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Introdução

Segundo a organização Mundial de Saúde, cerca de 
dois bilhões de pessoas já tiveram contato com o vírus 
da hepatite B (HBV). No Brasil, o Ministério da Saúde 
estima que pelo menos 15% da população já teve em 
contato com este vírus e que apenas 1% apresenta 
doença crônica relacionada ao mesmo. A maioria das 
pessoas desconhece seu estado de portador e 
constituem elo importante na cadeia da transmissão.[1]

O HBV é transmitido através de solução de 
continuidade (pele e mucosas); relações sexuais; 
exposição percutânea a agulhas e outros instrumentos 
contaminados; transfusão de sangue e hemoderivados; 
uso de drogas intravenosas; procedimentos 
odontológicos, médicos e cirúrgicos, quando não são 
respeitadas as normas de biossegurança [2]. Segundo as 
formas de transmissão do HBV, pode-se considerar que 
alguns indivíduos estão mais expostos à infecção pelo 
vírus como nos casos dos hemofílicos, hemodialisados, 
toxicômanos, filhos de portadoras de vírus, 
presidiários, homossexuais masculinos, prostitutas e os 
profissionais da área de saúde.[3].

O HBV é considerado de alta infectividade devido 
a sua grande estabilidade no meio ambiente, é bastante 
resistente ao calor e outros agentes físicos, aliado ao 
alto grau de contagiosidade em pequena quantidade de 
sangue, sendo este material biológico o principal 
responsável por sua transmissão nos serviços de saúde  
[2]. O risco de infecção pelo HBV está relacionado, 
principalmente, ao grau de exposição ao sangue no 
ambiente de trabalho ou doméstico..

O vírus da hepatite b pode causar doença hepática 
aguda e crônica. Após um período de incubação de 
cerca de 45 a 180 dias, os indivíduos infectados 
desenvolvem quadro de hepatite aguda, na maioria das 
vezes subclínica e anictérica. Apenas 20% evoluem 
com icterícia e em cerca de 0,2% dos pacientes, a 
doença assume caráter fulminante com alta letalidade. 
Classicamente, admite-se que a infecção aguda pelo 
HBV evolui para cura em 90% a 95% dos casos, e para 
o estado de portador crônico nos restantes 5% a 
10%[4].

Os profissionais de saúde representam um dos mais 
importantes grupos para a infecção pelo HBV, que é 

considerada uma das mais prevalentes infecções 
ocupacionais adquiridas em ambiente hospitalar.[5]

Os profissionais de saúde com maior risco para a 
infecção pelo HBV incluem: o corpo de enfemagem, 
hemoterapeutas, médicos cirurgiões, dentistas, 
funcionários que trabalham nas unidades de 
hemodiálise, em clínicas de endoscopia digestiva e em 
laboratórios de análises clínicas [6].

Considerando que existe um alto risco de 
transmissão direta e indireta de agentes infecciosos nas 
unidades de saúde esse trabalho tem como objetivo 
identificar quais os principais fatores de riscos 
associados a transmissão do vírus da hepatite B entre 
os profissionais da área de saúde. 

Material e métodos

Foram visitadas as bases de dados: SCIELO, BVS e 
LILACS onde buscamos identificar na produção 
científica de 1999 a 2009 os principais fatores de risco 
para transmissão do HBV entre os PAS.

Resultados/Discussão 

Vários são os tipos de exposições que podem trazer 
risco de transmissão ocupacional do vírus da hepatite 
B; dentre eles podemos citar: exposições percutâneas, 
lesões provocadas por instrumentos perfurocortantes, 
exposições cutâneas, contato com pele não-íntegra, 
exposição em mucosas, respingos nos olho, nariz, boca 
e mordeduras humanas quando envolvem a presença de 
sangue.

Outro fator relacionado ao aumento do risco de 
transmissão do VHB para os profissionais de saúde é a 
falta de uso dos equipamentos de proteção individual: 
luvas, jalecos, óculos de proteção, protetores faciais.
Além disso temos o uso incorreto de instrumentos de 
trabalho quando se tem a manipulação incorreta de 
agulhas e outros materiais cortantes, reencape ou 
retirada da agulha da seringa com as mãos, falta de 
cuidados na desinfecção e neutralização de 
instrumentos usados em procedimentos invasivos

Os riscos para os profissionais de saúde nas em 
unidades de hemodiálise estão associados à punção de 



Fístula Arteriovenosa, onde é comum espetar o dedo ao 
puncionar ou desprezar a agulha e ou espirrar sangue 
no olho e na boca pela alta pressão da Fístula. Além 
disso, o sangue também pode contaminar o profissional 
quando há manipulação do cateter de dupla luz e 
durante o reprocessamento de dialisadores e linhas de 
sangue, onde existe a necessidade de lavagem e 
manipulação para retirar coágulos mais uma vez  
colocando o profissional em risco.

Trabalhadores não imunizados ou aqueles que 
fizeram o esquema vacinal incompleto apresentam 
maior risco de contaminação, com índice 30 vezes 
superior aos da população geral [07].  Os principais 
motivos atribuídos pelos PAS para não adesão ou 
adesão incompleta ao esquema vacinal contra o HBV 
foram: negligênci, descaso, alto custo da vacina, o que 
na os negligência, descaso, alto custo da vacina, o que 
não se justifica pois essa vacina é obrigatória e gratuita 
para essa categoria, necessidade de maiores 
informações, esquecimento em razão do esquema 
vacinal ocorrer em três  doses, falta de tempo.

Em relação à temperatura ambiente, já foi 
demonstrado que o HBV pode sobreviver em 
superfícies por períodos de até uma semana. Portanto, 
infecção pelo HBV em profissionais de saúde, sem 
história de exposição ocupacional ou acidente 
percutâneo ocupacional, pode ser resultado contato, 
direto ou indireto, com sangue ou outros materiais 
biológicos em áreas de pele não-íntegra( queimaduras 
,escoriações, arranha-duras,  ou outras lesões [08]

A incorporação pelo profissional de saúde no 
seu cotidiano dos postulados, que compõe o 
modelo de Crenças em Saúde que tem como 
conceito-  base o fato de que as pessoas não 
crêem na possibilidade de ter um doença na 
ausência de sintomas, e ao estabelecer relações 
entre o comportamento e algumas crenças 
individuais tenta explicar a adoção de 
comportamentos preventivos, quais sejam: 
percepção de susceptibilidade, acreditar sempre 
que um problema de saúde poderá afeta-lo 
particularmente; percepção da severidade, 
perceber que este problema pode ter e lhe trazer 
sérias conseqüência, percepção de benefícios, 
acreditar que uma ação a ser desencadeada pode 
prevenir esse problema de saúde; percepção de 
barreiras, perceber que aspectos conflitantes para 
a prevenção, tais como impedimentos,obstáculos, 
desconforto e gastos financeiros, terão impacto 
positivo na mudança comportamental em saúde.
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