
INCIDÊNCIA DA HEPATITE B NO ESTADO DE 
PERNAMBUCO NO PERÍODO DE 2001 A 2006 

Antonio Odael da Silva Martins Vieira1, Sueme Maria de Melo2 , Maria Luiza Carvalho de Lima3, José 
Helton Vasconcelos Arcoverde4



________________
1. Aluno de Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco e Estagiário Laboratório de Estudos de Violência e Saúde do Centro de 
Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz-PE. E-mail: antonio.odael@gmail.com
2. Aluno de Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco. Email: Sueme.melo@gmail.com
3. Professora e Pesquisadora do Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães/Fiocruz-PE. E-mail: mluizaclima@yahoo.com.br  
4. Aluno de Curso de Biomedicina da Universidade Federal de Pernambuco. Email : helton_vasconcelos@yahoo.com.br

Introdução

A importância das hepatites virais na saúde pública 
do Brasil e de todo o mundo adquire magnitudes 
apreciáveis, não só pela alta prevalência dessa infecção 
na população como também, e principalmente, pela 
gravidade dos quadros evolutivos das hepatites. 

No que diz respeito à hepatite B, sem dúvida a 
vacinação dos recém-nascidos, crianças e adolescentes, 
além dos indivíduos de maior exposição ao vírus, tem 
propiciado uma diminuição sensível na prevalência. Na 
maioria das capitais do Brasil este índice está abaixo de 
1% (por exemplo, 0,3% em São Paulo). Além da 
Amazônia Ocidental, em raras localidades do Espírito 
Santo e de Estados da região Sul do país, essas taxas 
são mais elevadas. Entretanto, não podemos esquecer 
que é grande o número de indivíduos portadores 
crônicos da infecção e da doença hepática em seus 
diferentes estágios evolutivos e cuja infecção inicial 
antecede o período de vacinação sistemática contra 
esse agente.

A epidemiologia da infecção pelo VHB (vírus da 
Hepatite B) vem apresentando modificações ao longo 
do tempo. Além das maneiras clássicas de transmissão 
parenteral, sexual e vertical, a transmissão horizontal 
não sexual nos domicílios e em contatantes próximos 
vem se tornando mecanismo importante, especialmente 
em crianças de pequena idade. É o que ocorre na 
Amazônia Ocidental, onde, embora não ocorra 
transmissão predominantemente vertical, crianças de 
até 1 ano de idade já se encontram infectadas.

A infecção aguda costuma ser benigna na maioria 
das vezes. Dois terços das pessoas apresentam formas 
assintomáticas e evoluem para cura; um terço tem 
manifestações clínicas e apenas 10% tornam-se 
portadores crônicos do vírus. Estas últimas podem 
evoluir para hepatite crônica, cirrose hepática e 
hepatocarcinoma. Cerca de 1 a 2% dos casos agudos 
podem apresentar formas graves como a hepatite 
fulminante ou a necrose subfulminante. Embora os 
indivíduos adultos imunocompetentes consigam clarear 
o vírus após a infecção aguda em mais de 90% dos 
casos, isso não ocorre com os recém-nascidos, crianças
de baixa idade, idosos e imunodeprimidos, nos quais 
até 90% podem evoluir para a infecção crônica. E com 
um agravante. Os recém-nascidos que adquirem a 
doença pela via vertical apresentam um longo período 

de tolerância imune, de até três décadas ou mais, 
enquanto as crianças que se expõem ao vírus nos 
primeiros anos de vida podem evoluir para situações de 
hepatopatia grave ainda na infância ou na adolescência.

 O objetivo do presente estudo foi traçar um 
panorama da incidência da hepatite B no estado de 
Pernambuco 2001 a 2006, considerando aspectos
epidemiológicos como faixa etária e sexo.

Material e métodos

Os dados utilizados neste estudo foram obtidos a 
partir de levantamento bibliográfico e consultas ao  
Sistema de Informação de Agravos de Notificação do 
ministério da saúde referentes ao período de 2001 a 
2006. Primeiramente, foram levantados dados de todas 
as hepatites virais a fim de se estabelecer um 
comparativo. Além do número total de casos, foram 
considerados os aspectos de incidência por faixa etária 
e sexo no período de 2001 a 2006.  Os Alguns dos 
dados estatísticos que precisaram ser calculados foram 
processados no  programa Excel 2003.

Resultados/Discussão

Conforme dados SINAN, no período entre 2001 a 
2006 a distribuição dos casos confirmados de hepatites 
virais em Pernambuco foi a seguinte: hepatite A, 
60,5%; hepatite B,10%;hepatite C, 7,6%;  não  
informado, 15,6%; outras hepatites virais, 15,3%.  
Quanto ao sexo cerca 54% pertenciam ao sexo 
masculino enquanto cerca de 46% dos casos 
notificados pertenciam ao sexo feminino. Quanto a 
faixa etária observamos que cerca de 71% dos casos se 
encontram na faixa etária dos 0 a 19 anos, cerca de 
13% entre os 20 a 39 anos, cerca de 10 % entre os 40 e 
59 anos e o restante acima de 60 anos. O fato da maior 
parte dos casos de Hepatie B se concentrarem na faixa 
etária dos 0 aos 19 anos pode ser justificada pela 
transmissão vertical e  convivência íntima com 
infectados no caso das crianças, uso de drogas ilícitas e 
contato com múltiplos parceiros sexuais em relações 
sexuais sem o uso de preservativo haja vista a 
precocidade com que se inicia a vida sexual dos 
adolescente. Fato esse reforçado por Silveira [1] ao 
afirmar que as crianças também se contaminam na 
infância através de transmissão horizontal, por contato 



interpessoal, ou através da contaminação com líquidos 
corporais que contenham o agente, tais como: lágrima, 
suor, sêmen, urina, secreções de feridas e,ainda, o 
próprio leite materno.

Esta situação também sugere a existência de infecção 
precoce, seja em decorrência dos níveis de endemici-
dade junto à população geral, seja pela provável 
existência de transmissão vertical do VHB, assim como 
também pela existência de prováveis mecanismos de 
transmissão intrafamiliar do VHB como aventado em 
outras áreas endêmicas desse agente viral

Uma conseqüência nefasta dessa alta positividade em 
jovens e adultos é uma maior dificuldade em se 
encontrar doadores de sangue e órgãos, uma vez que 
sangue e órgãos de portadores do VHB não podem ser 
utilizados para transfusões, produção de 
hemoderivados e transplantes. De fato, os bancos de 
sangue de áreas de alta prevalência no Brasil reportam
que aproximadamente 57% dos doadores de sangue 
apresentam positividade para marcadores sorológicos 
para o VHB, o que automaticamente exclui esses 
indivíduos dos programas de doação de sangue, 
agravando a alta demanda de sangue e hemoderivados 
em clínicas e hospitais [2]

Outro aspecto que deve ser levado em conta quando 
se verifica essa elevada incidência do VHB na 
população jovem é que o  risco de desenvolver doença 
aguda ictérica aumenta com a idade do paciente, 
inversamente à possibilidade de cronificação. Quando 
os recém-nascidos entram em contato com os vírus B 
há 90% de chance de se tornarem cronicamente 
infectados; quando a infecção ocorre aos cinco anos, a 
possibilidade cai para 30-50%, sendo a taxa reduzida 
para 5-10% se a infecção ocorre em adultos.

Assim com em outros estudos a diferença estatística 
entre a incidência do VHB entre homens e mulheres 
não foi significativa.

O conhecimento adequado sobre a  incidência do 
vírus B e a implementação de estratégias indicadas para 
a sua prevenção exigem métodos complexos de 
vigilância epidemiológica. Além da incidência geral na 
população, devem ser avaliados os indivíduos que 
constituem grupos de risco e, ainda, aqueles que 
apresentam diferentes condições patológicas tais como: 
infecção perinatal, hepatites agudas e crônicas, 
portadores assintomáticos do vírus B, cirróticos e 
pacientes com carcinoma hepatocelular[3]
Todas as gestantes devem ser avaliadas no exame pré-
natal (3º trimestre) em relação aos marcadores do vírus 
B. Em 407 gestantes avaliadas nos anos 1998-1999, no 
Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a prevalência do 
AgHBs foi baixa, de 0,73% (dados não publicados). A 
vigilância da infecção perinatal deve incluir, além da 
identificação das mães infectadas com o VHB, os testes 
pós-vacinação dos lactentes nascidos de mães com 
AgHBs positivo. Estes testes, realizados nos lactentes 
após a vacina contra hepatite B, têm também a 
finalidade de identificar aqueles não- respondedores e 
que requerem re-vacinação. Há muitos anos se 
questiona se o aleitamento materno tem um papel 
importante na transmissão da hepatite B. Marcadores 

virais como o AgHBs, e mesmo partículas de DNA-
VHB, já foram isolados em amostras de leite materno e 
de colostro. Por outro lado, a freqüência reduzida da 
identificação do agente viral nestas circunstâncias tem 
um significado relativo. Há situações que estão 
relacionadas à amamentação, como as fissuras nos 
mamilos, sangramentos e exsudato de lesões nas 
mamas que podem facilmente expor o recém nascido 
ao VHB[1].

Através da monitorização dos indivíduos 
recentemente infectados pode-se ter informações 
críticas para identificar com segurança surtos de 
Hepatite B. Embora pouco freqüentes, há descrição de 
surtos em hospitais, envolvendo transmissão de 
pacientes a pacientes, através de equipamentos 
contaminados, frascos de medicamentos multiuso e 
transplantes de órgãos, entre outros[4].
A vacinação contra o VHB é a maneira mais eficaz na 
prevenção de infecção aguda ou crônica, e também na 
eliminação da transmissão do vírus em todas as faixas
etárias [4,6,7]. As estratégias utilizadas para eliminar a 
transmissão viral são constituídas por quatro 
componentes:
• prevenção de infecção perinatal, através de triagem 
materna e de profilaxia pósexposição dos recém-
nascidos de mães AgHBs +;
• vacinação contra hepatite B de todas as crianças, 
visando prevenir a infecção na infância e em idade 
mais avançadas;
• vacinação dos adolescentes que não foram protegidos;
• vacinação de indivíduos pertencentes a grupos de 
risco.

A vacinação contra a hepatite B de recém-nascidos e 
menores de 1 ano já foi implantada, com sucesso, nos 
serviços básicos de saúde do nosso país. Mais 
recentemente, uma das metas do Ministério da Saúde é 
vacinar jovens com menos de 20 anos. A redução da 
transmissão sexual está sendo enfrentada em trabalho 
conjunto com a Coordenação DST/Aids em campanhas 
de esclarecimento e distribuição de preservativos. Para
as populações específicas, com grau elevado de risco 
(homens que fazem sexo com homens, presidiários, 
prostitutas, usuários de drogas ilícitas) urge que sejam 
promovidas campanhas com distribuição de material
informativo. No entanto, mesmo entre os profissionais 
de saúde, podem ser necessárias medidas para 
esclarecimento sobre as hepatites virais: um estudo 
recente realizado por nós, em Porto Alegre, para 
avaliar o grau de conhecimento de ginecologistas e
obstetras sobre hepatite B foi preocupante [3].
Apesar do bom nível de cobertura vacinal existente na 
população e da prevalência baixa da infecção pelo 
VHB, só o alargamento da imunização universal dos 
recém-nascidos (RN) introduzida em 2000 no 
Programa Nacional de Vacinações (PNV), e a 
implantação de práticas para reduzir a transmissão viral 
permitirão a médio prazo alcançar a diminuição 
efectiva da infecção pelo VHB.
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