Brazilian public health. OBJECTIVES: To compare 
the direct medical cost, from the public health perspective, of the evaluation of pre-
exposure serological status vs the post-exposure management of hepatitis B virus-
related occupational exposure among exposed health care workers. The specific 
objectives were to describe sociodemographic and job characteristics, to classify the 
profile of accidents, to identify the vaccination history and serological status for 
hepatitis B, and to quantify the direct cost of post-exposure management and 
preventive measures for hepatitis B. METHODOLOGY: A cross-sectional, descriptive 
study with a partial economic evaluation of the cost analysis type, focusing on direct 
medical costs among health care workers exposed to biological material in the 
municipality of Goiania, accidents registered in the SINAN-NET database in the period 
2006-2016. RESULTS: This study included 7.265 recorded accidents with biological 
material, being predominantly female health care workers (80,5%), nursing staff 
(55,2%) with secondary education (43,0%), with accidents involving blood (74,4%), 
those being percutaneous (72,4%). The mean age was 34 years, with the age group 
21-30 years being the most predominant.  Among those exposed, 85,1% received all 
three doses of the vaccine, and of those, 44,6% performed the anti-HBs test at the 
time of the accident. The prevalence of HBsAg among known source patients was 
1,8% (95% CI 1,0-3,2). The costs analyzed in this study were the anti-HBs test, HBsAg 
test, IGHAHB and a worker health office visit. Considering this history, the direct cost 
of occupational post-exposure management for hepatitis B among victims was 
evaluated in four different scenarios, and the direct cost ranged from R$ 3.615,52 (Int$ 
6.573,67) to R$ 835.751,52 (Int$1.519.548,22). The post-exposure scenarios for HBV 
that presented the greatest direct medical cost impact for public health were the 
scenarios in which the porkers had anti-HBs <10 IU/ml and were exposed to an 
HBsAg-positive, unknown source patient. The direct cost of performing the anti-HBs 
test after primary vaccination among 7.265 workers was R$ 207.415,75 (Int$ 
377.119,54). CONCLUSION: The direct per capita cost of post-exposure management 
was higher than the direct cost of performing the pre-exposure anti-HBs test, money 
that could be invested in policies that protect the health of the worker. 
 
 
Keywords: Occupational exposure; Health personnel; Hepatitis B vaccines; Hepatitis 
B Antibodies; Costs and cost analysis; Health care costs.  
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

RESUMEN 
 
 
INTRODUCCIÓN: La infección por el virus de la hepatitis B (HBV) es un problema 
mundial de salud pública y el costo del tratamiento para la hepatitis B es elevado. Los 
accidentes de trabajo con material biológico entre trabajadores del área de la salud 
(TAS) presentan riesgo de transmisión de ese virus. La principal prevención contra el 
HBV es la vacunación seguida de la realización del test anti-HBs después de uno a 
dos meses de la última dosis de la vacuna. Sin embargo, el test post vacunación 
primaria no siegue una rutina en el Sistema Único de Salud (SUS), en Brasil. 
OBJETIVOS: Comparar el costo médico directo desde la perspectiva del SUS, de la 
evaluación del estado serológico después de las tres dosis de la vacuna contra la 
hepatitis B, o después de la vacunación primaria para hepatitis B con el manejo post-
exposición profesional relacionado al virus de la hepatitis B entre trabajadores del área 
de la salud, víctimas de accidentes con material biológico. Los objetivos específicos 
fueron: describir características sociodemográficas y laborales, identificar el perfil de 
los accidentes, identificar el registro de vacunas y estado serológico para la hepatitis 
B, y cuantificar el costo directo del manejo post-exposición y de las medidas de 
prevención de la hepatitis B. METODOLOGIA: Estudio transversal, descriptivo y de 
evaluación económica parcial del tipo análisis de costo, con enfoque en los costos 
médicos directos entre TAS, y las víctimas de accidentes con material biológico en el 
municipio de Goiânia, registrados en la base de datos del SINAN-NET en el período 
2006 a 2016. RESULTADOS: se registraron 7.265 accidentes con material biológico, 
siendo predominantemente entre TAS del sexo femenino (80,5%), del equipo de 
enfermería (55,2%),  con la enseñanza secundaria concluida (43,0%), accidentes con 
sangre (74,4%) y accidente percutáneo (72,4%). El promedio de edad entre TAS fue 
de 34 años, siendo el grupo de edad de 21 a 30 años la más predominante. Entre los 
TAS expuestos, el 85,1% tenía las tres dosis de la vacuna. De estos, 44,6% realizaron 
el test anti-HBs en el momento del accidente. La prevalencia de HBsAg entre 
pacientes fuentes conocidos fue de 1,8% (IC 95% 1,0 – 3,2). Los costos analizados 
en este estudio fueron el test anti-HBs, el test HBsAg, IGHAHB y la consulta médica 
en salud del trabajador. Considerando esto histórico, el costo directo de manejo post 
exposición ocupacional para la hepatitis B entre las víctimas fue evaluado en cuatro 
diferentes lugares, nominados A, B, C y D, y el costo directo varió de R$ 3.615,52 (Int$ 
6.573,67) a R$ 835.751,52 (Int$ 1.519.548,22). Los escenarios de post exposición al 
HBV que presentaran mayor impacto de costo directo médico para el SUS fueran los 
escenarios en que los TAS que tenían anti-HBs < 10 UI/ml fueran expuestos a 
pacientes fuentes con HBsAg positivo e a pacientes fuentes desconocidos. El costo 
directo de la realización del test anti-HBs post-vacunación primaria entre 7.265 TAS 
fue de R$ 207.415,75 (Int$ 377.119,54). 
CONCLUSIÓN: El costo directo per capita del manejo post-exposición fue más alto 
que el costo directo de la realización de la prueba de anti-HBs primaria post vacuna 
entre TAS, víctimas de accidente con material biológico, dinero que se podría invertir 
en políticas para la salud laboral. 
 
Palabras clave: exposición ocupacional; personal de salud; vacunas contra la 
hepatitis B; anticuerpos contra la hepatitis B; costos y análisis de costo; costos de la 
atención en salud. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUÇÃO 
__________________________________________________________ 



20 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

No mundo, aproximadamente, 257 milhões de indivíduos vivem com a 

infecção pelo Vírus da Hepatite B (HBV) na forma crônica, e, apenas 9% conhecem 

seu diagnóstico para a infecção e desses, 8% realizaram o tratamento. O HBV, 

frequentemente, causa infecção na forma crônica, com complicações hepáticas, como 

cirrose e carcinoma hepático (WHO, 2017). O custo do tratamento para hepatite B é 

elevado no mundo, e o estágio avançado da doença apresenta maior custo ao sistema 

de saúde (ALMEIDA et al., 2012; WIENS et al., 2013; ZHANG et al., 2016). 

No Brasil, no período de 1999 a 2016, foram notificados 212.031 casos de 

Hepatite B confirmados. Em 2016, as taxas de detecção por 100.000 habitantes foram 

de 6,9 no Brasil, sendo 16,4% na região Sul, 10,6% na região Norte, 8,8% na região 

Centro-Oeste, 5,5% na região Sudeste e 2,5% na região Nordeste. A taxa de detecção 

de hepatite B em 2016 na capital do estado de Goiás foi de 10,0 casos para cada 

100.000 habitantes (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a).  

A prevalência da hepatite B na forma crônica, considerando o antígeno de 

superfície para hepatite B (HBsAg) no mundo foi de 3,61% (SCHWEITZER et al., 

2015). No Brasil, a principal forma clínica da hepatite B, notificada no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN-NET), foi a crônica (81,6%), seguida 

da forma aguda (18,2%) e fulminante (0,2%). Entre as hepatites virais, a hepatite B é 

a segunda causa de óbitos no Brasil (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a). 

Em 2016, no Brasil, o mecanismo principal de transmissão do HBV foi 

aproximadamente por via sexual (55%), por acidente de trabalho (10%), uso de drogas 

(5%), por transmissão vertical (5%), por transfusão (5%) e 20% por outros meios 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017a).  

Os acidentes de trabalho que apresentam risco de transmissão do HBV são 

os que envolvem material biológico, como contato com sangue e secreções orgânicas, 

principalmente acidentes com objetos perfurocortantes. O sangue, principal 

responsável pela transmissão do HBV, pode infectar os Trabalhadores da Área da 

Saúde (TAS) por meio de exposição percutânea, contato com mucosa, contato 

cutâneo com pele não íntegra e mordedura humana, que envolve sangue, tecido ou 

fluidos corporais potencialmente infecciosos (CDC, 2013). 
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 Considera-se TAS, todos os profissionais que atuam na área da saúde e que 

realizam assistência direta ou indireta ao paciente, em atividades que há risco de 

exposição a sangue e a outro material biológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010).  

No Brasil, estudos apontam taxas de acidentes com material biológico entre 

TAS de 17,3% a 58,4% (ARAÚJO; SILVA, 2014; CARVALHO et al., 2018; NEGRINHO 

et al., 2017; TIPPLE et al., 2013)  e em outros países, taxas de 36.7 % a 78% (GARUS-

PAKOWSKA; GORAJSKI; SZATKO, 2017; MATSUBARA et al., 2017; 

NOUETCHOGNOU et al., 2016)  

A principal prevenção contra o HBV é a vacinação (CDC, 2013). Em 1982, nos 

Estados Unidos, a vacina contra hepatite B já estava disponível, e neste mesmo ano, 

a Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) recomendou a vacinação 

para os TAS (CDC, 1982). Enquanto, no Brasil, a vacina contra o HBV foi 

disponibilizada para os TAS em 1993 (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). Em 1998, a 

vacina foi implementada no Programa Nacional de Imunização (PNI) para menores de 

um ano de idade de forma gratuita a toda a população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2013).  

 A vacina é segura e eficaz, garante proteção que varia conforme a idade, 

sendo 95% para lactentes, 92% para adultos imunocompetentes menores de 40 anos 

de idade e 84% para maiores de 40 anos (AVERHOFF et al., 1998).  

A vacinação contra hepatite B é recomendada antes da admissão do TAS, 

conforme recomendações brasileiras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; MINISTÉRIO 

DO TRABALHO E EMPREGO, 2005) e internacionais (CDC, 2011). O esquema 

vacinal contra hepatite B é de três doses, com intervalo de 30 dias entre a primeira e 

a segunda dose e de seis meses entre a primeira e a terceira dose (0, 1 e 6). 

Quanto à vacinação contra hepatite B, o Ministério da Saúde recomenda que, 

A vacina contra hepatite B deverá ser realizada antes da admissão do 
trabalhador, sendo indicada para todos aqueles que podem estar 
expostos aos materiais biológicos durante suas atividades, inclusive 
os que não trabalham diretamente na assistência ao paciente, como, 
por exemplo, as equipes de higienização e de apoio (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2010, p. 111).  

 

Apesar da vacina garantir uma alta proteção, após a vacinação é 

recomendado realizar a pesquisa de anticorpos contra o antígeno de superfície do 

HBV (anti-HBs) para confirmar a resposta imunológica protetora ao HBV entre TAS 
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com risco à exposição a material biológico potencialmente contaminado com HBV 

(CDC, 2013). 

O teste anti-HBs > 10 UI/ml significa que o indivíduo possui títulos protetores 

ao HBV, e anti-HBs < 10 UI/ml significa que não possui títulos protetores. Para TAS 

que não foram expostos a material biológico e não possuem títulos protetores ao HBV 

após as três doses da vacina, é recomendado realizar uma dose da vacina e realizar 

o teste anti-HBs de um a dois meses da vacinação. Caso o TAS ainda apresente o 

teste anti-HBs < 10 UI/ml, é indicado administrar mais duas doses da vacina e realizar 

o teste anti-HBs de um a dois meses da última dose da vacina e  se, mesmo assim 

não desenvolver títulos protetores, o TAS é considerado não respondedor à vacina 

(CDC, 2013).  

Diferente da vacina contra HBV, o teste anti-HBs não é disponibilizado como 

rotina na rede pública de saúde após a vacinação, e estudos demonstram que a parte 

considerável dos TAS vacinados desconhece o status sorológico para o HBV 

(ARANTES et al., 2017; CARVALHO et al., 2018; CAVALCANTE et al., 2016; GARBIN 

et al., 2017), embora a realização do teste anti-HBs entre TAS seja uma 

recomendação do Ministério da Saúde e do Trabalho (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010; 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005) e do Centers for Disease Control 

and Prevention (CDC) (CDC, 2013).  

O Ministério do Trabalho e Emprego, por meio da Norma Regulamentadora 

(NR)  nº 32/2005 aponta o empregador como o responsável para verificação da 

resposta protetora após a vacinação contra hepatite B (MINISTÉRIO DO TRABALHO 

E EMPREGO, 2005).  

Observa-se que não há clareza quanto à recomendação e disponibilidade da 

realização do teste anti-HBs como rotina após as três doses da vacina contra HBV, o 

que pode ser uma das causas da baixa adesão ao teste anti-HBs entre os TAS. 

No manejo pós-exposição a material biológico entre TAS, o CDC recomenda 

o uso de imunoglobulina hiperimune para hepatite B (IGHAHB) nos casos de 

exposição a material biológico com paciente-fonte HBsAg positivo ou desconhecido 

entre os TAS que não possuem as três doses da vacina contra HBV ou mesmo 

vacinado, não possuem títulos de anti-HBs protetores ao HBV (CDC, 2013). Diferente 

disso, o Ministério da Saúde recomenda o uso da IGHAHB quando os TAS não são 

vacinados ou não possuem títulos protetores ao HBV mesmo após vacinação se 
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acidentam com paciente-fonte HBsAg positivo ou quando os TAS não possuem títulos 

protetores ao HBV após seis doses da vacina e se acidentam com paciente-fonte 

desconhecido.  

Estudos mostraram que, após o acidente ocupacional com exposição a 

material biológico, a administração da IGHAHB em TAS é baixa, conforme 

evidenciado nos estudos realizados no Brasil (CORDEIRO et al., 2016; DIAS; 

MACHADO; SANTOS, 2012; JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014) e em outros países 

(CHANG et al., 2016; OH et al., 2013; YANASE et al., 2016). 

Os acidentes com material biológico apresentam custos elevados em vários 

países, principalmente em exposições do tipo perfurocortantes (LEE et al., 2005a; 

LEIGH et al., 2007; MANNOCCI et al., 2016; O'MALLEY et al., 2007; OH et al., 2013). 

Segundo Oh et al. (2013), em um estudo realizado na República da Coreia, o maior 

custo do manejo pós-exposição entre TAS foi relacionado ao HBV. 

Os custos podem ser estimados por meio de custos diretos, indiretos e 

intangíveis sob a perspectiva do sistema de saúde e da sociedade (DRUMMOND et 

al., 2005). O custo direto envolve custos de tecnologias para intervenções em saúde, 

como recursos humanos, medicações, internações, exames e instalações físicas. Já 

o custo indireto está relacionado à perda da produtividade no trabalho, e o custo 

intangível é pertinente às perdas da qualidade de vida, à dor e ao sofrimento 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b; SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016b). 

Os custos do sistema de saúde são elevados com o manejo de acidente com 

material biológico, e o país enfrenta importantes restrições orçamentárias. Diante 

disso, é necessário otimizar os gastos, mas também proporcionar adequada gestão 

do risco de contato com o HBV para mais segurança do TAS. Surgiu, então, o seguinte 

questionamento: O que é mais dispendioso para o Sistema Único de Saúde (SUS), a 

realização do teste anti-HBs após o esquema vacinal contra hepatite B antes da 

exposição ao material biológico ou o manejo pós-exposição para hepatite B entre TAS, 

vítimas de acidente com material biológico, considerando as recomendações do 

Centers for Disease Control and Prevention? 

Foi necessário demonstrar os custos diretos, sob a perspectiva do SUS, da 

realização do teste anti-HBs aos TAS, após o esquema vacinal completo contra HBV, 

antes da ocorrência do acidente com material biológico, para comparar ao custo do 

manejo pós-exposição, considerando as recomendações do CDC (2013). 
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Os resultados deste estudo podem acrescentar argumentos para assegurar a 

realização do teste anti-HBs para TAS pelo SUS, contribuir na tomada de decisão para 

alocação de recursos em programas de saúde, visando ao fortalecimento de políticas 

públicas relacionadas à saúde do trabalhador no manejo pós-exposição. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS 
________________________________________________________________



26 

 
 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

 

- Comparar o custo direto médico, sob a perspectiva do sistema único de saúde, da 

avaliação do status sorológico pós-vacinação primária para hepatite B com o manejo 

pós-exposição ocupacional, relacionado ao vírus da hepatite B entre trabalhadores da 

área da saúde, vítimas de acidente com material biológico. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Descrever as características sociodemográficas e laborais de trabalhadores da área 

da saúde, vítimas de acidentes com material biológico. 

- Avaliar o perfil dos acidentes ocupacionais com material biológico entre 

trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidentes com material biológico. 

- Identificar o histórico vacinal e o status sorológico para hepatite B entre trabalhadores 

da área da saúde, vítimas de acidentes com material biológico. 

- Quantificar o custo direto da realização do teste anti-HBs antes da exposição a 

material biológicos e o custo direto do manejo pós-exposição ocupacional, 

considerando o histórico vacinal e status sorológico para hepatite B entre 

trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidentes com material biológico.
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

3.1. Hepatite B: a descoberta do vírus e a infecção pelo HBV 

Em 1963, o americano geneticista Baruch Blumberg identificou o antígeno 

Austrália no plasma sanguíneo de pacientes leucêmicos que receberam transfusões 

sanguíneas. Essa descoberta foi publicada no Journal of the American Medical 

Association (JAMA) em 1965 (BLUMBERG; ALTER; VISNICH, 1965). 

A associação do antígeno Austrália com hepatite transmitida via parenteral foi 

indicada pela equipe de Blumberg, após descobrir que um pesquisador da equipe 

possuía o antígeno e sintomas da hepatite aguda (BLUMBERG, 2003). Nos próximos 

anos, foi estabelecida a associação desse antígeno e os casos de hepatite B pós-

transfusão de sangue (PRINCE, 1968). Atualmente, o antígeno Austrália é conhecido 

como antígeno de superfície do vírus da hepatite B (HBsAg) (SEEGER; MASON, 

2015).  

Em 1970, a estrutura viral completa do HBV foi identificada por microscopia 

eletrônica (DANE; CAMERON; BRIGGS, 1970), estrutura esférica denominada de 

Dane, com diâmetro de 42 nanômetros (ALMEIDA; RUBENSTEIN; STOTT, 1971). 

O HBV é um dos menores vírus encapsulados, composto por genoma de 

ácido desoxirribonucleico (DNA), pertencente à família Hepadnaviridae e do gênero 

Orthohepadnavírus (ICTV, 2016). O HBV possui uma estrutura esférica e genoma de 

fita circular parcialmente dupla, sendo a replicação viral por transcrição reversa 

(RODRIGUEZ-FRIAS et al., 2013; SAEED; WAHEED; ASHRAF, 2014).    

O HBV possui em seu genoma quatro sequências de leitura aberta (Open 

Reading Frame – ORF) sobrepostas designadas de S (PréS1/PréS2/S), C (Pré-C/C), 

P e X, apresentadas na figura 1 (p.29), que codificam as proteínas estruturais e não 

estruturais (GISH et al., 2015; RODRIGUEZ-FRIAS et al., 2013; SEEGER; MASON, 

2015).  

A região S da ORF codifica as proteínas da superfície viral denominadas de 

proteína de superfície Small (SHBs), proteína de superfície Middle (MHBs) e proteína 

de superfície Large (LHBs), que são essenciais na ligação do vírus nos receptores de 

células hospedeiras e na montagem e liberação da partícula viral (LHBs) (GISH et al., 

2015; XIE et al., 2010) e também na produção de anticorpos protetores (SHBs) contra 

a infecção pelo HBV (LIANG, 2009; RODRIGUEZ-FRIAS et al., 2013; XIE et al., 2010).  
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Figura 1. Estrutura do vírus da hepatite B 
Fonte: Adaptado de Perkins (2002) 

 

A região C da ORF (PréC/C) codifica o antígeno “e” do vírus da hepatite B 

(HBeAg) e antígeno da proteína core da hepatite B (HBcAg). O HBeAg quando 

detectado no sangue de indivíduos infectados pelo HBV indica a replicação, cuja 

função é promover a infecção persistente pelo HBV. Enquanto o HBcAg é responsável 

pela estrutura do capsídeo viral e pela formação de anticorpos interdependente de 

células T (GISH et al., 2015; RODRIGUEZ-FRIAS et al., 2013).  

A região P da ORF codifica uma grande proteína (DNA polimerase) que está 

dividida em diferentes domínios: transcriptase reversa que catalisa a síntese do 

genoma, ribonuclease H que degrada o Ácido Ribonucleico (RNA) pré-genômico e 

facilita a replicação, e a proteína terminal está envolvida na encapsidação e no início 

da síntese da cadeia negativa (LIANG, 2009; RODRIGUEZ-FRIAS et al., 2013). E a 

região X da ORF codifica o antígeno “x”, sendo a atividade do antígeno necessária 

para a replicação e propagação do vírus e indução do potencial de surgimento de 

neoplasias pelo HBV (GISH et al., 2015; RODRIGUEZ-FRIAS et al., 2013).  

O HBV possui tropismo pelo fígado e pode ocasionar a forma aguda ou 

crônica da infecção, sendo que a forma crônica pode evoluir para a cirrose hepática e 

o hepatocarcinoma (LOCARNINI et al., 2015). Aproximadamente 80% das infecções 
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por HBV, em menores de um ano de idade, tornam-se crônicas em comparação com 

apenas 5% em adultos (DIENSTAG, 1981; SEEGER; MASON, 2015). 

Em 2015, 257 milhões indivíduos da população geral vivem com a infecção 

pelo HBV, conforme apresentado na figura 2 (WHO, 2017). Os óbitos por hepatite em 

2015 foram devido à cirrose e ao câncer hepático. Em todo mundo, estima-se que as 

mortes devido à cirrose e hepatocarcinoma foram de 720 mil e 470 mil, 

respectivamente (WHO, 2017). 

 

Figura 2 – Distribuição da população com infecção crônica pela hepatite B no mundo, 
segundo a Organização Mundial de Saúde. 2017 

Fonte: WHO, 2017. Disponível em:  http://www.who.int/hepatitis/news-events/global-hepatitis-
report2017-infographic/en/.  

 

A endemicidade para o HBV se baseia na soroprevalência do antígeno de 

superfície do vírus (HBsAg) nos indivíduos e é classificada em baixo (<2%), 

intermediário baixo (2 a 4%), intermediário alto (5 a 7%) e alto (≥8%) (OTT et al., 2012) 

No mundo, a prevalência da infecção crônica pelo HBV (HBsAg) é de 3,61%. 

Os países altamente endêmicos para o HBV são os países da África, que possuem 

maior prevalência (8,83%), seguidos do Pacífico Ocidental (5,26%). Já nos países das 

Américas, a prevalência é baixa (<2%), como no México, Guatemala, Estados Unidos, 

Argentina, Bolívia e Canadá, mas no Haiti a prevalência do HBsAg é alta (≥8%). Na 

http://www.who.int/hepatitis/news-events/global-hepatitis-report2017-infographic/en/
http://www.who.int/hepatitis/news-events/global-hepatitis-report2017-infographic/en/
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região do Mediterrâneo Oriental, Sudeste da Ásia e da Europa, a prevalência é 

considerada intermediário baixo (2 a 4%) (SCHWEITZER et al., 2015).  

No Brasil, o nível de endemicidade para o HBV na população em geral é 

considerado baixo, apesar de algumas regiões do norte possuírem nível de 

endemicidade alto intermediário, como no caso do estado do Amazonas, onde a 

população apresenta taxa de HBsAg reagente de 6,2%. A população em geral da 

região nordeste, da região sudeste, da região sul e da região centro-oeste apresenta 

baixa endemicidade (SOUTO, 2016).  

O último inquérito de base populacional sobre hepatites virais nas capitais do 

Brasil entre indivíduos de 10 a 69 anos de idade foi no período de 2005 a 2009. Nesse 

inquérito, as prevalências de anti-HBc foram de 5,5% (Intervalo de Confiança (IC) 

95%: 4,6 - 6,5) na região nordeste, 5,3% (IC95%: 4,6 - 6,1) na região centro-oeste e 

3,8% (IC95%: 2,7 - 4,9) no Distrito Federal (PEREIRA et al., 2009). Neste mesmo 

inquérito, as prevalências anti-HBc nas regiões norte, sudeste e sul foram 

respectivamente de 1,1% (IC95%: 0,9 - 1,4) na faixa etária de 10 a 19 anos, de 11,6% 

(IC95%: 10,7 - 12,4) na faixa etária de 20 a 69 anos, de 0,61% (IC95%: 0,27–0,95) na 

faixa etária de 10 a 19 anos, de 7,90% (IC95%: 6,60 - 9,19) na faixa etária de 20 a 69 

anos, de 1,58% (IC95%: 0,83 - 2,32) na faixa etária de 10 a 19 anos e de 11,3% 

(IC95%:9,94 - 12,7) na faixa etária de 20 a 69 anos (XIMENES et al., 2015).  

A transmissão do HBV reflete na incidência de casos de hepatite B, pois o 

vírus é transmitido por via parenteral, vertical e sexual, por meio do contato com 

sangue e fluidos corporais contaminados. A transmissão percutânea também pode 

ocorrer pelo uso de instrumentos e/ou objetos contaminados (ASPINALL et al., 2011; 

HUGHES et al., 2016; TREPO; CHAN; LOK, 2014), como por exemplo, instrumentais 

cirúrgicos e dentários (TREPO; CHAN; LOK, 2014), colocação de piercing (COPPOLA 

et al., 2017; UMARE et al., 2016; YANG et al., 2015), presença de tatuagens (BHATE 

et al., 2015; COPPOLA et al., 2017), agulhas utilizadas na acupuntura (COPPOLA et 

al., 2017; REMPEL S et al., 2016), compartilhamentos de seringas (ASPINALL et al., 

2011).  

Dos indivíduos com hepatite B parte considerável, tanto na forma aguda e 

crônica da infecção, são assintomáticos ou apresentam sintomas inespecíficos, como 

náuseas, dor abdominal e astenia (LIANG, 2009). Geralmente lactentes e crianças 

são assintomáticos, enquanto 30% dos adultos apresentam a forma ictérica e 70%, a 
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forma anictérica (TREPO; CHAN; LOK, 2014). A icterícia, frequentemente, ocorre em 

indivíduos que apresentam a forma mais grave da doença (LIANG, 2009). A hepatite 

B pode evoluir em menos de 1% para a hepatite fulminante que apresenta 80% de 

chance de mortalidade em indivíduos não transplantados (TREPO; CHAN; LOK, 

2014). 

Somado à clínica do indivíduo, o diagnóstico da infecção pelo HBV é realizado 

por testes sorológicos, bioquímicos e histopatológicos. A presença de antígenos e 

anticorpos virais, detectados no soro após a infecção pelo HBV, determina a fase da 

infecção e o tratamento adequado (LIANG, 2009).  

Os principais métodos diagnósticos para hepatites virais são por meio de 

técnicas de imunoensaios e teste molecular. Os testes por imunoensaios são os de 

ensaio imunoenzimático (ELISA - Enzyme Linked Immunosorbent Assay), ensaio 

luminescentes e testes rápidos. O ELISA detecta o antígeno viral e anticorpos 

específicos por meio da incubação do complexo enzimático (antígeno + anticorpo + 

anticorpo-enzima). E o ensaio luminescentes é por meio de reação química ou 

eletroquímica. E os testes rápidos são por meio da técnica de imunocromatografia de 

fluxo lateral de execução simples que detecta o HBsAg (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2015b).  

A infecção pelo HBV é detectada pelos seguintes marcadores sorológicos: 

HBsAg, anti-HBs, HBeAg, anticorpo contra a proteína “e” do vírus da hepatite B (anti-

HBe) e anti-HBc (Imunoglobulina fração M - IgM e Imunoglobulina fração G - IgG) 

(ASPINALL et al., 2011). 

O HBsAg é o primeiro marcador notado na infecção pelo HBV. Na fase aguda 

da hepatite B, o anti-HBc (inicialmente IgM e posteriormente, IgG) aparece uma a duas 

semanas após a presença do HBsAg. Na fase crônica, o IgG e o HBsAg persistem 

por mais de seis meses (TREPO; CHAN; LOK, 2014). 

A replicação viral é indicada pela presença do HBeAg que surge 

concomitantemente com o HBsAg (CHEVALIEZ; PAWLOTSKY, 2008). A imunidade 

pela infecção do HBV é representada pela presença de anti-HBs e do anti-HBc total. 

O único marcador sorológico, detectado em indivíduos imunes pela vacinação, é o 

anti-HBs (TREPO; CHAN; LOK, 2014).  

O teste anti-HBs isolado é um teste sorológico que avalia, por determinação 

qualitativa e quantitativa, a presença de títulos protetores após as três doses da vacina 
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contra hepatite B, pois o ideal é a realização do teste após um a dois meses da última 

dose da vacina. O anti-HBs com títulos maiores ou iguais a 10 UI/ml confirma a 

imunidade para hepatite B (MAST et al., 2005).  

Aos indivíduos com anti-HBs < 10 UI/ml após as três doses da vacina é 

recomendado o segundo esquema de vacinação.  Os indivíduos com seis doses da 

vacina contra hepatite B não devem repetir a vacinação e devem investigar a presença 

do HBsAg (CDC, 2013). 

A avaliação sorológica para hepatite B é essencial para analisar a indicação 

da vacinação contra hepatite B, conforme descrito de forma simplificada no quadro 1. 

 

Quadro 1 – Interpretação da sorologia, conforme o resultado, para Hepatite B e sua indicação 
para a realização ou não da vacina. Brasil, 2010 

Interpretação HBsAg Anti-HBc 
Total 

Anti-HBs 
IgM 

Anti-HBs Indicação 
de vacina 

Suscetibilidade Não reagente Não reagente Não reagente Não reagente Sim 

Doença Aguda Reagente Reagente Reagente Não reagente Não 

Doença Crônica Reagente Reagente Não reagente Não reagente Não 

Imunidade por 
infecção 
passada 

Não reagente Reagente Não reagente Reagente Não 

Imunidade por 
vacinação 

Não reagente Não reagente Não reagente Reagente Não 

 
Fonte: Ministério da Saúde (2010)  

 

3.2. Risco de transmissão ocupacional pelo HBV entre trabalhadores da área da 

saúde 

Estudos realizados no Brasil entre TAS apresentam taxas de acidentes com 

material biológico de 17,3% a 58,4% (ARAÚJO; SILVA, 2014; CARVALHO et al., 

2018; NEGRINHO et al., 2017; TIPPLE et al., 2013). Em outros países, estudos 

apresentam taxas de acidentes semelhantes (MATSUBARA et al., 2017; 

NOUETCHOGNOU et al., 2016). 

O risco de acidente com material biológico está presente desde a formação 

desses trabalhadores, e por isso, o incentivo à adoção de medidas preventivas como 

a vacinação deve ser estimulado (GOEL et al., 2017; LERTBUNNAPHONG, 2016; 



34 
 

 
 

MARUSIC et al., 2017; NETO et al., 2013; PINELLI; NERI; LOFFREDO, 2016; 

SULIMAN et al., 2018). 

O acidente ocupacional envolvendo sangue e perfurocortantes é o mais 

predominante no mundo (ARANTES et al., 2017; ARAÚJO; SILVA, 2014; BUSH et al., 

2017; GOEL et al., 2017; JUNIOR et al., 2015; KUMAR et al., 2015; SAMARGANDY 

et al., 2016) e constitui o principal veículo de transmissão do HBV entre TAS (CDC, 

2001), sendo que, em exposições percutâneas envolvendo sangue infectado pelo 

HBV com elevada replicação viral (HBeAg positivo), a chance de hepatite clínica é de 

22% a 31% e o risco de soroconversão entre 37% e 62% (CDC, 2001; WERNER; 

GRADY, 1982). 

O risco de infeção pelo HBV entre os TAS devido ao acidente com material 

biológico é real, principalmente na presença de sangue, durante suas atividades 

laborais (KOCUR; SLIWA-RAK; GROSICKI, 2016; LEE et al., 2017).  

Desde 1949, o risco para adquirir o HBV de forma ocupacional é conhecido, 

porém um plano de ações para a redução dos riscos de exposição foi desenvolvido 

após o aparecimento da epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (CDC, 

2001).   

Sabe-se que os TAS estão expostos há mais de 60 diferentes patógenos após 

a exposição a sangue ou outro material biológico, já que os mais frequentes nas 

exposições ocupacionais são HBV, vírus da Hepatite C (HCV) e vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) (TARANTOLA; ABITEBOUL; RACHLINE, 2006). 

Entretanto, o vírus da hepatite B tem grande importância epidemiológica em 

decorrência do elevado risco de transmissão quando comparado aos supracitados 

(CDC, 2001).  

No Brasil, alguns estudos realizados entre os TAS apresentam a prevalência 

da infecção pelo HBV (HBsAg). Em um estudo realizado entre os TAS que atuavam 

nas áreas de pesquisas biomédicas e na prestação de serviços em saúde pública no 

período de 2007 a 2009, apontou-se que dos 528 TAS, 0,4% (IC95%: 0,1-1,6) 

possuíam o HBsAg positivo (OLIVEIRA et al., 2012). Estudo realizado entre 

profissionais de enfermagem no Mato Grosso do Sul, no período de 2011 e 2012, 

entre 275 profissionais de enfermagem a taxa de HBsAg foi de 0,4% (IC95%: 

0,1-0,6) (MORAIS et al., 2016).  
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Em outros países, estudos de prevalência da infecção pelo HBV (HBsAg) 

entre os TAS são maiores do que os estudos brasileiros. Estudo realizado entre 134 

enfermeiros e médicos na Nigéria apresentou taxa de 1,5% de HBsAg positivos 

(ABIOLA et al., 2016). Outro estudo realizado na África entre 314 TAS apresentou a 

prevalência geral de 2,9% HBsAg positivos (SONDLANE et al., 2016), considerando 

que a África é um país de alta endemicidade para esse vírus (SCHWEITZER et al., 

2015). Uma frequência muito superior foi identificada em um estudo realizado em um 

hospital público da China entre 1420 TAS, em que a frequência de trabalhadores com 

HBsAg positivo foi de 6,1% (ZHENG et al., 2015).  

Apesar das elevadas taxas de exposição ocupacional, a soroconversão entre 

TAS pós-exposição ainda é pouco estudada (OLIVEIRA; PAIVA, 2013; OLIVEIRA; 

PAIVA, 2014; VALIM et al., 2014), pois as altas taxas de não adesão ao manejo pós-

exposição (ALMEIDA et al., 2015; ARAÚJO; SILVA, 2014; LUIZE et al., 2015) e de 

abandono do tratamento pós-exposição (ALMEIDA et al., 2015; ARANTES et al., 

2017; GIANCOTTI et al., 2014) podem ser os motivos da falta de dados sobre 

soroconversão em decorrência do não acompanhamento desses trabalhadores.  

Estudo realizado em um Hospital Universitário da Índia, onde 476 casos de 

exposição foram avaliados, nenhuma soroconversão foi observada entre os TAS 

expostos que foram acompanhados durante os seis meses (GOEL et al., 2017). Em 

estudo realizado anteriormente na Índia, dos 356 TAS, vítimas de acidentes com 

material biológico, nenhuma soroconversão foi observada entre os TAS não vacinados 

que se acidentaram com pacientes-fonte HBsAg positivo (RAJKUMARI et al., 2014). 

Em ambos os estudos, a IGHAHB foi administrada quando os TAS não possuíam 

títulos protetores ao HBV ou quando não eram vacinados. 

Diante dos modos de transmissão do HBV, tem se recomendado medidas que 

visam à proteção dos TAS para prevenção da infecção, caso haja exposição com 

sangue e outros fluidos corporais durante suas atividades laborais (CDC, 2013), 

denominadas Precauções Padrão (PP). As PP são medidas que devem ser adotadas 

para o cuidado a todos os pacientes para a prevenção da transmissão dos patógenos. 

Adicionalmente às PP, a vacinação dos TAS é uma medida preventiva fortemente 

recomendada (CDC, 2001). A vacinação contra hepatite B é a principal medida para 

a redução de novos casos de hepatite B (WHO, 2017).  
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3.3. Vacina contra hepatite B e a realização do teste anti-HBs: proteção à saúde 

do trabalhador 

A vacina contra hepatite B foi disponibilizada nos Estados Unidos em 1982 

(BLUMBERG, 2006) e foi recomendada pelo ACIP para os TAS (CDC, 1982). No 

Brasil, a vacina foi recomendada pelo Ministério da Saúde em 1993/94 para os TAS 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). O histórico desde a criação da vacina contra 

hepatite B até os dias atuais é descrito no quadro 2.  

 
Quadro 2 – Histórico da criação e implantação da vacina contra hepatite B 

(Continua) 

Ano Evento 

1969  A vacina foi criada por Baruch Blumberg e Irving Millman. 

1972 A patente da vacina criada por Blumberg e Irving Millman foi emitida.  

1975 A empresa farmacêutica Merck foi licenciada para produzir a vacina.  

1980 Novos ensaios experimentais foram realizados por Wolf Szmuness e sua equipe em 
Nova York para melhorar a qualidade da vacina.  

1982 A vacina foi registrada, sendo derivada do plasma de portadores saudáveis do HBsAg 
apresentando um elevado custo. A vacina foi disponível nos Estados Unidos.  

1986 A vacina é produzida por DNA recombinante, por meio da engenharia genética.  

1989 Implantação da vacina por meio de campanhas nas áreas de alta prevalência, como na 
Amazônia Ocidental, devido à circulação do HBV. A vacina também foi mantida como 
rotina nessa área.  

1991 A vacina foi incluída no calendário básico da Amazônia para menores de um ano de 
idade. A OMS recomenda a inclusão da vacina nos programas nacionais.  

1992 Implantação da vacina para grupos de alto risco de infecção pelo HBV em todo País. A 
vacina produzida por engenharia genética passa a ser adquirida no Brasil.  

1993 A vacinação foi ampliada para os menores de cinco anos, em Santa Catarina e no 
Espírito Santo. Neste ano, a vacina passou a ser disponibilizada para trabalhadores da 
saúde do setor público. 
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Quadro 2 – Histórico da criação e implantação da vacina contra hepatite B 
 (conclusão) 

1994 A vacina é ampliada aos profissionais de saúde do setor privado e para estudantes da 
área da saúde e militares.  

1995 A vacina é introduzida no Distrito Federal para menores de um ano de idade. O 
laboratório Butantan desenvolve projeto e começa a produção industrial da vacina por 
engenharia genética. 

1996 Redefinição da estratégia de vacinação, ampliação para menores de um ano no Brasil, 
somente implantada em 1998, em razão da falta da vacina. Entretanto, houve a 
realização de campanha nacional de vacinação, envolvendo escolares e odontólogos, 
estes últimos em parceria com o Conselho Nacional de Odontologia. 

1997 Indicação da vacina para menores de um ano no Brasil e para menores de 15 anos em 
áreas de alta prevalência, como Amazônia Legal, Santa Catarina (SC), Espirito Santo 
(ES) e Paraná (PR). A continuidade na realização de campanha de vacinação para 
profissionais e estudantes de odontologia. 

1998 Ampliação da oferta da vacina contra hepatite B para toda a população brasileira menor 
de um ano de idade. 

1999 Implementação da vacinação para menores de um ano em todo o País e para a 
população menor de 15 anos de idade nas áreas de grande endemicidade na Região 
Norte e nos estados do ES, do PR, de SC e do Distrito Federal (DF).  

2001 A vacina é ampliada para menores de 20 anos progressivamente até 2003 no Brasil. 

2004 Avaliação da imunogenicidade e a segurança da vacina brasileira (estudo clínico), após 
o aumento na concentração do antígeno HBsAg, em comparação à vacina de referência. 

2011 Ampliação da faixa etária de 20 a 24 anos para vacinação de rotina nos serviços de 
saúde. 

2012 Expansão da faixa etária de 25 a 29 anos para vacinação de rotina dos serviços de 
saúde. E a inserção da vacina pentavalente, que é a combinação de quatro vacinas 
(DTP, hepatite B e Hib) para crianças com menos de sete anos de idade.  

2013 Ampliação da faixa etária até 49 anos para vacinação de rotina nos serviços de saúde. 

2015 Ampliação da vacina para a população geral independentemente da idade e de 
condições de vulnerabilidade  

Fontes: Ministério da Saúde (2003), Blumberg (2006), Ministério da Saúde (2013), Ministério da Saúde 
(2015). 

 

A vacina contra hepatite B é considerada segura e com alta eficácia. Estudo 

de Averhoff et. al (1998) apresenta taxa de imunomunogenicidade da vacina, 

considerada padrão ouro, de 92% entre TAS com menos de 40 anos de idade.   
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Após a vacinação contra hepatite B em adultos imunocompetentes, os títulos 

do teste anti-HBs podem declinar no decorrer dos anos. Estudo realizado em adultos 

sadios evidenciou que, após cinco anos de vacinação, o declínio nos títulos protetores 

ao HBV foi de 7 a 50% e após 9-11 anos, de 30 a 60% (KOFF, 2002). 

Alguns estudos apresentaram resposta anamnéstica em indivíduos 

imunocompetentes após a administração de uma dose adicional da vacina contra 

hepatite B após vacinação primária ou quando expostos ao HBV (KOFF, 2002; 

MICHEL; TIOLLAIS, 2010; SPRADLING et al., 2013). 

Alguns fatores de risco relacionados a não resposta em indivíduos após a 

vacinação completa contra hepatite B podem estar relacionados ao tabagismo 

(SHAHA et al., 2015), à obesidade (FAN et al., 2016; MICHEL; TIOLLAIS, 2010), ao 

sexo masculino (AL GHAMDI et al., 2013; MICHEL; TIOLLAIS, 2010), à idade 

avançada, à insuficiência renal, à imunossupressão e à imunodeficiência (MICHEL; 

TIOLLAIS, 2010) e em crianças com diabetes mellitus insulinodependente 

(ELRASHIDY et al., 2013).   

O esquema vacinal contra hepatite B é de três doses, administradas via 

intramuscular, especificamente, no músculo deltoide, com intervalo de 30 dias entre a 

primeira e a segunda doses e de seis meses entre a primeira e a terceira doses (0, 1 

e 6 meses) (CDC, 2013), esquema adotado mundialmente. 

Os TAS devem ser avaliados quanto ao histórico vacinal e status sorológico 

para Hepatite B antes de iniciarem suas atividades, devido ao risco real de exposição 

a sangue e outros fluidos corporais (CDC, 2013). No Brasil, o Ministério da Saúde 

também preconiza essas avaliações supracitadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010), 

conforme apresentado no quadro 3 (p.39). 

A cobertura vacinal contra hepatite B entre os TAS se difere entre as regiões 

de cada país. No Brasil, alguns estudos descreveram taxas gerais de cobertura 

vacinal contra hepatite B com três doses entre TAS de 70,2% no Distrito Federal 

(JARDIM et al., 2013), 71,9% na Bahia (CORDEIRO et al., 2016), 90,1% no Paraná 

(ARANTES et al., 2017).  

Em outros países, a cobertura vacinal contra hepatite B entre TAS foi de 

36,67% na África (NOUETCHOGNOU et al., 2016), 97,5% na Índia (GOEL et al., 

2017), 33,6% na Tanzânia (AARON et al., 2017), 46,9% na Índia (BATRA et al., 2015),  
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98% na Europa (GARUS-PAKOWSKA; GORAJSKI; SZATKO, 2017) e 66,2% na 

Sérvia (KISIC-TEPAVCEVIC et al., 2017). 

 
Quadro 3 - Esquema vacinal contra hepatite B para trabalhadores de saúde, conforme 
recomendações do Ministério da Saúde. Brasil, 2010 

 
Situação do profissional Esquema vacinal 

1. Nunca vacinado, presumidamente 
susceptível 

0, 1, 6 meses – esquema habitual  

2. Esquema vacinal incompleto  Considerar doses administradas 
anteriormente e completar o esquema 

3. Esquema vacinal completo  Recomenda-se a realização da sorologia 
anti-HBs 

4. Sorologia (anti-HBs) negativa, 1 a 2 
meses após a terceira dose da 1ª 
série  

Repetir esquema de três doses (2ª série) 

5. Sorologia (anti-HBs) negativa, 1 a 2 
meses após a terceira dose do 
segundo esquema 

Não repetir esquema vacinal; considerar o 
indivíduo como suscetível não respondedor 
* 

6. Sorologia (anti-HBs) negativa, 
decorrido muito tempo após a 
terceira dose do primeiro esquema  

Aplicar uma dose e repetir a sorologia um 
mês depois. Caso positiva, considerar o 
indivíduo como vacinado; caso negativa, 
completar esquema  

*Indica-se também a investigação do HBsAg para descartar a possibilidade de o trabalhador 
ser portador crônico do HBV.  
Fonte: Ministério da Saúde (2010)   

 

A preocupação quanto à vacinação se estende aos estudantes da área da 

saúde, pois acredita-se que estão mais propensos a acidentes com material biológico 

devido à falta de habilidade em procedimentos e à insegurança (GOEL et al., 2017; 

MARUSIC et al., 2017; OLIVEIRA; GONÇALVES, 2009). 

A frequência da vacinação contra hepatite B entre estudantes da área da 

saúde foi de 91,8% em Paris (LOULERGUE et al., 2013), 92,1% no Brasil (GARBIN 

et al., 2017) e 83,0% na Grécia (PAPAGIANNIS et al., 2016). 

 A vacinação contra hepatite B é primordial para a prevenção da infecção, bem 

como a realização do teste anti-HBs após a vacinação. O conhecimento do resultado 

do teste anti-HBs isolado após a vacinação primária é importante para os TAS antes 

de iniciarem suas atividades nos serviços de saúde, pois o histórico vacinal e status 

sorológico para hepatite B são avaliados após o acidente ocupacional com exposição 

a material biológico para se adotar a conduta pós-exposição (CDC, 2013). 
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O CDC e o Ministério da Saúde recomendam a realização do teste anti-HBs 

pós-exposição ocupacional, caso os TAS não tenham realizado o teste antes da 

exposição ocupacional (CDC, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

No Brasil, estudos demonstram que a realização desse teste ainda é 

consideravelmente baixo no momento do acidente com material biológico, como 

apresentado no estudo realizado em hospitais no Piauí, onde das 268 notificações de 

acidentes com material biológico entre TAS, 79,8% não realizaram o teste anti-HBs 

no momento do acidente (SANTOS; COSTA; MASCARENHAS, 2013), bem como um 

estudo realizado no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) no 

Ceará, em que 552 casos notificados entre TAS foram avaliados quanto à realização 

do teste anti-HBs no momento do acidente, sendo que a taxa de realização do teste 

foi de 27.9% (CAVALCANTE et al., 2016). 

Em Goiânia, um estudo realizado nos serviços públicos de atendimento de 

urgência e emergência pré-hospitalar entre 130 TAS expostos a material biológico, 

85,4% relataram que não realizaram o teste anti-HBs (TIPPLE et al., 2013). 

Baixas taxas de realização do teste anti-HBs no momento do acidente 

também foram apresentadas em um estudo realizado na Índia com 291 TAS, vítimas 

de acidentes, sendo que 55,2% não realizaram o teste anti-HBs (KUMAR et al., 2015).  

A taxa de realização desse teste entre estudantes da área da saúde, também 

expostos ao material biológico, vacinados contra hepatite B, não é diferente. Estudos 

descrevem taxas de 23,0% (NETO et al., 2013) e 38,2% (PINELLI; NERI; LOFFREDO, 

2016).  

3.4. Condutas pós-exposição ocupacional para trabalhadores da área da saúde 

para hepatite B 

As condutas pós-exposição ocupacional com material biológico são 

amplamente divulgadas em todo o mundo por meio de órgãos competentes, no 

cenário internacional pelo CDC e pelo Ministério da Saúde (CDC, 2001; CDC, 2013; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).   

Segundo os CDC e Ministério da Saúde, após o acidente com material 

biológico entre TAS, iniciam-se os cuidados no local do acidente, como parar o 

procedimento imediatamente e solicitar outro profissional para terminá-lo, lavar a área 

exposta com água e sabão, se pele integra, ou soro fisiológico a 0,9%, se mucosa 
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ocular, comunicar chefia para iniciar protocolo de atendimento para acidente 

ocupacional com exposição a material biológico como preenchimento da ficha de 

notificação, coleta de sangue do TAS vítima e do paciente-fonte, caso seja conhecido 

e iniciar quimioprofilaxia quando indicada (CDC, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017b). 

O manejo pós-exposição ocupacional para hepatite B entre TAS, vítimas de 

acidentes com material biológico, baseia-se na vacinação contra hepatite B (iniciar ou 

completar esquema) e no uso da IGHAHB até sete dias após o acidente, 

preferencialmente dentro das 24 horas pós-exposição (CDC, 2013). 

A IGHAHB é obtida a partir de plasma de doadores com alta concentração de 

anti-HBs para garantir uma imunidade passiva com proteção temporária de três a seis 

meses, para indivíduos não vacinados contra hepatite B ou que não possuem títulos 

protetores para hepatite B após o primeiro esquema de vacinação. Nesse caso, a 

IGHAHB e a vacina são indicadas concomitantemente, mas em locais de aplicação 

diferentes. A dose padrão da IGHAHB é de 0,06 mL/kg para adultos, sendo 

recomendada a via intramuscular da região deltoide ou glútea. (CDC, 2006). 

 As recomendações do Ministério da Saúde (2017) para a profilaxia para 

hepatite B após acidente com material biológico entre os TAS estão descritas no 

quadro 4 (p.42), e as recomendações do CDC (2013) estão apresentadas no quadro 

5 (p 45). 

As duas recomendações supracitadas apresentam indicações quanto a uso 

da IGHAHB após o acidente com material biológico, sendo a diferença quanto ao 

status sorológico do paciente-fonte e do histórico vacinal e status sorológico para o 

HBV entre trabalhadores. 
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Quadro 4 – Recomendações para a profilaxia de Hepatite B, após acidente ocupacional com 
material biológico. Brasil, 2017 

 
 
SITUAÇÃO VACINAL 
E SOROLÓGICA DO 

TAS EXPOSTO 

PACIENTE-FONTE 

HBsAg REAGENTE HBsAg NÃO 
REAGENTE 

HBsAg 
DESCONHECIDO OU 

NÃO TESTADO 

Não vacinado IGHAHB + iniciar 
vacinação 

Iniciar vacinação Iniciar vacinação * 

Vacinação incompleta IGHAHB + completar 
vacinação 

Completar vacinação Completar vacinação  

Resposta vacinal 
conhecida e adequada 

(>10 UI/ml) 

Nenhuma conduta é 
indicada 

Nenhuma conduta é 
indicada 

Nenhuma conduta é 
indicada 

Sem resposta vacinal 
após a 1ª série (3 

doses) 

IGHAHB + primeira 
dose da vacina ou 
IGHAHB (2X) ** 

Iniciar segunda série 
de vacinação (3 

doses) 

Iniciar segunda série 
de vacinação (3 

doses) * 

Sem resposta vacinal 
após a 2ª série de 
vacina (6 doses) 

IGHAHB (2X) ** Nenhuma medida 
específica 

IGHAHB (2X) ** 

 

Com resposta vacinal 
desconhecida 

Testar o profissional 
de saúde: 

- Se resposta vacinal 
adequada: nenhuma 
conduta é indicada 

- Se resposta vacinal 
inadequada: IGHAHB 

+ primeira dose da 
vacina contra hepatite 

B 

Testar o profissional 
de saúde: 

- Se resposta vacinal 
adequada: nenhuma 

medida específica 

- Se resposta vacinal 
inadequada: fazer 
segunda série de 

vacinação 

Testar o profissional 
de saúde: 

- Se resposta vacinal 
adequada: nenhuma 

medida específica 

- Se resposta vacinal 
inadequada: fazer 
segunda série de 

vacinação * 

Siglas: TAS=trabalhadores da área da saúde; HBsAg=antígeno de superfície hepatite B; anti-
HBs=anticorpo contra o antígeno de superfície hepatite B e IGHAHB= imunoglobulina hiperimune para 
hepatite. 
* O uso associado de IGHAHB está indicado se paciente-fonte tiver alto risco de infecção pelo HBV, 
como usuários de drogas injetáveis, pacientes em diálise, contatos domiciliares e sexuais de portadores 
de HBsAg, pessoas que fazem sexo com pessoas do mesmo sexo, heterossexuais com vários 
parceiros e relações sexuais desprotegidas, história prévia de infecções sexualmente transmissíveis, 
pacientes provenientes de áreas com alta endemicidade para hepatite B, pessoas provenientes de 
prisões e de instituições de atendimento a pacientes com deficiência mental.  
** A administração da IGHAHB em duas doses deve obedecer ao intervalo de um mês entre elas. Essa 
opção deve ser indicada para aqueles que fizeram duas séries de três doses da vacina, mas não 
apresentaram resposta adequada ou demonstraram alergia grave à vacina.  
 
Fonte: Ministério da Saúde (2017) 
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O CDC (2013) recomenda que para os TAS vacinados contra hepatite B e 

com teste anti-HBs > 10 UI/ml documentado expostos a material biológico não é 

necessário testar o paciente-fonte para HBsAg. Enquanto que, para os TAS vacinados 

com teste anti-HBs <10 UI/ml depois de três ou mais doses da vacina, deve-se testar 

o paciente-fonte imediatamente para HBsAg. Frente ao resultado, se o HBsAg for 

positivo ou desconhecido, o TAS deverá receber duas doses de IGHAHB, sendo uma 

no momento do acidente e a outra após 30 dias da primeira dose. Mas, caso o 

paciente-fonte seja HBsAg negativo não são indicadas a IGHAHB e a vacina. Os TAS 

que não possuírem o teste anti-HBs antes do acidente com material biológico deverão 

realizar o teste após o acidente imediatamente, assim como o paciente-fonte deve 

realizar o teste HBsAg. Ambos os testes dos TAS e paciente-fonte devem ser 

realizados simultaneamente (CDC, 2013).  

Os TAS vacinados com três doses e sem possuírem títulos protetores ao HBV 

(anti-HBs < 10 UI/ml) expostos a paciente-fonte HBsAg positivo ou desconhecido 

devem receber uma dose de IGHAHB e iniciar a revacinação após o acidente com 

material biológico. Os TAS expostos devem receber mais três doses para completar 

o segundo esquema da vacinação (seis doses), de acordo com o calendário vacinal. 

Após um a dois meses da sexta dose da vacina, deve-se realizar o teste anti-HBs 

(CDC, 2013). 

Em relação aos TAS não vacinados contra hepatite B ou com esquema 

incompleto da vacina contra hepatite B, deve-se testar o paciente-fonte imediatamente 

após o acidente. Neste caso, se o paciente-fonte é HBsAg reagente ou desconhecido, 

o TAS deve receber uma dose de IGHAHB e a primeira dose da vacina no momento 

da exposição ao material biológico. Mas, se o paciente-fonte for HBsAg não reagente, 

recomenda-se iniciar a vacinação e realizar o teste anti-HBs de um a dois meses da 

última dose da vacina (CDC, 2013).  

Enquanto no Brasil, o Ministério da saúde recomenda o uso da IGHAHB 

quando o TAS exposto não é vacinado ou possui esquema incompleto da vacina 

contra hepatite B ou quando o TAS não possui títulos protetores ao HBV após as três 

doses da vacina é exposto a paciente-fonte com teste HBsAg positivo. Quando o TAS 

exposto não possui títulos protetores ao HBV após a segunda série da vacina (seis 

doses) é exposto a paciente-fonte com teste HBsAg reagente ou paciente-fonte 
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desconhecido, também, é recomendado o uso da IGHAHB (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017b). 

Considerando que o Brasil é classificado como um país de baixa 

endemicidade para a hepatite B, pois a prevalência do HBsAg é menor de 2% 

(SOUTO, 2016), assim como os países da América, como o México, Guatemala, 

Estados Unidos, Argentina, Bolívia e Canadá (SCHWEITZER et al., 2015), presume-

se que as recomendações do CDC após exposição ocupacional apresentem mais 

proteção para o TAS exposto em relação à hepatite B.  
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Quadro 5 – Manejo pós-exposição dos trabalhadores da área da saúde com exposição 
percutânea e de mucosas com sangue ou fluidos corporais pela vacinação e resposta vacinal 
contra hepatite B pelo Centers for Disease Control and Prevention. 2013  
 

 
 

Situação dos 
TAS 

 

Teste Pós-exposição 

 

Profilaxia Pós-
exposição 

 

Teste 
sorológico 

após 
vacinação*  

Paciente-fonte 
(HBsAG) 

 
TAS 

(anti-HBs) 
 

 

IGHAHB 

 

Vacinação 

Imunidade 
documentada 
após esquema 
completo (>3 

doses) ** 

 

 NENHUMA CONDUTA É INDICADA 

 

Não imune 
com 

documentação, 
após seis 
doses*** 

 

Positivo/Desconhecido 

 

      ---**** 

 
IGHAHB 

(2 x)**** 

 

--- 

 

Não 

 

Negativo 

 

NENHUMA CONDUTA É INDICADA 

 

 

Resposta 
sorológica 

desconhecida 
após três  

doses 

 

Positivo/Desconhecido 

 

<10 lU/ml 
***** 

 

IGHAHB 

(1 x) 

 

  Iniciar 

revacinação 

 

 

Sim 

 

Negativo 

 

<10 lU/ml 

 

Não 

 

Qualquer resultado 

 

>10 lU/ml 

 

NENHUMA CONDUTA É INDICADA 

 

Sem 
vacinação/ 
Vacinação 
incompleta 

 

Positivo/Desconhecido 

 

     ---***** 

 
IGHAHB 

(1 x) 

 

Iniciar ou 
completar 
vacinação 

  

Sim 

 

Negativo 

 

 --- 

 

Não 

Siglas: TAS=trabalhadores da área da saúde; HBsAg=antígeno de superfície hepatite B; anti-
HBs=anticorpo contra o antígeno de superfície hepatite B e IGHAHB= imunoglobulina hiperimune para 
hepatite B. * Deve ser realizado de um a dois meses após a última dose da vacina e de quatro a seis 
meses após a administração da IGHAHB. ** Respondedor é quando possui anti-HBs >10 lU/ml após 
>3 doses da vacina contra hepatite B. ***Não-respondedor é quando possui anti-HBs <10 lU/ml após 6 
doses da vacina contra hepatite B. **** A administração da IGHAHB em duas doses deve obedecer ao 
intervalo de um mês entre elas. ***** TAS que têm anti-HBs <10 UI/mL, ou que não são vacinados ou 
com esquema incompleto exposto a paciente-fonte HBsAg-positivo ou HBsAg desconhecido devem 
realizar testes para infecção por HBV.  

Fonte: CDC (2013) 

 

 



46 
 

 
 

A profilaxia para hepatite B pós-exposição ocupacional é descrita na literatura. 

Estudo realizado na Arábia Saudita registrou 326 exposições ocupacionais, e dessas 

exposições, 323 pacientes-fonte eram conhecidos. Dos pacientes-fonte, 27 possuíam 

HBsAg positivo e seis tinham viremia detectável. Quanto à presença de títulos 

protetores para o HBV, observou-se que das 219 exposições, 33% não possuíam 

títulos protetores ou não realizaram o teste anti-HBs. Em relação à profilaxia para 

hepatite B, 34 TAS receberam uma dose de vacina contra hepatite B empiricamente, 

e desses, 53% dos TAS não eram indicados à vacinação, pois estavam imunes ao 

HBV no momento do acidente. Em relação à IGHAHB, 15 indivíduos receberam 

empiricamente, mas 80% dos casos, a administração não era necessária, uma vez 

que os TAS estavam imunes no momento da exposição (SAMARGANDY et al., 2016). 

No Brasil, pesquisas avaliaram as condutas adotadas após o acidente 

ocupacional com exposição a material biológico entre TAS. Estudo realizado em 

Minas Gerais apontou que dos 68,0% (313) dos acidentes, o paciente-fonte era 

conhecido, sendo que o teste HBsAg foi reagente em 1,0% dos casos e 6% para o 

teste anti-HBc. Quanto à situação vacinal dos TAS para hepatite B, observou-se que 

15% dos TAS não possuíam o esquema completo da vacina, no entanto a prescrição 

de vacina foi apenas de 8,0% e da IGHAHB de 2,4% após o acidente com material 

biológico (JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014).   

Nesse mesmo sentido, outro estudo com 273 casos notificados de acidentes 

com material biológico, realizado no interior de São Paulo, demonstrou que 87,5% dos 

acidentados estavam vacinados contra HBV, entretanto 67,0% deles não realizaram 

o teste anti-HBs. Dos TAS que se acidentaram com paciente-fonte desconhecido, 

24,1% não estavam vacinados, no entanto não foi encontrada qualquer informação 

nas fichas de notificação acerca do uso da IGHAHB pelo TAS (DIAS; MACHADO; 

SANTOS, 2012).   

Quanto à realização do teste anti-HBs e à realização dos testes do TAS 

acidentado e do paciente-fonte, observou-se que parte considerável dos TAS, vítimas 

de acidentes com material biológico, não realizou o acompanhamento após a 

exposição (CORDEIRO et al., 2016; OLIVEIRA; PAIVA, 2013).  

O protocolo para profilaxia pós-exposição a material biológico para TAS 

representa um custo elevado para o sistema de saúde e para a instituição de saúde 

(O'MALLEY et al., 2007; OH et al., 2013), pois inclui o tratamento inicial no momento 
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do acidente até a evolução do caso, portanto precisam ser melhoradas as medidas de 

prevenção e a adesão às medidas para a redução dos gastos.  

 

3.5. Análise econômica na saúde  

 

A Avaliação da Tecnologia em Saúde (ATS) é fundamental para uma análise 

estruturada de uma tecnologia frente aos custos e benefícios por meio de evidências 

clínicas que avaliam a segurança, eficácia, custo-efetividade e princípios éticos e 

sociais. Estudos econômicos estão cada vez mais frequentes no sistema de saúde 

(STEPHENS; HANKE; DOSHI, 2012).  

A ATS é uma área que abrange diversos conhecimentos que auxiliam os 

gestores na tomada de decisão por meio de informações que avaliam o impacto e os 

resultados de uma nova tecnologia ou de uma já existente, mediante a medicina 

baseada em evidência. Tal decisão é embasada no diagnóstico situacional que 

identifica os problemas e as oportunidades para o uso das tecnologias ao investigar a 

efetividade, os custos e os impactos da tecnologia no sistema de saúde, uma vez que 

essas análises auxiliam na escolha da intervenção mais efetiva por menor custo e 

mais qualidade do serviço prestado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009).  

As ATS são definidas como métodos analíticos que comparam diversas 

tecnologias a partir dos custos e das consequências, tanto positivas quanto negativas, 

para a saúde (DRUMMOND et al., 1977). 

Considera-se como tecnologias em saúde os medicamentos, os 

equipamentos e procedimentos técnicos, os sistemas organizacionais, educacionais, 

de informação e de suporte, os protocolos assistenciais as quais auxiliam na atenção 

e nos cuidados prestados à população, logo as tecnologias são qualquer ação de 

saúde, que pode ser preventiva, diagnóstica ou de tratamento (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2009). Essas tecnologias são as principais causas do aumento dos custos 

na área da saúde, visto que, na maioria das vezes, as tecnologias na área da saúde 

não são substitutas, mas sim cumulativas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

A incorporação, a exclusão ou alteração de novas tecnologias de saúde 

quanto à alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica no SUS foram 

regulamentadas pela Lei 12.401, de 28 de abril de 2011. Tais ações são atribuições 

do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de 
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Tecnologias (CONITEC). Essa comissão é responsável pela avaliação das 

tecnologias por meio de evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a 

efetividade e a segurança do medicamento, produto ou procedimento, objeto do 

processo e a avaliação econômica comparativa dos benefícios e dos custos em 

relação às tecnologias já incorporadas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011b). 

A avaliação econômica em saúde surgiu em 1960 para auxiliar na tomada de 

decisão, propiciar retorno aos investimentos e tornou-se necessária nos processos de 

incorporação de tecnologias nos serviços de saúde. Na década de 90, essas 

avaliações foram utilizadas para a incorporação de medicamentos na Austrália e no 

Canadá (HUTTON, 2012). E em 2003 no Brasil, o Ministério da Saúde iniciou estudos 

de avaliação econômica para as decisões incorporadas ao sistema de saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011c).  

Atualmente, a avaliação econômica está cada vez mais presente na gestão 

dos serviços de saúde, em decorrência das restrições orçamentárias e de recursos 

humanos. Portanto, evidências científicas de boa qualidade sobre custos e desfechos 

em saúde auxiliam na tomada de decisão de disponibilizar ou não uma tecnologia 

(SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016a).  

Os estudos de avaliação econômica buscam os melhores desfechos em 

saúde a partir de conhecimentos multidisciplinares, como a epidemiologia, a 

estatística, pesquisa clínica, administração em saúde e economia (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014b).  

Os custos financeiros são conceitualmente diferentes dos custos econômicos. 

Os custos financeiros são os valores reais em dinheiros pagos para o 

desenvolvimento e implementação de uma ação de saúde. Já os custos econômicos 

são os custos financeiros e os custos de oportunidade que são o custo incorrido de 

uma escolha em função dos benefícios sacrificados de escolhas alternativas. O custo 

de oportunidade é dado pela melhor alternativa de uso de recurso, sendo que o custo 

econômico apresenta uma estimativa mais completa dos custos (MOGYOROSY; 

SMITH, 2005). 

Os estudos de custos têm como objetivo identificar, estimar e determinar os 

custos de uma doença ou de uma intervenção de saúde, bem como as consequências 

associadas a essas intervenções. Os custos em saúde podem ser diretos, indiretos e 

intangíveis. O custo direto pode ser médico e não médico. O custo direto médico são 
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custos relacionados aos cuidados à saúde englobando atividades dos TAS, o uso das 

instalações físicas, medicamentos, exames e outros. Já o custo direto não médico 

compreende recursos referentes ao deslocamento dos pacientes e cuidadores aos 

serviços de saúde, às necessidades nutricionais, à adaptação de ambientes à 

condição de saúde, aos serviços de assistência social e ao serviço de cuidadores. O 

custo direto é o indicado para estudos de análise econômica sob a perspectiva do 

SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

O custo indireto  refere-se à utilização do tempo pelo paciente ou cuidador 

para os cuidados à saúde ou tratamento de doenças (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

Portanto, a parcela de tempo dedicada ao trabalho e ao lazer se reduz em decorrência 

de um estado de doença (VANNI et al., 2009). Os custos indiretos são referentes à 

perda de produtividade por causa da doença ou do seu tratamento, sendo do próprio 

paciente ou dos seus cuidadores (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b; VANNI et al., 

2009). 

Os custos intangíveis estão associados a aspectos intangíveis de uma 

intervenção ou condição de saúde, como a perda de bem-estar, sofrimento, dor, 

ansiedade e perda da qualidade de vida. Logo, esse custo é de difícil mensuração, 

pois depende da percepção do indivíduo sobre a sua condição de saúde, englobando 

aspectos físicos, emocionais e sociais (DRUMMOND et al., 2005; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014b). 

A avaliação dos custos das tecnologias pode ser sob a perspectiva do sistema 

de saúde ou da sociedade. Os custos sob a perspectiva do SUS é quando o mesmo 

é o comprador da tecnologia, e todos custos médicos diretos devem ser incluídos. 

Enquanto que, sob a perspectiva da sociedade, ela é a compradora da tecnologia, 

sendo que os  custos indiretos devem ser considerados, logo essa perspectiva é mais 

abrangente, pois todos os custos gerados são considerados (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014b; RIBEIRO et al., 2016). 

As análises econômicas podem ser parciais ou completas. A análise parcial 

investiga os custos de uma tecnologia que pode ter informações sobre o desempenho 

da mesma, e a análise completa compara os custos e alguma medida de desempenho 

das alternativas analisadas, portanto essa é a mais indicada para a realização de 

avaliações econômicas que contemplam a incorporação ou substituição de novas 

intervenções no sistema de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012b). 
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Nas análises parciais, os estudos analisados são os de custos-consequência 

e de custo da doença. Os de custos-consequência trazem informações de custo e 

desfechos em saúde, porém sem a preocupação de manter uma causalidade temporal 

entre custos e desfechos em saúde, e os estudos de custo da doença avaliam custos 

médicos diretos e indiretos de um determinado cenário clínico e estimam o impacto 

social das doenças e lesões os quais combinam os custos diretos e os indiretos para 

quantificar os recursos gastos pelo sistema de saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014b). 

As análises completas são estudos do tipo: custo-efetividade, custo-

minimização, custo-utilidade e custo-benefício. O custo efetividade constitui-se uma 

análise comparativa de custos como de consequências, medido em unidades naturais, 

como número de mortes evitados, número de anos de vida ganho, número de dias 

com incapacidade, ou seja, os custos em unidades monetárias. Já o custo-utilidade 

sintetiza diferentes resultados de saúde e ajusta-os por qualidade de vida antes de 

associar o parâmetro custos a tecnologias e programas de saúde, e a medida  é em 

valor monetário (DRUMMOND et al., 2005). 

No custo-minimização, comparam-se os custos de duas ou mais tecnologias 

que possuem efetividades equivalentes, sendo que a escolha das alternativas implica 

em menores custos e são medidos em unidades monetárias. Já o custo benefício 

mede-se o consumo de recursos e o benefício em saúde em unidades monetárias, 

sendo o valor resultante um benefício financeiro líquido (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014b).  

Os custos pagos pelos serviços de saúde podem ser baseados em custo 

unitário de cada procedimento por paciente, considera-se, portanto, uma abordagem 

de microcusteio ou bottom-up, logo os custos serão detalhados ou a partir de uma 

estimativa do custo médio para cada tecnologia utilizada de bases de dados, como 

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS), Sistema de 

Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais (SIGTAP), ou de outros que caracterizam uma abordagem de 

macrocusteio ou top-down na qual os custos são globais (FERREIRA et al., 2012; 

RIBEIRO et al., 2016).  

Os tipos de modelos são: árvores de decisão; Markov (conhecido como 

modelo de estados transicionais); simulações de eventos discretos e modelos de 
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transmissão dinâmicos.  As árvores de decisão são utilizadas para eventos com 

horizonte temporal curto (doenças agudas). O modelo de Markov são estudos para 

horizonte temporal grande (doenças crônicas). A simulação de eventos discretos em 

estudos com indivíduos de forma singular e o modelo de transmissão dinâmicos são 

estudos com impacto em grupos (vacinações) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b; 

RIBEIRO et al., 2016). 

O modelo árvore de decisão é uma representação gráfica do evento de 

análise, no qual são apresentadas as alternativas para o problema com suas 

possibilidades e a relação de cada alternativa com resultados finais. É um método 

simples, que representa o evento em grupos comuns e sem repetição de eventos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b; PETROU; GRAY, 2011; SOÁREZ; SOARES; 

NOVAES, 2014b). 

A árvore de decisão apresenta quatro componentes estruturais: nós de 

decisão, nós de probabilidade, nós terminais e linhas de conexão. Essa representação 

gráfica inicia-se da esquerda com um nó de decisão, que se ramifica em galhos que 

se propõem avaliar comparativamente. Em cada galho, as probabilidades de eventos 

devem estar descritas até o evento final. Logo, uma série de nós de probabilidade 

surge em cada galho.  No final de cada galho, os desfechos são apresentados como 

nó terminal, indicando os impactos finais de cada galho com seus respectivos custos 

associados a cada evento analisado (PETROU; GRAY, 2011; SOÁREZ; SOARES; 

NOVAES, 2014a).  

Os estudos que utilizam o modelo de Markov envolvem os estados de saúde, 

que determinam as possíveis situações em que os pacientes se encontram ou 

desfechos clínicos, como as doenças crônicas. Esse modelo permite a incorporação 

de mudanças no estado de saúde ao longo do estudo (DRUMMOND et al., 2005; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b).  

Os estudos que utilizam as simulações de eventos são úteis quando se 

desejam representar os sujeitos individualmente, portanto possuem mais detalhes 

quanto às características clínicas e desfechos. Essa técnica representa um sistema 

que pode ser um departamento ou uma doença em uma população definida, como 

por exemplo, pacientes com diabetes no Brasil. Os principais elementos desse modelo 

são entidades que são consideradas como a população alvo; atributos que estão 

relacionados às características específicas (sexo, idade, raça e outros); eventos 
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definidos como qualquer coisa que possa acontecer com as entidades; recursos que 

são objetos que prestam algum tipo de serviço; filas geradas em decorrência da 

indisponibilidade do recurso, e tempo que é contínuo, ou seja, os eventos podem 

ocorrer em qualquer momento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b).  

Os estudos de modelos de transmissão possuem a capacidade de 

reproduzir os efeitos diretos e indiretos que podem surgir de um programa de controle 

de doenças transmissíveis, como em estudos de vacinação, pois quando a cobertura 

vacinal é elevada, há uma redução de doenças, mesmo em populações não 

vacinadas. Uma característica importante desse método é a imunidade natural, 

principal razão para diminuição de indivíduos susceptíveis, o qual diminui a 

transmissão de infecções. Na apresentação dos resultados desse modelo, é 

interessante que seja apresentada a estimativa da mudança na carga de infecção em 

decorrência da intervenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b). 

Os estudos de avaliação econômica apresentam condições de incerteza ou 

controvérsia metodológica quanto à estimativa da efetividade das intervenções, dos 

custos de doença, das consequências sobre a qualidade de vida e da utilização dos 

recursos da saúde. Para reduzir essas condições de incertezas, a análise de 

sensibilidade é utilizada para mensurar as incertezas associadas aos resultados do 

modelo e auxiliar na definição de qual o valor da coleta de informações que possam 

melhor informar a tomada de decisão. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b).  

Depois de escolhido o melhor método de análise econômica de determinada 

tecnologia, os resultados encontrados nos estudos de custos auxiliam o gestor para a 

tomada de decisão em implementar ou não a tecnologia por meio do gerenciamento 

de custos que são conjuntos de ações que os gestores tomam para satisfazer os 

pacientes, enquanto reduzem e controlam custos (DALLORA; FORSTER, 2008). 

Os estudos de avaliação econômica são de suma importância para a tomada 

de decisão e alocação de recurso em várias áreas da saúde. Dentre essas áreas, a 

saúde do trabalhador em relação a acidentes ocupacionais com exposição a material 

biológico destaca-se nos estudos de custos.  

Alguns estudos apresentaram os custos relacionados à exposição a sangue 

e fluidos corporais, sob a perspectiva institucional e da sociedade, em que os custos 

de testes laboratoriais, do manejo pós-exposição ao HIV e HBV, de aconselhamento, 

de perda da produtividade e do tratamento da infecção foram mensurados 
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(HOERGER et al., 2014; JAGGER; BENTLEY; JUILLET, 1998; MANNOCCI et al., 

2016; O'MALLEY et al., 2007; OH et al., 2013).  

Os custos dos acidentes ocupacionais com exposição a material biológico são 

preocupantes e reais (CDC, 2008). Os custos os quais variam de US$ 71 a quase 

US$ 5.000, dependendo do tratamento instituído incluem o tratamento inicial e o 

acompanhamento dos TAS expostos (JAGGER; BENTLEY; JUILLET, 1998; 

O'MALLEY et al., 2007).  

Estudo realizado na República da Coreia analisou os custos com o manejo 

pós-exposição ocupacional com acidentes perfurocortantes entre TAS. Dentre os 

custos do manejo, foram avaliados testes de laboratórios, medicações, serviços 

médicos, dias perdidos de trabalho devido ao acidente, e examinaram-se as 

características dos custos gerais por acidentes perfurocortantes. Os ferimentos com 

agulha foram os mais frequentes, e a IGHAHB para HBV foi utilizada em 34,9%, a 

vacina contra HBV foi de 31,4%, e os retrovirais para HIV foram de 4.7% para profilaxia 

pós-exposição entre os TAS. O custo médio do manejo pós-exposição relacionado ao 

HBV foi o mais alto, dentre os três patógenos transmitidos pelo sangue (OH et al., 

2013).  

Os custos do estudo supracitado foi anualmente de 9.782,6 entre os TAS, em 

que 7.057,5 TAS geraram custos de US$ 884.385 dólares. Segundo O’Malley et al. 

(2007), o manejo para exposição ocupacional com sangue ou fluidos corporais é caro, 

mesmo se o paciente-fonte não esteja infectado. Para evitar esses altos custos, é 

necessário investir em ações custos-efetivas de prevenção ou redução de acidentes 

com material biológico. 

A redução dos custos nas exposições a material biológico, principalmente nas 

exposições percutâneas, é necessária e urgente para o sistema de saúde, realizada 

por meio de programas de prevenção. No início da implementação dos programas de 

prevenção, os custos são elevados, mas no decorrer do tempo, serão bem menores 

do que o custo do manejo da exposição a material biológico (MANNOCCI et al., 2016), 

além de garantir mais proteção ao trabalhador.   
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Tipo e local de estudo 

Estudo transversal, descritivo e de avaliação econômica parcial do tipo análise 

de custo, com enfoque no custo direto médico entre TAS, vítimas de acidentes com 

material biológico, no município de Goiânia, acidentes registrados no banco de dados 

do SINAN-NET, no período de 2006 a 2016.  

O município de Goiânia está localizado no estado de Goiás na região Centro-

Oeste do Brasil. Segundo a última estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), Goiânia tinha 1.466.105 habitantes, sendo o município com maior 

número de habitantes do estado (IBGE, 2017). 

No Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), existem 3.281 

estabelecimentos de saúde que atendem à rede pública, filantrópico e privada em 

Goiânia. Segundo a Classificação Brasileira de Ocupação no município de Goiânia, 

atuam 25.367 TAS nos serviços de saúde (CNES, 2017). 

O fluxograma de atendimento aos TAS, vítimas de acidente com material 

biológico, no município de Goiânia, está descrito na figura 3 (p.56). 
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 Figura 3 – Fluxograma para o atendimento ao trabalhador da área da saúde, vítima de 

acidente com material biológico, em Goiânia-GO. Goiânia, 2018  

 TAS*: trabalhador da área da saúde, **CAT: comunicação de acidente de trabalho, *** CEREST: centro 

de referência em saúde do trabalhador, CAIS****: centro de assistência integral à saúde. 

 Fonte: Adaptado de Ribeiro (2016) e Secretaria Municipal de Saúde/CEREST-Goiânia (2016) 

Acidente com material biológico entre TAS* 

Interromper o procedimento, chamar um substituto, lavar o local com água e 
sabão (pele) ou soro fisiológico (mucosa). 

Comunicar a chefia imediata que deverá: 
- identificar o paciente-fonte; 

- recolher assinatura do termo de consentimento ou termo de recusa; 
- coletar 5ml de sangue do paciente-fonte; 

- preencher a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)** e a ficha de notificação. 

Encaminhar o TAS*, vítima de acidente com material biológico, para a unidade de 
referência¹ com os termos de consentimento assinados pelo TAS* e paciente-fonte, a 

CAT** com o campo dos dados da empresa preenchido, a ficha de notificação, o 
documento de identificação e os dados de identificação do paciente-fonte (nome 

completo, data de nascimento e nome da mãe) e levar o sangue do paciente-fonte. 

1 Unidades de referência: CAIS**** Novo Mundo, CAIS Chácara do Governador, CAIS 
Campinas, CAIS Cândida de Morais, Cais Jardim Guanabara III e Maternidade Nascer 

Cidadão 

Na unidade de referência1: 

- fazer a ficha de atendimento na emergência; 
- encaminhar o paciente ao enfermeiro da emergência para a avaliação do acidente e 

dos documentos necessários para o atendimento e a solicitação de exames 
padronizados pelo protocolo de atendimento ao acidente com material biológico; 

- encaminhar TAS* ao laboratório da unidade com os pedidos, amostra de sangue do 
paciente-fonte quando conhecido e documentos necessários; 

- encaminhar TAS* ao médico para definir conduta após o acidente e o preenchimento 
da CAT**; 

- encaminhar o TAS* novamente ao enfermeiro para finalizar o preenchimento da ficha 
de notificação, orientar sobre o acompanhamento sorológico, orientar sobre a 
quimioprofilaxia quando indicada, encaminhar à farmácia da unidade quando 

quimioprofilaxia indicada e encaminhar o TAS* ao CEREST***, com o relatório do 
atendimento, para acompanhamento com o infectologista. A consulta deverá ser 

agendada previamente pelo telefone: (62) 3524-8731/ 8702. 



57 
 

 
 

 

Os acidentes com material biológico entre TAS que atuam em hospitais 

estadual e federal são notificados e acompanhados no próprio hospital, sendo a 

regional CEREST-Goiânia comunicada do acidente. Essa unidade também atua na 

prevenção de danos e promoção da saúde do trabalhador.  

A ficha de notificação é armazenada no CEREST, no qual os trabalhadores 

notificados são acompanhados pelo médico infectologista e pela equipe de 

enfermagem até a evolução do caso. Conforme a ficha de notificação (Anexo I), 

consideram-se evolução do caso, alta com conversão sorológica, alta sem conversão 

sorológica, alta paciente-fonte negativo, abandono, óbito por acidente com exposição 

a material biológico, óbito por outra causa e ignorado.  

O CEREST realiza o registro dos dados no banco de Notificação no Sistema 

Nacional de Agravos de Notificação Compulsória (SINAN-NET).  

 

4.2. População do estudo 

A população de estudo foi constituída por TAS e estudantes da área da saúde 

de nível médio e superior, vítimas de acidentes com material biológico notificados, 

conforme anexo I, no SINAN-NET, do município de Goiânia, no período de 03 de 

janeiro de 2006 (data da implantação do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação) a 31 de dezembro de 2016. 

4.3. Critérios de inclusão 

Foram incluídos todos os casos notificados de acidentes com material 

biológico de TAS e estudantes da área da saúde de nível médio e superior no SINAN-

NET, no período de 2006 a 2016. 

4.4. Coleta de dados 

Os dados epidemiológicos foram coletados e exportados do SINAN-NET, no 

CEREST-Goiânia, para software Excel, em seguida realizou-se a exclusão dos casos 

duplicados e dos indivíduos que não são considerados TAS, conforme o Ministério da 

Saúde. 
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4.5. Análise dos dados epidemiológicos 

Os dados epidemiológicos foram processados e analisados pelo software 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS®) versão 20.0, por meio de 

estatística descritiva. As variáveis analisadas foram as sociodemográficas (sexo, 

idade, situação de trabalho, escolaridade e categoria profissional); o perfil do acidente 

(material biológico envolvido, objeto envolvido, característica do acidente e tipo de 

exposição), situação vacinal e sorológica para hepatite B dos trabalhadores (vacina 

contra hepatite B e teste anti-HBs) e situação sorológica do paciente-fonte quando 

conhecido (HBsAg).  

Consideram-se, para a análise dos dados no manejo pós-exposição ao 

material biológico, os seguintes critérios baseados nas recomendações do CDC 

(2013):   

- TAS vacinados que receberam as três doses da vacina contra hepatite B referidas 

pelo trabalhador; 

- TAS não vacinados que não receberam as três doses da vacina, situação vacinal 

ignorada e sem informação;  

- TAS com títulos protetores ao HBV aqueles com teste anti-HBs > 10 UI/ml;  

- TAS sem títulos protetores ao HBV aqueles com teste anti-HBs < 10 UI/ml; 

- Pacientes-fonte desconhecidos, ou seja, com teste HBsAg inconclusivo, não 

realizado, ignorado e sem informação foram considerados como HBsAg positivo.  

 E, para os TAS vacinados e com teste anti-HBs desconhecido (inconclusivo, 

não realizado, ignorado e sem informação), consideram-se a taxa de imunogenicidade 

de 92% para a realização da simulação do cenário C e, neste cenário, a taxa de 

pacientes-fonte conhecidos considerada foi de 73% (ARANTES et al., 2017; GOEL et 

al., 2017; JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; PSBIO, 2015; SANTOS; COSTA; 

MASCARENHAS, 2013), e a prevalência de pacientes-fonte HBsAg positivos foi de 

1,0%, conforme apresentam alguns estudos (ARANTES et al., 2017; JULIO; FILARDI; 

MARZIALE, 2014; PSBIO, 2015; SANTOS; COSTA; MASCARENHAS, 2013). 

 

4.6. Análise dos custos 

4.6.1. Perspectiva do estudo 

Os custos foram considerados para o Ministério da Saúde, sob a perspectiva 

do SUS, conforme a tabela de valores vigente do SIGTAP.  
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O SIGTAP é uma ferramenta de gestão que auxilia no acompanhamento 

sistemático por meio de atributos que são características de cada procedimento, 

compatibilidades entre os procedimentos e relacionamentos. No SIGTAP, na versão 

web, a Tabela Unificada de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e 

Materiais Especiais foi instituída pela Portaria nº 321, de 8 de fevereiro de 2007, sendo 

a tabela de acesso livre e utilizada por todos os sistemas de informação da atenção à 

saúde do SUS. A alteração da inclusão ou exclusão de procedimentos e a alteração 

de custos ficarão sob a responsabilidade de cada área técnica do Ministério da Saúde. 

O valor pago pelo rol de procedimento é o valor de referência nacional mínimo definido 

pelo Ministério da Saúde e compreende serviços hospitalares e ambulatoriais 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2007).  

 

4.6.2. Identificação dos custos 

A identificação dos custos se deu pela utilização do custo direto das medidas 

de prevenção e pós-exposição relacionada ao vírus da hepatite B entre TAS, vítimas 

de acidente com material biológico, conforme as recomendações do CDC (2013), no 

município de Goiânia.  

Os custos diretos das tecnologias analisadas foram o teste anti-HBs, o teste 

HBsAg, a imunoglobulina contra hepatite B e a consulta médica em saúde do 

trabalhador. Todos os custos foram estimados com base no ano de 2016, segundo o 

SIGTAP (Quadro 6). 

Quadro 6 – Custo das tecnologias utilizadas para a prevenção, diagnóstico e imunoprofilaxia 
para hepatite B. Brasil, 2016 

Tecnologia R$ Fonte 

Teste anti-HBs 18,55 Sistema de Gerenciamento da 

Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e Órteses, 

Próteses e Materiais de síntese 

do SUS (SIGTAP)* 

Teste HBsAg 18,55 

Imunoglobulina hiperimune para 

hepatite B de 500 UI 

846,78 

Consulta médica em saúde do 

trabalhador 

10,00 

*Disponível em: < http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp>   

 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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O custo da vacina não foi considerado neste estudo para a análise econômica, 

pois presumiu-se que não traria impacto financeiro, visto que esse custo é previsto 

pelo SUS para todos os TAS, diferentemente, da realização do teste anti-HBs 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013). A vacina compõe o Calendário Vacinal Brasileiro, 

do PNI,  que prevê a distribuição gratuita desde 1998, portanto os custos da vacina já 

são incorporados ao SUS de forma contínua e, em 2015, houve a ampliação da 

vacinação para toda população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2015a). 

A partir dos dados epidemiológicos coletados no SINAN-NET, foi realizada a 

simulação dos cenários possíveis para auxiliar na avaliação econômica, por meio do 

modelo de árvore de decisão, que avaliou o custo direto médico entre os TAS, vítimas 

de acidente com material biológico (Quadro 7, p. 61). Para a análise de custo da 

IGHAHB, considerou-se a prescrição de 500 UI como dose padrão, visto que é a 

dosagem mínima prescrita para adultos. A prescrição da dosagem da IGHAHB é 

baseada no peso do indivíduo, sendo a dosagem máxima de 1.000 UI ou 5ml 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014c).  
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Quadro 7 – Avaliação de custos de medidas antes da exposição ao material biológico e do 
manejo pós-exposição ocupacional entre trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidente 
com material biológico. Goiânia, 2018  
 

 Teste Anti-HBs*= teste no momento do acidente. ** A média de prevalência de pacientes- 

fonte conhecidos foi de 73,0%, e HBsAg positivo foi de 1,0%.  

 

4.6.3. Mensuração dos custos 

A mensuração dos custos foi por meio de valores monetários, em que o custo 

foi realizado pelo cálculo de custo em reais (R$) de acordo com os valores pagos pelo 

SUS no ano de 2016.  

Os custos foram convertidos para dólar internacional de 2016 (Int$) com o 

intuito de amenizar as disparidades econômicas e consequentemente os valores entre 

os países. Convencionou-se a conversão dos valores nacionais pela paridade do 

poder de compra, o que resultou nos valores em dólares internacionais, mais 

facilmente passíveis de comparação.  

 
Cenário A 

(Dados reais) 

Cenário B 

(Dados reais) 

 

Cenário C 
(Simulação) 

Cenário D 
(Simulação) 

Situação 

vacinal dos 

TAS 

 

Vacinados antes 

do acidente 

 

Não Vacinados 
 

Vacinados 

 

Vacinados 

antes do 

acidente 

Avaliação do 

anti-HBs do 

TAS 

Teste Anti-HBs* > 

10 UI/mL ou < 10 

UI/mL pós-

exposição     

 

--- 

 

Anti-HBs* 

desconhecido 

no momento do 

acidente e pós-

acidente 

 

Teste Anti-

HBs > 10 

UI/mL ou  < 10 

UI/mL antes 

do acidente 

 

Avaliação do 

paciente-fonte 

HBsAg conhecido 

ou desconhecido 

HBsAg 

conhecido ou 

desconhecido 

Prevalência de 

paciente-fonte 

conhecido e 

HBsAg positivos 

nos estudos** 

 

--- 

Conduta 

Recomendada 

CDC 2013 CDC 2013 CDC 2013 CDC 2013 
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A abordagem utilizada para a análise foi de macrocusteio ou método top-down 

(“de cima para baixo”) que permite uma análise de custo por meio de dados 

secundários (SINAN-NET), de forma retrospectiva e permite maior nível de 

generalização por se tratar de custo médio nacional (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014b; 

RIBEIRO et al., 2016; SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016b).   

Para a mensuração do custo do cenário C entre TAS vacinados e com teste 

anti-HBs desconhecido após o acidente, considerou-se a taxa de 

imunomunogenicidade da vacina de 92%, conforme o estudo de Averhoff et. al (1998). 

Em relação à taxa de pacientes-fonte conhecidos, a média encontrada nos estudos 

foi de 73% (ARANTES et al., 2017; GOEL et al., 2017; JULIO; FILARDI; MARZIALE, 

2014; PSBIO, 2015; SANTOS; COSTA; MASCARENHAS, 2013), e  a média entre os 

estudos da taxa de prevalência foi de 1,0% para pacientes-fonte conhecidos com 

HBsAg positivo (ARANTES et al., 2017; JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; PSBIO, 

2015; SANTOS; COSTA; MASCARENHAS, 2013).  

Quanto à mensuração do custo da realização do teste anti-HBs após 

vacinação primária e antes do acidente com material biológico dos 7.265 TAS, vítimas 

de acidente com material biológico, no cenário D, julgou-se, conforme o estudo de 

Averhoff et. al (1998), a taxa de imunomunogenicidade da vacina, considerada padrão 

ouro (92%) para TAS, visto que a faixa etária de maior predomínio neste estudo 

possuia menos de 40 anos de idade. 

Os custos foram calculados considerando o número de TAS, multiplicado pelo 

valor do teste ou da tecnologia (anti-HBs, HBsAg, IGHAHB e consulta médica em 

saúde do trabalhador). 

Os custos indiretos do atendimento pós-exposição ao material biológico e os 

custos intangíveis causados aos TAS não foram calculados.   

 

4.7. Aspectos éticos e legais  

Este estudo integra o projeto intitulado “Epidemiologia dos acidentes com 

material biológico no estado de Goiás: Fase 2”, aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás 

(HC/UFG), sob o protocolo 414258/2013, conforme o anexo II.  
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5. RESULTADOS 

No período de 2006 a 2016 foram registrados 7.265 acidentes com material 

biológico entre TAS e estudantes da área da saúde na cidade de Goiânia. A tabela 1 

apresenta as características sociodemográficas dessas vítimas. A idade variou de 15 

a 73 anos, com média de 34 anos e desvio padrão de 9,87. A estratificação da idade 

foi realizada considerando o ano de implantação da vacina contra hepatite B no PNI 

para menores de um ano de idade.  

 
Tabela 1 – Características sociodemográficas e laborais dos trabalhadores da área da saúde, 
vítimas de acidente com material biológico (N= 7.265), no período de 2006 a 2016. Goiânia, 
Goiás, 2018  

 

Características                          N                     % 
   
Sexo   

Feminino 
 
 
 
 
 

5.851 80,5 

Masculino 
 
 
 
 
 
 

1.414 19,5 

   
Idade   

≤ 20 anos 
                                                                               

251 3,5 

21 - 30 anos 2855 39,3 

31 - 40 anos  2305 31,7 

41 - 50 anos 
 
 
 

1288 17,7 

> 51 anos 538 7,4 

Sem informação 28 0,4 

   
Escolaridade 
 

  

Ensino Fundamental 
 

      422 5,8 

Ensino Médio 
 

3.119 43,0 

Ensino Superior 
 
 

   2.247   30,9 

Sem informação 1.477 20,3 

Categoria profissional 
 

  

Equipe de Enfermagem 
 
 

4.013                                         55,2 

Equipe Médica        743 10,2 

Equipe de higienização 734 10,1 

Equipe de Odontologia          494 6,8 

Equipe de laboratório        356 5,0 

Estudantes (nível médio e superior) 322 4,4 

Outros     603 8,3 

Os estudantes pertenciam aos cursos de enfermagem (n=41), técnico de 

enfermagem (n=13), medicina (n=39), odontologia (n=70), farmácia (n=4), 

biomedicina (n=10) e, em 145 casos, não havia registro do curso. 
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No item categoria profissional, foram caracterizados como “outros” as 

seguintes ocupações: farmacêutico (n=217/ 3%), equipe administrativa de serviço de 

saúde (n=78/ 1,10%), fisioterapia (n= 61/ 0,84%), trabalhadores de lavandeira de 

serviço de saúde (n= 55/ 0,76%), técnico em manutenção em serviço de saúde (n=34/ 

0,47%), técnico de radiologia (n=29/ 0,39%), motorista de ambulância (n=24/ 0,33%), 

bombeiro (n=19/ 0,26%), agente de saúde pública (n=15/ 0,20%), trabalhadores em 

serviços postmortem (n=14/ 0,19%), fonoaudiólogo (n=11/ 0,15%), agentes 

comunitários de saúde (n=10/ 0,14%) e demais TAS apresentaram menor incidência, 

como cuidador de idosos, técnico de segurança do trabalho, psicólogo, técnico em 

banco de sangue, biólogo, nutricionista e maqueiro.  

Quanto à situação de trabalho, 6.069 TAS possuíam registros, sendo que 

3.447 (56,8%) trabalhadores estavam com carteira assinada, 1.195 (19,7%) eram 

servidores públicos em regime estatutário e 1.427 (23,5%) tinham outros tipos de 

vínculos empregatícios. 

O perfil dos acidentes com material biológico entre TAS está descrito na tabela 

2. No item tipo de exposição, o “n” foi de 7.997, devido aos registros do tipo de 

exposição no mesmo acidente. 

Tabela 2 – Perfil dos acidentes com material biológico dos trabalhadores da área da saúde, 
vítimas de acidente com material biológico (N= 7.265), no período de 2006 a 2016. Goiânia, 
Goiás, 2018 

 (Continua) 

Características n % 

Material biológico envolvido   
Sangue/Soro/Plasma 5.403 74,4 

Fluido ou secreção com sangue 288 4,0 

Líquor/ Líquidos cavitários** 104 1,4 

Outros 748 10,3 

Sem informação/Ignorado 722 9,9 

   
Característica do acidente   

Administração de medicamentos/Punção de acesso vascular 
 

1.867 

        

25,6 

Descarte inadequado de perfurocortantes    1.376 19,0 

Procedimento cirúrgico         676 9,3 

Lavanderia/Lavagem de material        456 6,3 

Procedimento odontológico        423 5,8 

Procedimento laboratorial        245 3,4 

Verificação da glicemia capilar (Dextro)       170 2,3 

Reencape de agulhas       146 2,0 

Outros 1.464 20,2 

Sem informação/Ignorado 442 6,1 
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Tabela 2 – Perfil dos acidentes com material biológico dos trabalhadores da área da saúde, 
vítimas de acidente com material biológico (N= 7.265), no período de 2006 a 2016. Goiânia, 
Goiás, 2018 
                                                                                                                    (Conclusão) 

Características  n % 

 
Objeto envolvido 
 

  

Agulha com e sem lúmen/Intracath 4.513 62,1 

Lancetas/Lâmina        610 8,4 

Vidraria       105 1,4 

Outros 
 

1.538 21,2 

Sem informação/Ignorado 499 6,9 

Tipo de exposição (N= 7.997)*   

Percutânea 5.787 72,4 

Mucosa (oral/ocular) 1.043 13,0 

Pele não íntegra 1.024 12,8 

Pele íntegra  137 1,7 

Mordedura 6 0,1 
 
 
 
 
 
 
 

* Um TAS teve mais de um tipo de exposição no mesmo acidente. 
** Líquido pleural, líquido ascítico, líquido amniótico. 

 

Quanto à qualidade dos dados, observou-se o elevado número de dados sem 

informações ou marcado como ignorado nas fichas de notificação dos acidentes com 

material biológico, conforme apresentado na tabela 1 (p. 64) e tabela 2 (p.65).   

A situação vacinal primária contra hepatite B e a realização do teste anti-HBs 

dos TAS, vítimas de acidente com material biológico no momento do acidente estão 

representadas na figura 4 (p. 67).  Os TAS vacinados que não realizaram o teste anti-

HBs foram considerados para análise com uma taxa de imunogenicidade de 92%. 

Quanto ao status sorológico (HBsAg) do paciente-fonte, observou-se uma 

prevalência de HBsAg positivo entre os pacientes-fonte conhecidos de 1,8% (IC 95%: 

1,0 – 3,2). Entre os TAS vacinados contra hepatite B e com anti-HBs < 10 UI/ml, a 

prevalência de HBsAg positivo entre pacientes-fonte conhecidos foi de 0,9% (IC 95%: 

0,3 – 2,0) e entre TAS não vacinados, a prevalência de HBsAg positivo entre 

pacientes-fonte conhecidos foi de 5,1% (IC 95%: 2,3 - 9,8).  
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Figura 4 - Fluxograma da vacinação contra hepatite B e da realização do anti-HBs, no 
momento do acidente com material biológico, entre trabalhadores da área da saúde na cidade 
de Goiânia, no período de 2006 a 2016. Goiânia, 2018 

 
*AMB= acidente com material biológico; **TAS= trabalhador da área da saúde; ***anti-HBs: 
anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. 
 

Os cenários para compor a avaliação econômica, segundo as recomendações 

pós-exposição para a hepatite B, propostas pelo CDC (2013), no atendimento às 

vítimas de acidente com material biológico e adotadas neste estudo, foram 

apresentados por meio de ramos do modelo árvore de decisão (figura 5, p.69 e figura 

6, p. 70), sendo que os custos do manejo pós-exposição foram descritos nos cenários 

A, B e C, e o custo da prevenção após vacinação primária, no cenário D. 

TAS, vítimas de 
AMB* 

n= 7.265  

 

TAS** com situação vacinal:  
- ignorados (n= 510) 

-sem informação (n=29) 
n=539 (7,4%) 

 

TAS** vacinados 
com 3 doses  

n= 6.184 (85,1%) 

 

TAS** não vacinados 
n= 542 (7,5%) 

 

TAS que realizaram o 
teste anti-HBs***  
n= 2.756 (44,6%) 

 

TAS** que não 
realizaram o teste anti-

HBs*** 
 n= 3.428 (55,4%) 

 

TAS com o teste anti-
HBs*** >10 UI/mL  
n= 1.758 (63,8%) 

 

TAS com o teste anti-
HBs*** <10 UI/mL  

n= 998 (36,2%) 

 

TAS** com o teste 
anti-HBs*** >10 

UI/mL  
n= 3.154 (92%) 

 

TAS** com o teste 
anti-HBs*** <10 

UI/mL  
n= 274 (8%) 
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No cenário C (figura 6, p. 70) foi realizada uma simulação entre os TAS 

vacinados e com teste anti-HBs desconhecido após o acidente, considerando uma 

taxa de 92% de imunogenicidade da vacina contra hepatite B, conforme estudo 

detalhado no material e método (p. 62). No cenário D, descrito na figura 7 (p. 71), foi 

efetivada uma simulação da realização do teste anti-HBs entre TAS após 30 dias da 

última dose da vacina e antes do acidente com material biológico, considerando a 

mesma taxa de imunogenicidade (92%), acima descrita.  

A figura 8 (p. 72) apresenta o custo direto no manejo pós-exposição entre TAS 

vacinados contra hepatite B antes do acidente com material biológico os quais 

realizaram o teste anti-HBs no momento do acidente.  
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TAS vacinados 

     (N= 6.184) 

 

TAS com anti-HBs > 10 mUI/mL   (N = 1.758) 

 

TAS com anti-

HBs < 10UI/mL 

(N= 998) 

 

Nenhuma conduta  
(N = 1.758) 

 

Pacientes-fonte 

conhecidos 

(N= 459) 

 

Pacientes-fonte HBsAg 

negativo (N= 455) 

 

Pacientes-fonte HBsAg 
positivo (N= 4) 

 

Iniciar revacinação                      

(N= 455)  

 

Fazer anti-HBs 
(N= 455) 

 

Fazer IGHAHB (1X) + 

 Revacinação 

 (N= 4) 

 

Fazer anti-HBs 
(N= 4) 

 

Pacientes-fonte desconhecidos  

(N= 539) 

 

Fazer IGHAHB (1X) +  

Revacinação (N= 539) 

 

Fazer anti-HBs 
(N= 539) 

 

TAS não vacinados 

(N=1.081) 

 

Pacientes-fonte 

conhecidos  

(N= 137) 

 

Pacientes-fonte HBsAg negativo  

N= 130 

 

Pacientes-fonte HBsAg positivo 

N= 7 

 

Iniciar 1ªsérie vacina 

 (N= 130) 

 

Fazer anti-HBs 
 (N=130) 

 

Fazer IGHAHB (1X) + 

 iniciar 1ª série vacina  

(N= 7) 

 

Fazer anti-HBs  
 (N= 7) 

 

Pacientes-fonte desconhecidos 

(N= 944) 

 

Fazer IGHAHB (1X) + iniciar 1ª 

série vacina 

 (N=944) 

 

Fazer anti-HBs 
(N= 944) 

 

TAS, vítimas 

de AMB 

N= 7.265 

Figura 5 – Manejo pós-exposição ocupacional a material biológico para hepatite B entre trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidente 
com material biológico, considerando as recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2013). Goiânia, 2018 
  
Siglas: AMB= acidente com material biológico; TAS= trabalhador da área da saúde; anti-HBs: anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B; 
HBsAg= Antígeno de superfície hepatite B e IGHAHB= imunoglobulina hiperimune para hepatite B.  

 

Ramo 1 

Ramo 2 

Ramo 3 

Ramo 4 

Ramo 5 

Ramo 6 

Ramo 7 

CENÁRIO A 

CENÁRIO B 

Consulta médica (N = 1.758) 

 

Consulta médica                      

(N = 455) 

 

Consulta médica                      

(N = 4) 

 

Consulta médica                      

(N = 4) 

 

Consulta médica                      

(N = 455) 

 

Consulta médica                      

(N = 539) 

 

Consulta médica                      

(N = 539) 

 

Consulta médica                      

(N = 130) 

 

Consulta médica                      

(N = 130) 

 

Consulta médica                      

(N = 7) 

 

Consulta médica                      

(N = 7) 

 

Consulta médica                      

(N = 944) 

 

Consulta médica                      

(N = 944) 
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CENÁRIO C 

TAS vacinados e com anti-HBs  

desconhecidos pós-acidente    

(N= 3.428) 

 

92%    Anti-HBs > 10 U I/m l 

(N= 3.154) 

 

8% Anti-HBs < 10 UI/ml 

(N= 274) 

 

Nenhuma conduta (N=3.154) 

 

Fazer anti-HBs 
(N= 198) 

 

Ramo 8 

Pacientes-fonte 

HBsAg positivo   

(N=2)  

 

Fazer IGHAHB (1X) +  

iniciar 1ª série vacina  

(N= 2) 

 

Consulta médica 

 (N = 3.154) 

 

Figura 6 – Simulação do manejo pós-exposição ocupacional a material biológico para hepatite B entre trabalhadores da área da saúde, vítimas 
de acidente com material biológico, vacinados e com teste anti-HBs desconhecido após o acidente com material biológico, considerando as 
recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2013). Goiânia, 2018  
  
Siglas:TAS= trabalhador da área da saúde; anti-HBs: anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B; HBsAg= Antígeno de superfície hepatite 
B e IGHAHB= imunoglobulina hiperimune para hepatite B.  

 

Consulta médica 

 (N = 198) 

 

Consulta médica 

 (N = 2) 

 

Consulta médica 

 (N= 2)  
Fazer anti-HBs      

(N= 2) 

 

Pacientes-fonte 

desconhecidos 

(N= 74)  

 

Consulta médica 

 (N = 74) 

 

Fazer IGHAHB (1X) +  

iniciar 1ª série vacina  
(N= 74) 

 

Fazer anti-HBs      
(N=74 ) 

 

Consulta médica 

 (N=74)  

Pacientes-fonte 

conhecidos 

(N= 200) 

 

Pacientes-fonte 

HBsAg negativo   

(N= 198)  

 

Iniciar revacinação 

(N= 198)  

 

Ramo 9 

Ramo 10 

Ramo 11 

Consulta médica 

 (N= 198)  
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Figura 7 – Simulação da realização do teste anti-HBs após um mês da última dose da vacina contra hepatite B e antes do acidente com material 
biológico entre trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidente com material biológico, considerando as recomendações do Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC, 2013). Goiânia, 2018 
  
Siglas: TAS= trabalhador da área da saúde; anti-HBs: anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B. 

 

CENÁRIO D 

TAS vacinados              

(N= 7.265) 

 

Fazer anti-HBs              

(N= 7.265) 

 

92%  Anti-HBs > 10 U I/m l 

(N= 6.684) 

 

8%  Anti-HBs < 10 UI/m l 

(N= 581) 

 

Nenhuma conduta (N=6.684) 

 

Fazer 1 dose 

vacina (N= 581) 

 

Fazer anti-
HBs           

(N= 581) 

 

Ramo 12  

Consulta médica 

 (N = 7.265) 

 
Consulta médica 

 (N= 581)  

Ramo 13  

Ramo 14  
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TAS vacinados 

     (N= 6.184) 

 

TAS com anti-HBs > 10 mUI/mL   

N = 1.758 x 18,55 

R$ 32.610,90 

TAS com anti-

HBs < 10UI/mL 

(N= 998) 

 

Nenhuma conduta  

N = 1.758 

 

Pacientes-fonte       

conhecidos 

(N= 459) 

 

Pacientes-fonte HBsAg negativo 

N= 455 x 18,55 

R$ 8.440,25 

 

Pacientes-fonte HBsAg positivo 
 N= 4 x 18,55 

R$ 74,20 

 

Iniciar revacinação                      

N= 455 

 

Fazer anti-HBs 

N= 455 x 18,55 

R$ 8.440,25 

 

Fazer IGHAHB (1X) + 

 Revacinação 

 N= 4 x 846,78 

R$ 3.387,12 

 

Fazer anti-HBs 

N= 4 x 18,55 

R$ 74,20 

 

Pacientes-fonte desconhecidos  

N= 539 

 

Fazer IGHAHB (1X) +  

Revacinação 

N= 539 x 846,78 

R$ 456.414,42 

 

Fazer anti-HBs 

N= 539 x 18,55 

R$ 9.998,45 

 

Ramo 1 

Ramo 2 

Ramo 3 

Ramo 4 

CENÁRIO A 

Consulta médica 

 N = 1.758 x 10,00 

R$ 17.580,00 

 

Consulta médica                      

N = 455 x 10,00 

R$ 4.550,00 

 

Consulta médica                      

N = 4 x 10,00 

R$ 40,00 

 

Consulta médica                      

N = 4 x 10,00 

R$ 40,00 

 

Consulta médica                      

N = 455 x 10,00 

R$ 4.550,00 

 

 

Consulta médica                      

N = 539 x 10,00 

R$ 5.390,00 

 

Consulta médica                      

N = 539 x 10,00 

R$ 5.390,00 

 

 
R$ 50.190,90 

 

 
R$ 25.980,50 

 

 
R$ 3.615,52 

 

 
R$ 477.192,87 

 

Figura 8 – Análise econômica do manejo pós-exposição para hepatite B entre trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidente com material 
biológico, vacinados contra hepatite B (3 doses) e com anti-HBs no momento do acidente, considerando as recomendações do Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC, 2013). Goiânia, 2018  
 
Siglas: TAS= trabalhador da área da saúde; anti-HBs: anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, HBsAg= Antígeno de superfície hepatite 
B e IGHAHB= imunoglobulina hiperimune para hepatite B.  
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O ramo 1 da figura 8 (p.72) apresenta o custo da conduta após acidente com 

material biológico para os TAS vacinados com as três doses da vacina contra hepatite 

B, e que, no momento do acidente, realizaram o teste anti-HBs e apresentaram títulos 

protetores para o HBV.  

O ramo 2 (p.72) exibe o custo do manejo pós-exposição dos TAS vacinados 

contra hepatite B antes do acidente com material biológico e sem títulos protetores 

para o HBV (teste anti-HBs < 10 UI/mL), no momento do acidente, e que foram 

expostos a pacientes-fonte conhecidos com HBsAg negativo e o ramo 3 (p.72) com 

teste HBsAg positivo. 

Os TAS com anti-HBs desconhecidos foram considerados como anti-HBs < 

10 UI/mL para a tomada da conduta no manejo pós-exposição. O ramo 4 (p.72) 

demonstra o custo do manejo pós-exposição dos TAS vacinados e sem títulos 

protetores para o HBV que sofreram exposição a material biológico de pacientes-fonte 

desconhecidos.   

No cenário B, o custo direto do manejo pós-exposição para hepatite B em TAS 

não vacinados está apresentado na figura 9 (p. 74). O ramo 5 da figura representa o 

TAS exposto a pacientes-fonte com teste HBsAg negativo e o ramo 6 com teste 

HBsAg positivo. O ramo 6 tem um custo maior para o SUS que o ramo 5 que tem 

menor número de TAS expostos. E o ramo 7 apresenta o custo do manejo pós-

exposição dos TAS não vacinados que sofreram exposição a material biológico com 

pacientes-fonte desconhecidos.  

A figura 10 (p. 75) apresenta o custo direto no manejo pós-exposição, por 

meio de simulação, conforme estudos descritos na metodologia, entre TAS vacinados 

contra hepatite B antes do acidente com material biológico e com teste anti-HBs 

desconhecido após o acidente.  

Considerando a taxa de imunomunogenicidade da vacina de 92%, o custo da 

realização do teste anti-HBs, realizado de 30 a 90 dias após vacinação primária e 

antes do acidente com material biológico dos TAS, vítimas de acidente com material 

biológico, foi descrito na figura 11 (p. 76).  
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TAS não vacinados 

(N=1.081) 

 

Pacientes-fonte 

conhecidos  

(N= 137) 

 

Pacientes-fonte HBsAg negativo 
130 x 18,55  
R$ 2.411,50 

 

 

 

Pacientes-fonte HBsAg positivo 

7 x 18,55 
R$ 129,85 

 

 

 

Iniciar 1ªsérie 

 vacina 

 N= 130 

 

 R$ 7.423,00 

 

Fazer IGHAHB (1X) + 

 iniciar 1ª série vacina  

7 x 846,78 = R$ 5.927,46 

 

 

R$ 6.327,16 

 

Pacientes-fonte desconhecidos 

N= 944 

 

Fazer IGHAHB (1X) + 

 iniciar 1ª série vacina 

944 x 846,78 

R$ 799.360,32 

 

R$ 835.751,52 

 

Ramo 5 

Ramo 6 

Ramo 7 

CENÁRIO B 

Figura 9 – Análise econômica do manejo pós-exposição para hepatite B entre trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidente com material 
biológico, não vacinados contra hepatite B (3 doses), expostos a pacientes-fonte conhecidos e desconhecidos, considerando as recomendações 
do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2013). Goiânia, 2018  
 

Siglas: TAS= trabalhador da área da saúde; anti-HBs: anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, HBsAg= Antígeno de superfície hepatite 

B e IGHAHB= imunoglobulina hiperimune para hepatite B.  

 

Fazer anti-HBs 

 130 x 18,55 

R$ 2.411,50 

 

 

Fazer anti-HBs 

 7 x 18,55 
 R$ 129,85 

 

 

 Fazer anti-HBs 

 944 x 18,55 

R$ 17.511,20 

 

Consulta médica 

N= 130 x 10,00 
         R$ 1.300,00 

Consulta médica 

N= 130 x 10,00 
R$ 1.300,00 

Consulta médica 

N= 7 x 10,00 
         R$ 70,00 

Consulta médica 

N= 7 x 10,00 
         R$ 70,00 

Consulta médica 

N= 944 x 10,00 
R$ 9.440,00 

Consulta médica 

N= 944 x 10,00 
R$ 9.440,00 
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CENÁRIO C 

TAS vacinados e com anti-HBs  

desconhecidos após acidente    

(N= 3.428) 

 

92%    Anti-HBs > 10 U I/m l 

N= 3.154 x 18,55 

R$ 58.506,70 

 

8% Anti-HBs < 10 UI/ml 

(N= 274) 

 

Nenhuma conduta 

N=3.154 

 

Fazer anti-HBs      
N= 198 x 18,55 

R$ 3.672,90 

 

Ramo 8 

Pacientes-fonte 

HBsAg positivo   

N= 2 x 18,55 

R$ 37,10 

 

Fazer IGHAHB (1X) +  

iniciar 1ª série vacina  

N= 2 x 846,78 

R$ 1.693,56 

 

Consulta médica 

 N = 3.154 x 10,00 

R$ 31.540,00 

 

Figura 10 – Análise econômica da simulação do manejo pós-exposição ocupacional a material biológico para hepatite B entre trabalhadores da 
área da saúde, vítimas de acidente com material biológico, vacinados e com teste anti-HBs desconhecido após o acidente com material biológico, 
considerando as recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2013). Goiânia, 2018 
  
Siglas: TAS= trabalhador da área da saúde; anti-HBs: anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B, HBsAg= Antígeno de superfície hepatite 
B e IGHAHB= imunoglobulina hiperimune para hepatite B.  
 

 

Consulta médica 

 N = 198 x 10,00 

R$ 1.980,00 

 

Fazer anti-HBs      
N= 2 x 18,55  

R$ 37,10 

 

Pacientes-fonte 

desconhecidos 

N= 74 

 

Fazer IGHAHB (1X) +  

iniciar 1ª série vacina  
N= 74 x 846,78 
R$ 62.661,72 

 

Fazer anti-HBs      

N= 74 x 18,55 

R$ 1.372,70 

 

R$ 65.514,42 

Pacientes-fonte 

conhecidos 

N= 200 

 

Pacientes-fonte 

HBsAg negativo   

N= 198 x 18,55 

R$ 3.672,90 

 

Iniciar 

revacinação 

N= 198 

 

R$ 90.046,70 

 

Consulta médica 

 N = 198 x 10,00 

R$ 1.980,00 

 

R$ 11.305,80 

 

Consulta médica 

 N = 2 x 10,00 

R$ 20,00 

 

R$ 1.807,76 

 

Consulta médica 

 N = 2 x 10,00 

R$ 20,00 

 

Consulta médica 

 N = 74 x 10,00 

R$ 740,00 

 

Consulta médica 

 N = 74 x 10,00 

R$ 740,00 

 

Ramo 9 

Ramo 10 

Ramo 11 
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Figura 11 – Análise econômica da avaliação do status sorológico após vacinação primária para hepatite B entre trabalhadores da área da saúde, 
vítimas de acidente com material biológico, considerando as recomendações do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2013). 
Goiânia, 2018 
  

Siglas: TAS= trabalhador da área da saúde; anti-HBs: anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus da hepatite B.  

 

CENÁRIO D 

TAS vacinados 

N= 7.265 

 

Fazer anti-HBs  

7.265 x 18,55 

R$ 134.765,75 

 

 

92%    Anti-HBs > 10 UI/ml 

6.684 X 18,55 

R$ 123.988,20 

 

8%    Anti-HBs < 10 UI/ml 

581 x 18,55 

R$ 10.777,55 

 

 

Nenhuma conduta 

N = 6.684 

 

Fazer 1 dose 

vacina  

N= 581 

 

Fazer anti-HBs 

 581 x 18,55 

R$ 10.777,55 

 

Ramo 12 

R$ 27.365,10 
 

 

Consulta médica 

 N = 7.265 x 10,00 

R$ 72.650,00 

 

R$ 123.988,20 
 

 

Consulta médica 

 N = 581 x 10,00 

R$ 5.810,00 

 

Ramo 13  

Ramo 14  

R$ 207.415,75 
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O custo das medidas de prevenção antes do acidente com material biológico 

e do manejo pós-exposição ao material biológico entre TAS, vítimas de acidente com 

material biológico em relação ao histórico vacinal e status sorológico para o HBV do 

TAS e status sorológico dos pacientes-fonte para HBV, está descrito na tabela 3. 

 

 
Tabela 3 - Análise econômica das medidas de prevenção e do manejo pós-exposição entre 
trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidentes com material biológico no município de 
Goiânia, no período de 2006 a 2016. Goiânia, 2018 

 
                                                                                                                         (continua) 

 
Situação do manejo 
Pós-exposição (n) 

 
Custos Dólar 

Internacional (Int$) 
     Total            Per capita  

 
    

 Custos Reais (R$)  
    Total     Per capita 

 

 
Vacinados 
 

    

TAS com anti-HBs* positivo (1.758) 
 

91.256,18           51,90 50.190,90 28,55 

TAS com anti-HBs* negativo com 
pacientes-fonte HBsAg negativo (455) 
 

47.237,27           103,82 25.980,50 57,10 

TAS com anti-HBs* negativo com 
pacientes-fonte HBsAg positivo (4) 
 

6.573,67           1.643,42 3.615,52 903,88 

TAS com anti-HBs* negativo com 
Pacientes-fonte desconhecidos (539) 

867.623,40             1.609,69 477.192,87 885,33 

     

Não vacinados 
 

    

TAS com Pacientes-fonte HBsAg 
negativo (130) 
 

13.496,36        103,82      7.423,00 57,10 

TAS com Pacientes-fonte HBsAg 
positivo (7) 

11.503,93    1.643,42 6.327,16 903,88 

TAS com Pacientes-Fonte 
desconhecidos (944) 

1.519.548,2   1.609,69 835.751,52 885,33 

     

TAS vacinados e com teste anti-HBs 
desconhecido após o acidente 
 

    

TAS com anti-HBs positivo (3.154) 
 

163.721,27 51,90 90.046,70 28,55 

TAS com anti-HBs* negativo com 
pacientes-fonte HBsAg negativo (198) 
 

20.556,00 103,82 11.305,80 57,10 
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Tabela 3 - Análise econômica das medidas de prevenção e do manejo pós-exposição entre 
trabalhadores da área da saúde, vítimas de acidentes com material biológico no município de 
Goiânia, no período de 2006 a 2016.Goiânia, 2018 

(conclusão) 
 
Situação do manejo 
Pós-exposição (n) 

 
Custos Dólar 

Internacional (Int$) 
     Total            Per capita  

 
    

 Custos Reais (R$)  
    Total     Per capita 

 

 
TAS vacinados e com teste anti-HBs 
desconhecido após o acidente 
 

    

TAS com anti-HBs* negativo com 
pacientes-fonte HBsAg positivo (2) 

3.286,84 1.643,42 1.807,76 903,88 

TAS com anti-HBs* negativo com 
Pacientes-fonte desconhecidos (74) 

119.117,13 1.609,69 65.514,42 885,33 

Vacinados com anti-HBs pós- 
vacinação primária (7.265) 
 

   377.119,54        51,90 207.415,75 28,55 

Siglas: TAS= trabalhador da área da saúde; anti-HBs: anticorpo contra o antígeno de superfície do vírus 
da hepatite B, HBsAg= Antígeno de superfície hepatite B e IGHAHB= imunoglobulina hiperimune para 
hepatite B. *Anti-HBs no momento do acidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

__________________________________________________________



80 
 

 
 

6. DISCUSSÃO 

Neste estudo, a maioria dos acidentes com material biológico ocorreu entre 

pessoas do sexo feminino, assim como nos demais estudos realizados no Brasil, 

como no Estado do Paraná (ARANTES et al., 2017), Estado de São Paulo (LUIZE et 

al., 2015; NEGRINHO et al., 2017) ; Estado da Bahia (CORDEIRO et al., 2016); Estado 

de Minas Gerais (JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014), Mato Grosso (CARVALHO et 

al., 2018) e no Estado de Goiás (BARROS et al., 2016). Estudos internacionais 

também se assemelham (KOCUR; SLIWA-RAK; GROSICKI, 2016; MATSUBARA et 

al., 2017; SAMARGANDY et al., 2016). 

Quanto à escolaridade, os acidentes foram mais frequentes entre TAS com 

ensino médio (43,0%), o que também foi encontrado em outros estudos realizados no 

Brasil (ARANTES et al., 2017; JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; JUNIOR et al., 

2015) e têm relação com o predomínio dos acidentes entre a equipe de enfermagem 

(DIAS; MACHADO; SANTOS, 2012; JUNIOR et al., 2015; KOCUR; SLIWA-RAK; 

GROSICKI, 2016; SANTOS; COSTA; MASCARENHAS, 2013), e nesse grupo, os 

técnicos e os auxiliares de enfermagem são os mais expostos ao material biológico 

(BARROS et al., 2016; CAMILO; ARANTES; HINRICHSEN, 2015; JULIO; FILARDI; 

MARZIALE, 2014; JUNIOR et al., 2015; NEGRINHO et al., 2017; VEIRA et al., 2017) 

De fato, a enfermagem é a equipe com maior número de profissionais nos 

serviços de saúde com 75%. Conforme o perfil profissional, é a equipe que assiste 

primeiramente o paciente em qualquer unidade de saúde e está presente desde a 

admissão até a alta do paciente (COFEN, 2015). O risco biológico dessa equipe é; 

portanto, decorrente da execução de inúmeros procedimentos realizados e por prestar 

uma assistência em tempo integral aos pacientes (JUNIOR et al., 2015).  

Quanto à faixa etária, verificou-se maior prevalência de TAS adultos jovens 

expostos a material biológico, o que se assemelha a outros estudos (ALMEIDA et al., 

2015; BEYERA; BEYEN, 2014; DIAS; MACHADO; SANTOS, 2012; JULIO; FILARDI; 

MARZIALE, 2014; SILVA et al., 2017).  

Observa-se que, quanto às circunstâncias mais frequentes dos acidentes, há 

uma relação com atividades da equipe de enfermagem, como a administração de 

medicamentos e punção de acesso vascular, seguidas do descarte inadequado de 

resíduos perfurocortantes, além disso procedimentos cirúrgicos também ocasionaram 
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elevado número de acidentes (DIAS; MACHADO; SANTOS, 2012; SANTOS; COSTA; 

MASCARENHAS, 2013).  

Assim como a literatura apresenta, no presente estudo, foi possível identificar 

que o objeto mais frequente nos acidentes foi a agulha com e sem lúmen, logo o tipo 

de exposição com maior número de notificações foram os acidentes com 

perfurocortantes, seguidos da exposição a mucosas, (ARANTES et al., 2017; 

ARAÚJO; SILVA, 2014; BUSH et al., 2017; GOEL et al., 2017; JUNIOR et al., 2015; 

SAMARGANDY et al., 2016). Nesse sentido, cabe ressaltar que os cuidados pós-

exposição percutânea representam maior custo para os países (LEIGH et al., 2007; 

MANNOCCI et al., 2016; OH et al., 2013).  

Para a redução de acidentes percutâneos, a NR 32 (2005) aponta que o 

empregador deve elaborar e implementar o Plano de Prevenção de Riscos de 

Acidentes com material perfurocortante para maior segurança dos TAS. A Resolução 

da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222, de 28 de março de 2018, define que o gerador 

do resíduo é responsável pelo seu descarte adequado, ação que também contribui 

para a redução de acidentes percutâneos. 

Sangue/soro/plasma foi o material mais envolvido nas exposições, como 

constataram estudos no estado de Goiás (BARROS et al., 2016; REAM et al., 2016; 

TIPPLE et al., 2013), no Brasil (ARANTES et al., 2017; JULIO; FILARDI; MARZIALE, 

2014; JUNIOR et al., 2015; NEGRINHO et al., 2017) e em outros países (GOEL et al., 

2017; NOUETCHOGNOU et al., 2016; SAMARGANDY et al., 2016). 

Destaca-se que, nas exposições do tipo percutânea envolvendo sangue, há 

um maior risco de transmissão do HBV quando o TAS não vacinado ou com o teste 

anti-HBs <10 UI/ml se acidenta com paciente-fonte com sorologia reagente para o 

HBV (CDC, 2013), visto que  a chance de hepatite B clínica varia de 22% a 31% com 

risco de soroconversão de 37% a 62% em acidentes percutâneos (WERNER; 

GRADY, 1982).  

Uma das medidas de prevenção essencial para a infecção do HBV é a 

vacinação, devido à vacina ser altamente segura e eficaz, com prevalência de 92% 

de proteção em TAS com menos de 40 anos de idade (AVERHOFF et al., 1998; 

MORAES; LUNA; GRIMALDI, 2010). Para a comprovação da vacinação contra 

hepatite B, o TAS necessita tê-la de forma documentada (CDC, 2013; MINISTÉRIO 
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DA SAÚDE, 2017b), visto que, no Brasil, não há registro eficiente de informação dos 

dados vacinais.  

A vacinação contra hepatite B é recomendada por legislações brasileiras aos 

TAS. O serviço de saúde deve orientar sobre a importância da imunização contra 

tétano, difteria, hepatite B e contra outros agentes biológicos a que os TAS possam 

estar sob o risco de exposição durante as atividades laborais. E também o TAS deve 

ser acompanhado periodicamente para a avaliação da saúde ocupacional, sendo 

necessários registros dessa avaliação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2011a; 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 2005). 

Estudos mostram frequências de vacinação contra hepatite B (três doses) de 

73,5% a 97,5% entre TAS, vítimas de acidente com material biológico (ARANTES et 

al., 2017; CORDEIRO et al., 2016; DIAS; MACHADO; SANTOS, 2012; GOEL et al., 

2017; JULIO; FILARDI; MARZIALE, 2014; TIPPLE et al., 2013), e a taxa de vacinação 

deste estudo encontra-se nesse intervalo (85,1%).  

Seguida à vacinação contra hepatite B, a realização do teste anti-HBs após 

vacinação primária é essencial para a segurança dos TAS em relação ao HBV, pois 

direcionará para uma conduta adequada no momento do acidente com material 

biológico. 

 O teste anti-HBs não está disponível em todos hospitais para emergências, 

como no acidente com material biológico (CHANG et al., 2016). No caso do município 

de Goiânia, o teste é realizado pelo laboratório de referência da rede municipal, e o 

resultado é entregue ao TAS em média de 20 a 30 dias após a coleta de sangue na 

unidade de referência.  

Apesar da recomendação da realização do teste anti-HBs no manejo pós-

exposição (CDC, 2013; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b), notou-se que sua 

realização ainda é baixa após o acidente com material biológico, como demonstram 

estudos no Brasil, em que a taxa da realização do teste anti-HBs entre os TAS 

expostos a material biológico, no momento do acidente, varia de 14,6% a 52,8% 

(ARANTES et al., 2017; CAVALCANTE et al., 2016; DIAS; MACHADO; SANTOS, 

2012; GARBIN et al., 2017; JARDIM et al., 2013; PINELLI; NERI; LOFFREDO, 2016; 

PSBIO, 2014; PSBIO, 2015; SANTOS; COSTA; MASCARENHAS, 2013; TIPPLE et 

al., 2013; VALIM; MARZIALE, 2011).  
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Neste estudo, a taxa da realização desse teste no momento do acidente com 

material biológico entre TAS vacinados encontra-se no intervalo supracitado (44,6%). 

Na ficha de notificação, não existe um campo de preenchimento dos títulos protetores 

ao HBV após vacinação primária dos TAS, mas apenas o campo para preenchimento 

do resultado do teste após o acidente (Anexo 1).  

Quanto à necessidade de melhorar o preenchimento da ficha de notificação 

de acidente com material biológico, é necessário capacitar todos os profissionais 

envolvidos no processo desde a notificação até o encerramento do caso.  

Quanto ao status sorológico do paciente-fonte para HBsAg positivo, observou-

se uma taxa de 1,8% (IC 95% 1,0 – 3,2) neste estudo. Enquanto outros estudos 

apontaram uma taxa que variou de 0,5% a 1,4% (ARANTES et al., 2017; JULIO; 

FILARDI; MARZIALE, 2014; PSBIO, 2015; SANTOS; COSTA; MASCARENHAS, 

2013). 

Dentre os custos avaliados, pelos estudos, do manejo pós-exposição a 

material biológico estão os testes laboratoriais, como HBsAg dos pacientes-fonte e o 

teste anti-HBs dos TAS, medicações para profilaxia pós-exposição e 

acompanhamento clínico e dias perdidos de trabalho devido à exposição (O'MALLEY 

et al., 2007; OH et al., 2013). Entretanto, há escassez de estudos que avaliam o custo 

direto médico entre o manejo pós-exposição em relação ao HBV e o custo direto 

médico da realização do anti-HBs entre TAS, vítimas de acidente com material 

biológico, sendo essa última, uma medida de prevenção e promoção à saúde do TAS, 

como proposta neste estudo.  

Essas medidas de prevenção são embasadas em políticas de saúde do 

trabalhador que têm como finalidade promover a saúde e proteger a integridade do 

trabalhador no local de trabalho tanto em empresas privadas quanto públicas. Os TAS 

dessas empresas devem ser amparados pelo Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho, que tem como objetivo eliminar os riscos 

existentes à saúde do trabalhador no local de trabalho, realizar atividades educativas 

de conscientização para a prevenção de acidentes e conscientizar os empregadores 

sobre acidentes do trabalho e doenças ocupacionais para estimular medidas de 

prevenção (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990; MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

PREVIDÊNCIA SOCIAL, 1978). 
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Os TAS expostos acidentalmente devem ser atendidos, e medidas de 

proteção devem ser adotadas imediatamente (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2005), considerando as recomendações vigentes (CDC, 2013; 

MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017b).  

Neste estudo, analisaram-se os possíveis cenários de exposição do TAS, 

considerando as recomendações do CDC (2013). No cenário A, quando o TAS possui 

teste anti-HBs >10 UI/mL não é necessário realizar o teste HBsAg do paciente-fonte 

(CDC, 2013), logo o SUS economizaria  no custo desse teste, além de evitar o uso da 

IGHAHB de forma desnecessária. Quando os TAS vacinados com o teste anti-HBs 

<10 UI/mL, no momento do acidente, acidentaram-se com pacientes-fonte 

desconhecidos, apresentou para o SUS um custo de R$ 477.192,87 (Int$ 867.623,40). 

Considerando que 92% dos adultos desenvolveram títulos protetores para o HBV 

(AVERHOFF et al., 1998; MORAES; LUNA; GRIMALDI, 2010), se os TAS sem títulos 

protetores ao HBV tivessem realizado mais três doses da vacina e, após realizado o 

teste anti-HBs, provavelmente esses TAS sem títulos protetores ao HBV seriam em 

menor número.   

Consequentemente, o número de TAS sem títulos protetores para o HBV seria 

menor, logo reduziria o custo direto do manejo pós-exposição. A exposição 

ocupacional a agentes biológicos também pode gerar graves conflitos emocionais e 

mentais, como sofrimento, estresse, ansiedade, desespero, solidão e medo de se 

contaminar e soroconverter (LEE et al., 2005b; SANTOS; GOMES; MARQUES, 2015; 

SOARES et al., 2013) que extrapolam a análise proposta neste estudo, mas que 

geram custos. 

Ainda no Cenário A, observou-se que quatro TAS com anti-HBs < 10 UI/ml 

foram expostos a paciente-fonte HBsAg positivo, logo a conduta recomendada pelo 

CDC é a administração de uma dose da IGHAHB e fazer uma dose da vacina, 

simultaneamente e o mais breve possível, pois a eficácia da IGHAHB, quando 

administrada após sete dias da exposição, é desconhecida (CDC, 2013). E nesse 

caso, o custo direto médico desse grupo foi de R$ 3.615,52 (Int$ 6.573,67), sendo um 

custo de R$ 903,88 (Int$ 1.643,42) por TAS. O custo direto poderia ter sido evitado 

com a realização do segundo esquema vacinal e do teste anti-HBs após vacinação 

primária, pois provavelmente o número de TAS com anti-HBs < 10 UI/mL seria menor 

que o exposto nesse momento.   



85 
 

 
 

Dessa forma, a necessidade da realização do teste anti-HBs após vacinação 

primária é essencial para garantir mais proteção ao TAS. Além disso, precisam ser 

analisados os casos em que TAS com anti-HBs < 10 UI/mL, após as seis doses da 

vacina, devem ser direcionados a uma assistência com menor risco de exposição a 

agentes biológicos para garantir maior nível de proteção à saúde do TAS.  

A proteção à saúde do TAS relacionada ao HBV está bem explícita na RDC 

nº 11, de 13 de março de 2014, que dispõe sobre os requisitos de boas práticas de 

funcionamento para os serviços de diálise e dá outras providências, que proíbe o TAS 

que não possui títulos protetores ao HBV, após a vacinação, realizar a assistência 

durante a sessão de hemodiálise e, no processamento de dialisadores e linhas arterial 

e venosa de pacientes com sorologia positiva para hepatite B. E, nos casos de 

pacientes com sorologia desconhecida para o HBV, devem ser assistidos por 

profissional exclusivo durante todo o procedimento hemodialítico (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2014a).  

O SUS é o responsável pela saúde do trabalhador, direito esse regulamentado 

pela Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, em que o trabalhador tem o direito de uma 

assistência integral por meio de ações de promoção, prevenção, recuperação e 

reabilitação (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1990).  

Considerando a prevenção ao HBV, é interessante ressaltar que a NR 32 

(2005) garante a todo TAS a vacinação contra hepatite B gratuitamente, sendo o 

empregador responsável para informar aos TAS as vantagens e os efeitos colaterais, 

assim como os riscos a que estarão expostos por falta ou recusa de vacinação, 

devendo o empregador guardar documento comprobatório da vacinação e mantê-lo 

disponível à inspeção do trabalho (MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2005).  

No entanto, no que se refere à realização do teste anti-HBs, a norma não é 

tão clara, uma vez que considera que “o empregador deve fazer o controle da eficácia 

da vacinação sempre que for recomendado pelo Ministério da Saúde e seus órgãos, 

e providenciar, se necessário, seu reforço” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005, p. 3).  

Apesar da vacina ser gratuita no SUS, neste estudo, observou-se que ainda 

há TAS sem a vacinação, conforme o cenário B. Portanto, seria importante que o 

Ministério da Saúde provesse de estratégias mais eficazes para fiscalizar a vacinação 

dos TAS antes da admissão no serviço de saúde (NEVES et al., 2017).  
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No cenário B, foram analisados os TAS não vacinados contra hepatite B. Os 

TAS que se acidentaram com paciente-fonte HBsAg positivo apresentaram um custo 

elevado para o SUS (figura 9), assim como os TAS que se acidentaram com 

pacientes-fonte desconhecidos. Entretanto, o cenário D (figura 11) foi o que 

apresentou menor custo quando comparado aos demais cenários. 

Consequentemente, ao comparar o custo per capita do cenário em que o TAS 

vacinado com o teste anti-HBs < 10 UI/mL foi exposto a paciente-fonte HBsAg positivo 

com o cenário do TAS vacinado e com o teste anti-HBs após vacinação primária antes 

do acidente com material biológico, notou-se que o primeiro custo foi cerca de 32 

vezes mais oneroso para o SUS, perdendo a oportunidade de alocar esses custos em 

outros programas, inclusive aqueles voltados para a saúde dos próprios 

trabalhadores. Como programas de capacitação para o conhecimento e a 

identificação dos riscos biológicos, medidas de controle para redução de exposição 

aos agentes, normas de biossegurança, medidas essenciais para a prevenção de 

acidentes e condutas do manejo pós-exposição a material biológico (MINISTÉRIO DO 

TRABALHO E EMPREGO, 2005). 

Quando se compara o custo per capita do TAS vacinado com o teste anti-HBs 

< 10 UI/ml que se acidentou com paciente-fonte desconhecido (cenário A) com TAS 

vacinado com anti-HBs após vacinação primária (cenário D), o custo foi 

aproximadamente 31 vezes mais caro. Assim como, ao conferir o custo per capita do 

TAS vacinado com o teste anti-HBs < 10 UI/ml exposto a paciente-fonte HBsAg 

negativo (cenário A) com o TAS vacinado com anti-HBs após vacinação primária 

(cenário D), o custo foi em torno de duas vezes mais caro para o SUS. 

Nos casos do manejo pós-exposição dos TAS não vacinados (cenário B), os 

custos per capita foram elevados quando comparados também ao TAS vacinado com 

anti-HBs após vacinação primária, sendo 32 vezes mais oneroso para o SUS quando 

o TAS foi exposto a paciente-fonte HBsAg positivo, e 31 vezes mais caro quando o 

TAS acidentou com paciente-fonte desconhecido.  

Ao comparar o custo do TAS com anti-HBs negativo exposto a paciente-fonte 

HBsAg positivo (cenário C) com o custo do TAS vacinado com anti-HBs após 

vacinação primária (cenário D), o custo foi em torno de 32 vezes mais caro para o 

SUS. Ainda no cenário C, comparando o custo per capita do TAS com anti-HBs 

negativo exposto a paciente-fonte desconhecido (cenário C) com o custo do TAS 
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vacinado com anti-HBs após vacinação primária (cenário D), o custo foi 31 vezes mais 

caro para o SUS. 

Apesar da grande preocupação com a transmissão do HBV nas práticas em 

saúde, estudos desconhecem taxas de soroconversão do HBV entre esses TAS 

(OLIVEIRA; PAIVA, 2013; OLIVEIRA; PAIVA, 2014; VALIM et al., 2014), porém esse 

desconhecimento pode ser devido a altas taxas de não acompanhamento clínico-

laboratorial pelo TAS exposto (ALMEIDA et al., 2015; ARANTES et al., 2017; 

ARAÚJO; SILVA, 2014; GIANCOTTI et al., 2014; LUIZE et al., 2015). Em dois estudos 

realizados na Índia, nenhuma soroconversão foi observada em seis meses (GOEL et 

al., 2017; RAJKUMARI et al., 2014), entretanto as amostras eram pequenas (356 e 

476 casos respectivamente), para concluir que a taxa de soroconversão não deve ser 

uma preocupação.  

Vale destacar que estudos apontam taxa de infecção pelo HBV (HBsAg) entre 

TAS no momento do acidente de 0,2% a 11,6% no Brasil (CORDEIRO et al., 2016; 

MORAIS et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2012),  e de 1.5% a 11% em outros países 

(ABIOLA et al., 2016; SONDLANE et al., 2016; TATSILONG et al., 2016; ZHENG et 

al., 2015).  

A infecção pelo HBV gera custo elevado ao SUS. Um estudo recente no Brasil 

demonstrou que o custo da medicação para tratamento de hepatite B é elevado para 

o SUS, sendo uma média de custo anual por paciente de U$ 117 a 11,488 a depender 

da medicação indicada (WIENS et al., 2013), sem citar os custos da realização de 

exames para o acompanhamento clínico-laboratorial do indivíduo. Assim como em 

outros países, o custo para o tratamento da hepatite B também é elevado sob a 

perspectiva do sistema de saúde do país (BANERJEE et al., 2016; ROBOTIN et al., 

2012). 

O custo médio anual da hepatite B por paciente, sob a perspectiva do SUS, 

se diferencia nos estágios da doença, visto que o custo de R$10.921,6 para Hepatite 

B crônica, de R$ 5 mil para carcinoma hepatocelular e de R$ 87.372,60 para 

transplante hepático em 2005 (CASTELO et al., 2007). 

Logo, quando o SUS custeia tratamentos de doenças evitáveis, perde-se a 

oportunidade de investir em medidas de prevenção e promoção eficazes (OLIVEIRA; 

SANTOS; SILVA, 2014). Tal análise pode ser realizada por meio do custo de 

oportunidade que representa o custo da perda da oportunidade de aplicar os recursos 
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financeiros em outras tecnologias ou programas de saúde que apresentam impacto 

positivo na saúde pública (DRUMMOND et al., 2005) 

Portanto, a gestão de custos é ferramenta essencial para uma melhor 

alocação de recursos nos serviços de saúde, frente às limitações econômicas atuais 

(SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016a). A análise de custo associada às políticas de saúde 

do TAS auxiliam no planejamento entre as vigilâncias em saúde para o 

desenvolvimento de ações embasadas em critérios epidemiológicos para o 

enfrentamento de problemas prioritários no contexto da saúde do trabalhador 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012a).   
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CONCLUSÃO 

No período de 10 anos foram registrados 7.265 acidentes com material 

biológico entre TAS no sistema SINAN-NET, no município de Goiânia, predominantes 

em pessoas do sexo feminino, pertencentes à equipe de enfermagem, sendo os 

técnicos de enfermagem os mais acometidos por acidentes percutâneos com 

presença de sangue. Os acidentes percutâneos com sangue foram os mais frequentes 

durante a punção de acesso vascular.  

Parte considerável dos TAS possuía as três doses da vacina contra hepatite 

B (85,1%). Porém, a frequência de realização do teste anti-HBs, no momento do 

acidente, foi baixa (44,6%).  

O custo direto do manejo pós-exposição ocupacional, considerando o 

histórico vacinal e status sorológico para hepatite B entre TAS, vítimas de acidentes 

com material biológico, variou de R$ 3.615,52 (Int$ 6.573,67) a R$ 835.751,52 (Int$ 

1.519.548,22). 

Os cenários A (ramo três e quatro) e C (ramo 10 e 11) de manejo pós-

exposição ao HBV que apresentaram maior impacto de custo direto médico para o 

SUS foram os cenários em que os TAS vacinados possuíam anti-HBs < 10 UI/ml e 

foram expostos a paciente-fonte HBsAg positivo e a paciente-fonte desconhecido e o 

cenário B (ramo seis e sete) em que os TAS não vacinados se acidentaram com 

paciente-fonte HBsAg positivo e paciente-fonte desconhecido, também apresentou 

maior custo. 

O custo direto da avaliação do status sorológico para hepatite B após 

vacinação primária, considerando a realização do teste anti-HBs antes do acidente 

com material biológico entre TAS, vítimas de acidente com material biológico, é o 

cenário de menor custo per capita sob a perspectiva do SUS quando comparado aos 

demais cenários do manejo pós-exposição para hepatite B. Portanto, o manejo pós-

exposição foi mais oneroso ao SUS.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O risco biológico é inerente às práticas laborais cotidianas dos TAS. Portanto, 

considera-se que medidas preventivas para esse risco devem ser adotadas, 

considerando a máxima proteção prevista com base nas evidências atuais 

disponíveis. 

A eficiência da vacina contra hepatite B é comprovada em diversos estudos e 

a sua disponibilidade pelo SUS a toda população já é uma realidade concreta no 

Brasil. Entretanto, considera-se possível aumentar a proteção à saúde dos TAS por 

meio de políticas públicas claras para a realização do teste anti-HBs como rotina de 

verificação dos títulos protetores ao HBV. Além disso, verificou-se, neste estudo, que 

a adoção dessa política contribuiria para a redução de custos com o manejo pós-

exposição entre TAS, vítimas de acidentes com material biológico. 

O custo direto pós-exposição ao HBV entre TAS, vítimas de acidente com 

material biológico, depende da situação vacinal e status sorológico do TAS exposto, 

sendo que o custo mais elevado é quando o TAS não possuía a vacina contra hepatite 

B e se acidentou com pacientes-fonte HBsAg positivo e pacientes-fonte 

desconhecidos. Os custos diretos do manejo pós-exposição ocupacional podem ser 

reduzidos com a realização do teste anti-HBs após vacinação primária e antes do 

acidente entre TAS como rotina de políticas públicas para a saúde do trabalhador.  

O direito à saúde é garantido pela Constituição Brasileira para todos os 

cidadãos e, ao se considerar a relevância social dos TAS que se dedicam aos 

cuidados em saúde nos diferentes níveis, o que se espera do Estado, no mínimo, é a 

maior proteção conhecida para um agravo que tem importante componente de relação 

laboral. Nesse caso, uma doença que pode trazer sérias consequências, incluindo a 

diminuição de anos de trabalho e, indubitavelmente, os onerosos custos do 

tratamento. Contexto que revela contradições éticas e financeiras.   

Ao analisar os custos diretos e as tecnologias em saúde, este trabalho além 

de economizar, contribui para a tomada de decisão entre gestores de saúde para 

otimizar recursos sanitários escassos, pois apresentou os custos relacionados a 

medidas de prevenção que garantem mais proteção à saúde do trabalhador e os 

custos do manejo pós-exposição relacionados ao HBV e o quanto poderiam ser 

reduzidos os gastos ao adotarem uma medida de prevenção antes do acidente com 

material biológico. 
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ANEXOS  

Anexo I: Ficha de acidente de Trabalho com exposição a material biológico
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ANEXO II - Aprovação do Comitê de Ética do Hospital das Clínicas da 
Universidade Federal de Goiás - Fase 2 do projeto. 
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