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RESUMO 

 

Esse trabalho mostra a importância da vacina contra a hepatite B em gestante, 
crianças e em trabalhadores que tem o maior risco de ser contaminado, conta a 
história da vacina, orienta quantas doses deve ser administrado para a vacina fazer 
efeito e a partir de que idade, para que as pessoas se previnam do vírus da hepatite 
B. Esse estudo teve como objetivo apontar os riscos relacionados a hepatite B, para 
que as pessoas tenham mais cuidado para não virar um portador do vírus. A 
metodologia utilizada nesse trabalho foram artigos científicos pesquisados através 
do Google acadêmico. Existe uma estimativa que há cerca de 2 milhões de pessoas 
infectadas pelo vírus da hepatite B (VHB) e cerca de 400 milhões de pessoas com 
hepatite B crônica. Entre 15 a 40% dos indivíduos portadores do vírus vão 
desenvolver complicações ao longo da vida, em média 0,5 – 1,2 de pessoas morrem 
por cirrose hepática e hepatocarcinoma, anualmente, crianças e neonatos tem o 
maior risco de adquirir a hepatite B crônica comparada ao adulto. O método mais 
eficaz de prevenção é a vacina e que existem muitas pessoas infectadas.  

 
Palavras-chave: hepatite B 1; vacina 2; prevenção 3; sintomas 4; 

transmissão 5. 
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ABSTRACT 

This work shows the importance of the vaccine against hepatitis B in pregnant 
women, children and workers who have the highest risk of being infected, tells the 
history of the vaccine, how many doses should be administered for the vaccine to 
take effect and from which age for people to prevent hepatitis B virus. This study 
aimed to point out the risks related to hepatitis B so that people are more careful not 
to become a carrier of the virus. The methodology used in this work was scientific 
articles researched through Google academic. There are an estimated 2 million 
people infected with hepatitis B virus (HBV) and about 400 million people with chronic 
hepatitis B. Between 15 and 40% of individuals carrying the virus will develop life-
long complications, on average 0.5 - 1.2 people die from cirrhosis and 
hepatocarcinoma annually, children and newborns are at highest risk of acquiring 
hepatitis B compared to adults. The most effective method of prevention is the 
vaccine and there are many people infected. 
 
Key words: hepatitis B 1; vaccine 2; prevention 3; symptoms 4; transmission 5. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hepatite B é transmitida pelo vírus HVB, infecta hepatócitos e as células do 

fígado. O vírus HVB pode agredir essas células diretamente, ou essa agressão pode 

ocorrer pelas células do sistema de defesa. Cinco diferentes vírus são reconhecidos 

como agentes etiológicos de distribuição universal da hepatite viral humana: o vírus 

da hepatite A (HAV), o vírus da hepatite B (HBV), o vírus da hepatite C (HCV), o 

vírus da hepatite D ou Delta (HDV) e o vírus da hepatite E (HEV). Entre elas a 

presença de hepatotropismo em comum. Possuem semelhanças do ponto de vista 

clínico-laboratorial, mas apresentam epidemiologias diferentes. A prevenção e o 

controle das hepatites virais tiveram um grande sucesso nos últimos 50 anos. Foram 

identificados progressos significativos na identificação dos agentes virais, 

desenvolvimento de testes laboratoriais específicos, rastreamento dos indivíduos 

infectados e o surgimento de vacinas protetoras (ROCHA,SANTOS,FERREIRA, 

2008)  

O vírus da hepatite B está classificado na família hepaDNA. Devido à alta 

especificidade o VHB infecta o homem que constituiu um reservatório natural. A 

hepatite B pode sobreviver ativo no ambiente externo por vários dias. O período de 

incubação dura de um a quatro meses em média. Um indivíduo infectado pelo vírus 

da hepatite B pode desenvolver vários tipos de doença, são elas a hepatite aguda, 

hepatite crônica (ou ambas) e hepatite fulminante, uma forma rara da doença que 

pode ser fatal (FERREIRA, SILVEIRA, 2004). 

É importante ressaltar que menos de 10% dos casos da infecção nos adultos 

torna-se crônica sendo mais frequente nos homens. Existe vacina para a hepatite B 

e pode ser tomada por qualquer pessoa, devem ser administradas três doses, mãe 

portadora do vírus, a criança deve tomar assim que nascer, a vacina é douradora 

não tem necessidade de reforço nos primeiros dez anos. A vacina não faz efeito em 

quem está contaminado. (ARAÚJO, CARVALHO, 2010) 

Tendo em vista o descrito acima o problema de pesquisa que embasou esse 

trabalho foi: como é feita a vacina da hepatite B para garantir sua eficácia? Para 

isso, o objetivo geral do trabalho é demonstrar de forma clara os riscos da hepatite 

B, e os específicos: relatar as principais formas de transmissão da hepatite B; 

Apontar os métodos de prevenção; Identificar os principais sintomas da hepatite B. 
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Para elaboração da monografia foram utilizados livros e artigos entre os anos 

de 1997 a 2012. Foram utilizados 11 artigos. As pesquisas foram feitas através do 

Google acadêmico. Palavras chaves: hepatite B; vacina; prevenção; sintomas; 

transmissão. 
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2 TIPOS DE TRANSMIÇÃO DA HEPATITE B 

 

A história das hepatites virais existe há vários milênios. Há mais de cinco mil 

anos atrás, existiam relatos de icterícia na população, contidas na literatura chinesa. 

Surtos de icterícia foram relatados na Babilônia há mais de 2.500 anos. Antes do 

início do século XIX, as descrições sobre a história das hepatites no Brasil são 

escassas. Somente no século XVIII foi introduzido pela primeira vez o termo hepatite 

por Bianchi JB, no clássico trabalho científico denominado Historia hepática sem 

Thoria et práxis omniusmorborumhepatitis et bílis (FONSECA,2010). 

Em 1963, o geneticista americano Baruch Blumberg estava estudando 

anticorpos contra lipoproteínas séricas em pacientes que tinham recebido transfusão 

de sangue, identificaram no soro de um aborígine australiano antígeno que reagia no 

soro de dois doentes hemofílicos politransfundidos. Em decorrência de suas 

características, sugerido pelos autores da descoberta a este antígeno, o nome de 

antígeno vermelho. Foi debatido e proposto dois nomes a este antígeno. O primeiro, 

antígeno Bethesda, local da descoberta e o segundo, antígeno Austrália, local onde 

o paciente (aborígine) residia. De acordo com Alter HJ, o antígeno Austrália (AgAu) 

recebeu esse nome por causa da nomenclatura vigente na época ao qual 

determinava o nome das novas imunoglobulinas humanas descobertas ao local de 

origem da amostra do paciente. A descoberta do antígeno Austrália foi publicada no 

Journal of the American Medical Association (JAMA), com o título A New antigen in 

Leukemiaserá,, no ano de 1965 (ALTER HJ, 2013).  

 Barbara Werner uma investigadora do laboratório de Blumberg, desenvolveu 

o quadro clinico e bioquímico de hepatite aguda na ligação entre AgAu e a hepatite. 

Em 1985 iniciou-se a história da hepatite sérica ou do próprio VHB, com o estudo de 

Lürman através dos fatos ocorrido dos trabalhadores de um estaleiro de Breman na 

Alemanha. A descoberta do VHB por Blumberg foi no ano de 1965, ele ganhou o 

premio Nobel de medicina em 1978 pela descoberta e dividiu seu prêmio com o 

doutor Daniel Carleton Gajdusek por seu trabalho sobre a origem e a propagação de 

doenças infecciosas virais (FEINSTONE SM, KAPIKIAN AZ, PURCELL RH, 1973). 

(figura 1) 
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Figura 1 Dr. Baruch Samuel Blumberg microbiologista  

 

Fonte http://www.hepb.org/about-us/baruch-blumberg-md-dphil 

 

O vírus da hepatite B (VHB) pode ser conhecido como vírus delta, é um 

vírus envelopado é da família hepadnaviridae e possui tropismo por células 

hepáticas, é formado por ácido desoxirribonucléico, apresenta-se como uma 

partícula esférica, a hepatite é o único vírus que tem DNA como material 

genético, diâmetro de 42nm (FOCACCIA R. 2005). O VHB é constituído por 

um invólucro externo pelo qual contem a glicoproteína de superfície viral, o 

antígeno viral é uma estrutura interna que apresenta o antígeno nuclear da 

hepatite B, o antígeno, DNA viral e a proteína DNA polimerase. O vírus da 

hepatite é bastante infecto e apenas uma partícula viral é capaz de infectar o 

ser humano. O VHB é um vírus altamente resistente ao meio ambiente e 

muito instável, possui alta especificidade, o vírus consegue sobreviver até 

uma semana fora do corpo do homem, no plasma sobrevive de um a três dias 

em média, já nos hepatocitos varia de 10 a 100 dias (VILELA et al., 1996). 
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O vírus está presente nos líquidos orgânicos, especialmente no sangue, 

sêmen, secreções vaginais e na saliva, mas as principais vias de transmissão são a 

percutânea, a sexual e a vertical. A saliva pode ser veículo de transmissão através 

de mordeduras, não estando provadas outras formas de contágio pela saliva 

(HENRIQUES, MARTINS, 2002). 

Esse vírus dificilmente causa surtos e não é intensamente contagiosa, de fato, 

pode causar hepatite aguda e crônica, sendo destacados a cirrose e o carcinoma 

hepatocelular (LINDSAY KL, 2008). A infecção do vírus VHB implica na evolução de 

quadros de poliarterite, glomerulonefrite, polimialgia, reumática, crioglobulinemia etc. 

relacionadas a imunocomplexos circulantes presentes (DIENSTAG JL, 2008.) 

A transmissão é dada por via parenteral. A forma de infecção do HBV é dada 

por uso de drogas injetáveis, contato sexual, transfusão de sangue ou de 

hemoderivados, tatuagem, ferimentos cutâneos, acupuntura e transmissão perinatal 

(de mães infectadas para os lactantes por ocasião do nascimento. A incubação varia 

muito de 3-4 semanas a 6 meses; em geral, é de 1-2 meses. O índice de HVB 

diminui muito na parte da transfusão de sangue devido ao controle nos bancos de 

sangue.(PARSLOW, STITES, TERR& IMBODEN,2004, p.547). 

Os indivíduos que ficam mais exposto ao vírus são os trabalhadores da área 

da saúde, pacientes em diálise e recém-nascidos de mães portadoras do AgHBs. A 

infecção do vírus da hepatite B é 57 vezes maior que o vírus do HIV (MARTINS 

AMEBL, 2003). 

Em adultos a infecção do HBV é o resultado de uma doença alto limitada, que 

é frequentemente assintomática. De 10% a 20% dos indivíduos que adquiri a 

infecção aguda apresentam a hepatite sintomática, desses indivíduos 1% chega a 

desenvolver a hepatite fulminante (PARSLOW, STITES, TERR & IMBODEN,2004, 

p.548). 
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2.2 HEPATITE B AGUDA  

 

Na fase aguda da hepatite B na maioria das vezes pode se tornar 

benigna, aproximadamente dois terços dos infectados apresentam formas 

assintomáticas e evolui para cura, um terço tem manifestações clínicas, dez 

por cento se torna portador crônico, é aonde ocorre ou não a evolução para 

uma hepatite crônica, cirrose hepática e hepatocarcinoma. O período de 

incubação varia de 2 a 20 semanas, o vírus pode ser detectado no sangue no 

período dessa fase, mas os níveis séricos de aminotransferases e bilirrubina 

são normais, e os anticorpos não são detectados (FERREIRA, SIMÃO, 2000). 

As complicações da hepatite viral aguda incluem infecção crônica, 

insuficiência hepática fulminante, hepatite recorrente ou colestática e 

síndromes extra-hepáticas. A hepatite aguda persiste por um curto período de 

tempo e pode ser que não apresente sintomas e até mesmo os sinais passar 

despercebidos, apenas em algumas situações que a doença se torna crônica, 

pois na maioria das vezes o paciente consegue eliminar o vírus do organismo 

e se curar (GRIMALDI, MORAES, 2010). 
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2.2.2 Hepatite b crônica   

 

 A hepatite B crônica constitui um problema de saúde pública a nível mundial. 

Existe uma estimativa que há cerca de 2 milhões de pessoas infectadas pelo vírus 

da hepatite B (VHB) e cerca de 400 milhões de pessoas com hepatite B crônica. 

Entre 15 a 40% dos indivíduos portadores do vírus vão desenvolver complicações ao 

longo da vida, em média 0,5 – 1,2 de pessoas morrem por cirrose hepática e 

hepatocarcinoma, anualmente, crianças e neonatos tem o maior risco de adquirir a 

hepatite B crônica comparada ao adulto ( MOREIRA,AREIAS,2009) 

Na forma crônica o HBV é afetado pela replicação viral, pela resposta imune, 

alguns fatores como alcoolismo, infecção pelo HIV podendo se dividir em três fases 

ao longo da vida (NGUYEN e KEEFFE et. al., 2009). 

A primeira fase é chamada de imunotolerância que acontece depois do 

período de transmissão perinatal e é caracterizada pela presença sérica do HbsAg e 

do HBeAg, altos títulos de HBV-DNA (105 a 1010 copias por mL), ALT normal ou 

discretamente elevada (FONSECA, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

A segunda fase imunoativa, onde acontece um esgotamento de tolerância 

imunológica, é caracterizada pela presença no soro do HBeAg ou do anti-HBe+, 

níveis elevados de ALT e HBV-DNA, doença hepática observada na biopsia 

caracterizam esta fase, nesta fase acontece também a replicação viral, com 

destruição dos hepatócitos pelo sistema imune e uma elevação das transaminases, 

principalmente ALT (FONSECA, 2007; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, 2009; 

NGUYEN e KEEFFE, 2009). 

Na terceira fase pouca replicação viral e normalização dos níveis das 

transaminases. A transição da segunda para terceira fase é conhecida como 

soroconverção, onde acontece a negativação do HBeAg. Nesta fase há diminuição 

dos riscos de cirrose e hepatocarcinomas (FERREIRA, 2007; MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2002; NGUYEN E KEEFFE, 2009). 
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3 VACINA METODO DE PREVENÇÃO DA HEPATITE B  

 

Após a descoberta do VHB por Blumberg, o próximo passo dos pesquisadores seria 

descobrir uma vacina capaz de prevenir a doença. Em 1971 acontece uma retrospectiva da 

história da vacina por Samuel Krugman. O pesquisador fez um estudo em crianças americanas 

portadoras de deficiência mental da escola WillowbrookStateSchool for theMentallyHandicapped, 

New York o soro MS2, esse vírus era inativado pelo calor de 98° por um minuto. Os resultados 

foram sem proteção adequada (KRUGMAN S, 1971).   

Diversos grupos de pesquisa publicaram alguns resultados de uma vacina mais purificada 

entre o ano de 1975 e 1976, bastante eficaz. No ano de 1981 foi registrado a vacina devirada do 

plasma de portadores saudáveis do HBsAg. Alguns estudos mostraram que a vacina era bem 

tolerada e eficaz, pois protegia os indivíduos vacinados contra o VHB em 95% dos casos. Houve 

uma nova descoberta da medicina e a vacina derivada de plasma foi substituída em 1986, a 

vacina contra o VHB feita por engenharia genética, é utilizada até hoje. As vacinas usadas a 

partir do ano de 1986 foram produzidas por tecnologia de DNA recombinante, foi produzida com 

inserção do plasmideo que continha o gene para o AgHBs dentro de uma levedura ( 

Sacharomicescerevisiae). As células do levedo produzem o AgHBs que foi purificado e utilizado 

na produção de vacinas (BLUMBERG BS, 2006).  

O programa de vacinação contra o VHB foi iniciado em outubro de 1989 em populações 

residentes (crianças menores que dez anos de idade) nas áreas endêmicas de infecção do VHB 

e VHD e na região amazônica. Na primeira etapa do programa de vacinação, 82, 020 crianças 

foram vacinadas, em estimativa de 97,5% tomou à primeira dose, 89,6% a segunda dose e 

78,1% a terceira dose. A vacina contra o VHB foi integrada no Programa Nacional de 

Imunização nos diversos estados da Amazônia no ano de 1990 e 1992 (FONSECA JCF, 2006). 

A forma de prevenção mais eficaz contra HBV é a vacina, que tem sido um grande avanço 

no controle dessa enfermidade. Em 1998 o Programa Nacional de Imunização (PNI) recomenda 

a vacinação universal das crianças, e em vários países já incluíram essa vacina em seus 

programas de imunização. Desde início de 1990 tem sido oferecida a vacina gratuitamente aos 

indivíduos em risco, e em 2001 foi estendido a indivíduos com idade até 19 anos em todas as 

regiões (OLIVEIRA CB et al, FRECHIANI JM, SILVA FM, MACIEL ELN, 2007). 

A vacina contra hepatite B é fortemente imunogênica e propicia contra a infecção pelo HBV. 

A vacina vai adquirir uma forma protetora pela formação dede anticorpos contra o HBsAg (anti-

HBs) em níveis maiores ou iguais a 10 mUI/ml quando pesquisada em ensaio imunoenzimático 
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(BALDY, J.L, 2003, BELTRAMI E.M, 2000, LEMON, S.; THOMAS, STANLEY, M.L; THOMAS 

1997).  

A vacina é administrada por via intramuscular (IM), no vasto lateral da coxa em crianças 

pequenas e no deltóide em adultos, não deve ser aplicada na região glútea ou por via 

subcutânea, pois a adoção desse procedimento se associa a menos imunogecidade, são 

aplicadas três doses de 0,30 e 180 dias, as vacinas utilizadas em induzido soroconversão entre 

90 e 95% dos indivíduos imunocompetentes com idades abaixo de 40 anos, a vacina é 

apresentada em frasco uni ou multidose, isolada ou compinada com outros imunobiologicos 

(MOREIRA, REGINA CÉLIA et al). (quadro ) 

 

Quadro valores dosagens da vacina 

 

Fonte http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102006000700026 

 

As pessoas que correm mais risco de contaminação do VHB, e precisam ser 

vacinadas são: 

Profissionais que atuam na área da saúde (público ou privado), que 
executam atividades de risco para aquisição de hepatite B (incluir alunos do 
curso técnico e universitário);policiais civis e militares;podólogos e 
manicures;tatuadores;doadores regulares de sangue;auxiliares de necrópsia 
dos Institutos de Medicina Legal;profissionais de funerárias responsáveis 
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pelo preparo dos corpos;coletores de lixo hospitalar e domiciliar;carcereiros 
de delegacias e penitenciárias;populaçãocarcerária;profissionais do 
sexo;usuários de drogas;pessoas com exposição a sangue de portadores 
de hepatite B;parceiros sexuais e comunicantes domiciliares de casos de 
hepatite B aguda, crônica ou portadores;população institucionalizada 
(abrigos de menores, pacientes psiquiátricos);vítimas de abuso 
sexual;vítimas de acidentes com material biológico;doadores de órgão 
sólidos e de medula;pessoas com práticas homo ou bissexuais.pacientes 
submetidos a múltiplas transfusões sanguíneas, devido à doença 
hematológica (hemofilia, talassemia, anemia falciforme);pacientes renais 
crônicos;pacientes infectados pelo HIV;pacientesimunodeprimidos;pacientes 
com doença de depósito;pacientesesplenectomizados (anatômicos ou 
funcionais)pacientes com fibrose cística (mucoviscidose)portadores crônicos 
do vírus de hepatite C e transplantados (VRANJAC, 2006). 

Foi verificado que a vacina Butang® (Instituto Butantan) forneceu 

soroproteção a lactentes (93,7%), crianças (100%), adolescentes (95,1%), 

adultos (20- 30 anos; 91,8%) e adultos (31-40 anos; 79,8%); quando utilizada 

a dose de 10 mcg em crianças e adolescentes e 20 mcg em adultos, 

considerando como títulos protetores anti-HB =10 UI/ml (VRANJAC, 2006). 

A conservação das vacinas deve ser entre +2°C e +8°C não podem ser 

congeladas. As vacinas que contem conservantes podem ser utilizadas até o 

termino do frasco depois de abertas, mantendo a higiene e a conservação, a 

validade deve ser respeitada rigorosamente. Todas as vacinas contem 

hidróxido de alumínio como adjuvante, podendo conter timerosal com 

conservante, embora exista no mercado vacinas isentas da substancia 

(VRANJAC, 2006). 

Em adultos a eficácia da vacina é de 90% e em criança 95% em 

adolescente saudáveis, sendo que, só se adquiri uma resposta protetora em 

uma serie completa de três ou quatro doses. Varia muito a quantidade de 

doses a ser tomada, mas geralmente são recomendadas três doses, sendo 

administrada de 0,1 e 6 meses, quando ocorre de tomar quatro doses é feita 

de 0,1,2 e 12 meses. Com o avançar da idade a resposta inicial diminui. Em 

crianças, adolescentes e adultos jovens (20-39 anos) saudáveis, a resposta 

protetora é em geral superior a 90%, caindo para 70% nos indivíduos entre 50 

a 59 anos, e em torno de 50% para os adultos acima de 60 anos 

(ASSUNÇÃO, ARAÚJO, RIBEIRO & OLIVEIRA  2012). (quadro 2) 
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Quadro 2 Eventos adversos pós- vacina contra hepatite B 

Fonte http://eapv.com.br/eapv/condutas/1-1-2-eventos-adversos-pos-vacina-contra-a-hepatite-b/ 

 

  A vacina tem se mostrado eficaz mesmo iniciada após o nascimento. Todos 

os RN, lactentes e crianças apresentam soroconvenção, independentemente do 

esquema utilizado (PINHATA, 2004). 

Ainda de acordo a Portaria nº 3.318 de 28 de outubro de 2010, a vacina 

contra hepatite B deve ser oferecida os grupos vulneráveis ainda não vacinados ou 

sem comprovação de vacinação anterior, independente da faixa etária. Grupo 

vulnerável:  

Gestantes, após o primeiro trimestre de gestação; trabalhadores da saúde; bombeiros, 
policiais militares, civis e rodoviários; caminhoneiros, carcereiros de delegacia e de 
penitenciarias; coletores de lixo hospitalar e domiciliar; agentes funerários, comunicantes 
sexuais de pessoas portadoras de VHB; doadores de sangue; homens e mulheres que 
mantêm relações sexuais com pessoas do mesmo sexo (HSH e MSM); lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais, (LGBT); pessoas reclusas (presídios, hospitais 
psiquiátricos, instituições de menores, forças armadas, dentre outras); manicures, pedicures e 
podólogos; populações de assentamentos e acampamentos; potenciais receptores de 
múltiplastransfusões de sangue ou politransfundido; profissionais do sexo/prostitutas; usuários de 

drogas injetáveis, inaláveis e pipadas; portadores de DST (BRASIL, 2010g, p. 06). 
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No ano de 2001 a faixa etária de vacinação foi ampliada para 19 anos 

de idade, em 2011 para 24 anos, a partir do ano de 2012 foi modificada para 

29 anos. Para reduzir a transmissão do vírus foi intensificada a triagem 

sorológica as gestantes que fazem o pré-natal no SUS e todos os recém-

nascidos que são portadores do vírus, receberão profilaxia – vacina e 

imunoglobulinas (BRASIL, 2010) 
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4 DIAGNÓSTICOS DA HEPATITE 

 

Os sintomas febre, astenia, cefaléia, dores musculares, náuseas, vômitos, mal-estar, fadiga, 

perda de apetite, dores abdominais, urina escura, fezes claras e icterícia (cor amarelada na pele 

e conjuntivas). Acontecem em um período conhecido como prodrômico que acontece após o 

período de incubação do vírus da hepatite e esses sintomas dura de quatro a sete dias, sendo 

que esses sintomas muitas das vezes estão associados a outro tipo de doença como a gripe ou 

uma virose por isso que em alguns casos os médicos não chegam a suspeitar de uma hepatite 

viral. Algumas manifestações são dadas por colúria, icterícia, hipo ou acolia fecal com ou sem 

prurido cutâneo que é conhecido como período de estado da doença. (VILELA et al., 1996). 

Na hepatite aguda o aparecimento de Sinal e sintomas variam de 30 a 180 dias, uma media 

aproximadamente de 70 dias, varia na quantidade do inoculo e ao modo de transmissão. O 

período de infectividade pode acontecer semanas antes do inicio dos primeiro sintomas ate o 

final da fase aguda, podendo perdurar por vários anos, dependendo da replicação do vírus 

durante o estado do portador, mas em alguns casos os sintomas passam por despercebido, pois 

a doença é assintomática ou os sintomas não chamam atenção (MINAS GERAIS, 2007).  

A hepatite B crônica pode evoluir para uma cirrose, insuficiência hepática e carcinoma 

hepatocelular. Se a viremia persistir por mais de três meses após os inícios dos sintomas é 

considerado hepatite B crônica, a hepatite B crônica persiste por seis meses e por um longo 

período, podendo não apresentar sintomas que chamem atenção durante muitos anos (ROCHA, 

SANTOS, FERREIRA, 2013). 

Muitas das vezes a manifestações clinicas da hepatite crônica surgem em fases adiantadas 

de acontecimento hepático,em alguns casos o diagnóstico é feito por acaso, em exames de 

rotina ou triagem em bancos de sangue, e na maioria dos casos o diagnostico ocorre durante a 

fase crônica da doença (BRASIL, 2005) 

Os quadros clínicos agudos da hepatite variam desde formas assintomáticas até as formas 

de insuficiência hepática aguda grave. Os casos subclínicos na maioria das vezes cursam com 

predominância de fadigas, anorexia, náuseas e mal-estar geral,o período de doença aguda em 

pacientes sintomáticos pode caracterizar pela presença de urina escura (colúria), fezes 

esbranquiçadas e icterícia(BRASIL, 2005). 

O diagnóstico da hepatite B é realizado através de técnicas sorológicas ou biologia 

molecular muito importante na definição do agente etiológico. Existem técnicas fundamentais 

não só para o diagnóstico, mas também é muito eficaz no seguimento da infecção viral, no 
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processo de avaliação no estado clinico do paciente e na monitorização da terapêutica 

especifica (HOOFNAGLE JH, 1991).(figura 2) 

 

Figura 2 Doenças altamente infecciosas e devem ser diagnosticadas de imediato. 

          Fonte https://www.germanodesousa.com/page/doencas/article/hepatites/ 

 

O diagnóstico das hepatites virais é baseado na detecção dos marcadores presentes no 
sangue, soro, plasma ou fluido oralG da pessoa infectada, por meio de imunoensaios, e/ou na 
detecção do ácido nucleico viral, empregando técnicas de biologia molecular. O constante 
avanço tecnológico na área de diagnóstico permitiu o desenvolvimento de técnicas 
avançadas de imunoensaios, incluindo o de fluxo lateral, que são atualmente empregadas na 
fabricação de testes rápidos (TR). Os TR são de fácil execução, não exigem infraestrutura 
laboratorial para a sua realização e podem gerar resultados em até 30 minutos, permitindo 
ampliar o acesso ao diagnóstico (HEIAT; RANJBAR; ALAVIAN, 2014). 

Existem alguns testes que não são específicos para hepatites, como o teste de função 

hepática, níveis séricos das aminotransferases, apesar de serem sensíveis indicadores do 

parêquima hepático (MINAS GERAIS, 2007). 

As técnicas de imunoensaio são detectadas do antigino viral ou anticorpos específicos, as 

imunoglobulinas da classe M (igM) são as primeiras a aparecer, na infecção aguda e as 

imunoglobulinas da classe G (IgG) que aparece depois das IgM podem permanecer 

indefinidamente e serve com marcador de infecção passada (BRASIL, 2005). 
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As técnicas mais utilizadas hoje em dia são os ensaios imunoenzimaticos (ELISA) e a 

quimiluninescência. Pode ser realizada também a pesquisa dos antiginosAgHBs e AgHBc do 

tecido hepático (marcadores virais teciduais) pela imunohistoquimica(GONÇALES; 

CAVALHEIRO, 2006; PARANÁ; SCHINONI; OLIVEIRA,2008).(figura) 

 

Figura  Método mais utilizado para o diagnostico das hepatites virais  

 

Fonte https://www3.hermespardini.com.br/pagina/599/primeira-analise---hepatites-virais---

metodos-diagnosticos.aspx 

 

A carga viral é dosada e utilizada pela técnica de PCR, incluindo PCR em tempo real, que é 

muita mais sensível e confiável. Um componente crucial na avaliação de indivíduos com 

infecção crônica pó HBV e na avaliação da eficácia do tratamento antiviral é a carga viral  (LOK; 

MACMAHON, 2007). 

Não tem uma forma especifica de tratamento indicado para as formas agudas sintomáticas 

da hepatite B, cerca de 95% dos infectados evoluem para a cura espontânea com aparecimento 

de anticorpos anti-Hbs. De 1.000 pacientes  infectados, aproximadamente 2 a 3 desenvolvem 

hepatite fulminante a subfulminante, e precisam ser tratadas em unidades de terapia intensiva, 

devidas as complicações da insuficiência aguda. A forma mais eficaz de tratamento desses 
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pacientes é através do transplante hepático, que tem tido um grande sucesso em vários centros 

do mundo (LEE WM, 1997). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A hepatite B pode ser transmitida por objetos perfuro cortante, relação sexual, por isso é 

importante alertar a sociedade os devidos cuidados que deve ser tomado para não se 

contaminar com o vírus. Como por exemplo: sexo sem camisinha, usuários de drogas injetáveis, 

(se possível não usar drogas), pessoas que trabalha em hospitais em contato com sangue e 

agulhas. 

A hepatite B tem a sua forma crônica que exige sérios cuidados, para que não se regenere e 

vire uma cirrose hepática ou um câncer de fígado levando o indivíduo a óbito. É importante 

ressaltar que menos de 10% dos casos da infecção nos adultos torna-se crônica sendo mais 

freqüente nos homens. 

Existe vacina para a hepatite B e pode ser tomada por qualquer pessoa, devem ser 

administradas três doses, mãe portadora do vírus a criança deve tomar assim que nascer, a 

vacina é douradora não tem necessidade de reforço nos primeiros dez anos. A vacina não faz 

efeito em quem está contaminado. 
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