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RESUMO 

 

No Brasil, a vacinação contra hepatite B é obrigatória em indivíduos em hemodiálise 

crônica, além da monitoração semestral da resposta vacinal e doses de reforço, 

quando títulos de anti-HBs declinam para níveis não protetores. Contudo, não 

existem informações sobre a efetividade deste monitoramento.  O objetivo deste 

estudo foi investigar o monitoramento do anti-HBs vacinal em hemodialisados em 

Goiânia-Goiás. Estudo de coorte retrospectiva desenvolvido em cinco clínicas de 

hemodiálise na cidade de Goiânia-Goiás. Foram investigados registros de indivíduos 

que iniciaram tratamento hemodiálitico em 2005 e permaneceram em tratamento até 

31 de dezembro de 2011. Os dados obtidos foram analisados em programa 

estatístico SPSS versão 16.0. A maioria dos hemodialisados (61,3%) era do sexo 

masculino, possuía mais de 40 anos (75,2%) e até nove anos de estudos (67%). 

Verificou-se ainda que 2,3% já eram positivos para anti-HCV antes do tratamento 

hemodiálitico, e 0,6% para anti-HIV. As principais causas de doença renal foram 

diabetes mellitus e hipertensão. Do total, 154 (85,1%) prontuários possuíam 

registros de teste de anti-HBs na época da admissão, e 122/154 (79,2%) 

informações sobre a resposta vacinal. Trinta e seis (29,5%) hemodialisados eram 

reagentes ao anti-HBs, evidenciando imunidade ao vírus da hepatite B. Em apenas 

27,2% pacientes, o monitoramento do anti-HBs foi realizado de acordo com a RDC 

154/2004 e 37,5% mantiveram-se imune durante todo o período. Somente títulos 

elevados de anti-HBs admissional foram estatisticamente associados à persistência 

do anti-HBs ao longo do seguimento. O presente estudo sugere falhas na vigilância 

da imunidade contra hepatite B em clínicas de hemodiálise, evidenciando a 

necessidade de reavaliação do serviço público que fiscaliza o cumprimento de 

normas e regulamentos para o funcionamento de clínicas de diálise de nossa região. 

  

Descritores: hepatite B, Vacina contra hepatite B, Insuficiência renal crônica, 

hemodiálise.  

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

In Brazil, the hepatitis B vaccination is mandatory in patients on chronic 

hemodialysis, in addition to the semiannual monitoring of vaccine response and 

booster doses when anti-HBs titers decline to levels not protective. However, there is 

no information about the effectiveness of this monitoring. The aim of this study was to 

investigate the monitoring of protective anti-HBs titers in hemodialysis patients in 

Goiânia, Goiás. This is a retrospective cohort study, conducted in five clinics that 

perform dialysis in Goiânia, Goiás. Records of individuals who started hemodialysis 

in 2005 and remained on treatment until December 31, 2011 was investigated. The 

data obtained from the medical records were analyzed using SPSS version 16.0. The 

majority of patients (61.3%) were male, had more than 40 years (75.2%) and up to 

nine years of study (67%). It was found that 2.3% were already positive for anti-HCV 

before hemodialysis, and 0.6% were positive for anti-HIV. The main causes of kidney 

diseases were diabetes mellitus and hypertension. Of the total, 154 (85.1%) records 

had informations of anti-HBs test in the moment of the admission, and 122/154 

(79.2%) data about the vaccine response. Thirty-six (29.5%) hemodialysis patients 

were positive to anti-HBs, evidencing immunity to hepatitis B. Only in 27.2% of the 

patients the anti-HBs monitoring was performed in according to the RDC 154/2004 

and 37.5% remained immune during the period of follow-up. Only higher titers of anti-

HBs on admission were statistically associated with anti-HBs persistence during the 

surveillance period. The present study suggests gaps in surveillance of immunity 

against hepatitis B in dialysis clinics, which may be cause of HBV infection in 

hemodialysis patients susceptible to hepatitis B. These findings suggest the need for 

reevaluation of the public service which monitors compliance with rules and 

regulations for the operation of dialysis clinics in our region. 

 

 

Keywords: Hepatitis B, Hepatitis B vaccine, chronic renal failure, hemodialysis 

 

 

 



 

RESUMEN 

 

En el Brasil se obliga a los pacientes en hemodiálisis crónica de la vacunación 

contra la hepatitis B, la vacuna contra la respuesta de seguimiento semestral y las 

dosis de refuerzo, el descenso cuando el anti-HBs a los niveles nonprotective. Sin 

embargo, no hay información acerca de la efectividad de este control. El objetivo de 

este estudio fue investigar el control de anti-HBs después de la vacunación contra la 

hepatitis B en los pacientes en hemodiálisis en Goiânia, Goiás. Se trata de un 

estudio de cohorte retrospectivo, realizado en cinco clínicas que realizan diálisis en 

Goiânia, Goiás. Le siguieron los cuales iniciaron hemodiálisis en 2005 y persistió 

hasta el 31 de diciembre de 2011. Los datos obtenidos de las historias clínicas se 

transcribieron y se analizaron con el programa SPSS 16.0. La mayoría de los 

pacientes en hemodiálisis (61,3%) eran varones, tenían más de 40 años (75,2%) y 

hasta nueve años de estudio (67%). Se encontró que el 2,3% ya eran positivos para 

anti-VHC antes de la hemodiálisis, y 0,6% fueron positivos para anti-VIH. Las 

principales causas de las enfermedades del riñón son la diabetes mellitus y la 

hipertensión. Del total, 154 (85,1%) tenían información de los registros de anti-HBs 

de prueba en el momento de la admisión, y 122/154 (79,2%) los datos sobre la 

respuesta a la vacuna. Treinta y seis (29,5%) pacientes en hemodiálisis fueron 

reactivas para anti-HBs, evidenciando la inmunidad a la hepatitis B. Sólo el 27,2% de 

la vigilancia anti-HBs se realizó de acuerdo con la RDC 154/2004 y el 37,5% se 

mantuvo inmune durante todo el período. Sólo el título de anti-HBs admisión se 

asoció estadísticamente con durante de anti-HBs persistencia en el período de 

vigilancia. El presente estudio sugiere lagunas en la vigilancia de la inmunidad 

contra la hepatitis B en las clínicas de diálisis, que puede ser la causa de la infección 

por el VHB en pacientes en hemodiálisis susceptibles. Estos hallazgos sugieren la 

necesidad de una reevaluación de la función pública que supervisa el cumplimiento 

de las normas y reglamentos para el funcionamiento de clínicas de diálisis en 

nuestra región. 

 

 

Palabras clave: Hepatitis B, vacuna contra la hepatitis B, la insuficiencia renal 

crónica, la hemodiálisis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Insuficiência Renal Crônica (IRC) tem se tornado um problema de saúde 

pública no mundo, pelo aumento progressivo de sua taxa de incidência e 

prevalência, além de elevada morbi-mortalidade (NATIONAL KIDNEY 

FOUNDATION, 2002; LEVEY et al., 2007; ZHANG, ROTHENBACHER, 2008; 

LUGON, 2009). Os fatores de risco para a IRC são diabetes mellitus, hipertensão, 

doenças cardiovasculares e idade avançada (HALLAN et al., 2006; LEVEY et al., 

2007; MATHEW, CORSO, 2009). Contudo, as principais etiologias são hipertensão 

arterial e diabetes mellitus (NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2002; BOMMER, 

2002; CASSINI et al., 2010; US RENAL DATA SYSTEM, 2012). 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN, 2012), a IRC é 

definida como a perda lenta, progressiva e irreversível das funções renais. 

Caracteriza-se pela deterioração das funções bioquímicas e fisiológicas de todos os 

sistemas do organismo, secundária ao acúmulo de catabólitos (toxinas urêmicas), 

alterações do equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico, acidose metabólica, 

hipovolemia, hipercalemia, hiperfosfatemia, anemia e distúrbio hormonal, 

hiperparatireoidismo, infertilidade, retardo no crescimento, entre outros (RIELLA, 

2003). Em 2002, a National Kidney Foundation-Kidney Disease Outcomes Quality 

Initiative (NKF-DOQUI) definiu doença renal crônica como um dano renal ou taxa de 

filtração glomerular (TFG) abaixo de 60 ml/min/1.73 m² com ou sem evidência de 

danos nos rins por, no mínimo, três meses ou a TFG > 60 ml/min/1,73m² associada 

a pelo menos um marcador de dano renal parenquimatoso presente, 

independentemente da causa (NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2002).  

Atualmente, existem tratamentos efetivos que reduzem a perda da função 

renal e podem servir para a prevenção primária da IRC (BASTOS, KIRSZTAIN, 

2011). A IRC pode ser tratada, inicialmente, por meio de terapêuticas 

conservadoras, como: tratamento da hipertensão arterial, controle glicêmico nos 

diabéticos, manutenção da proteinúria < 1,0g/dia, correção da anemia, alterações de 

cálcio e fósforo, correção da acidose metabólica e prevenção da desnutrição (THE 

DIABETES CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL, 1995; DASGUPTA et al., 

1999; UKPDS, 1998; KEANE, 2000; JAFAR et al., 2001; NATIONAL KIDNEY 
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FOUNDATION, 2002; PARMAR, 2002; RIBEIRO, GORDAN, 2007; PHISITKUL et 

al., 2010).   

A indicação da terapia renal substitutiva (TRS) será feita quando o 

tratamento conservador não for capaz de manter a qualidade de vida do paciente e 

quando há o surgimento de sinais e sintomas importantes de uremia (THOMÉ, 2007; 

RIBEIRO et al. 2008).  

Se não houver contra-indicações, a escolha do método para a TRS pode ser 

baseada na preferência do paciente, sendo as disponíveis: diálise (hemodiálise [HD] 

e diálise peritoneal [DP]) e o transplante renal [TX] (MAZZUCHI et al., 2000; 

VONESH et al., 2004; BARRETTI, 2004; BUCK et al., 2007; MENDELSSOHN et al., 

2009; ANDRADE et al., 2010; CHERCHIGLIA et al., 2010).  

A incidência de IRC vem aumentando, principalmente, devido ao aumento 

no número de portadores de hipertensão arterial e diabetes mellitus (BURMEISTER 

et al., 2012; SESSO et al., 2012; US RENAL DATA SYSTEM, 2012). Dados 

selecionados do United States Renal Data System (USRDS) mostram aumento da 

frequência de pacientes iniciando diálise (NATIONAL KYDNEY FONDATION, 2008). 

No Brasil, o relatório do Censo Brasileiro de Diálise de 2011 mostrou que quase a 

totalidade (90,6%) dos portadores de IRC terminal são tratados por hemodiálise 

(SESSO et al.,  2012). 

Os pacientes portadores de IRC submetidos à HD são considerados em 

risco elevado para a infecção pelo vírus da hepatite B (HBV) (EDEY, 

BARRACLOUGH, JOHNSON, 2010). Devido à imunodeficiência associada a IRC 

(WONG et al., 2005), esses indivíduos têm um risco de evoluir para hepatite B 

crônica de três a seis vezes maior quando comparados aos indivíduos não-urêmicos 

(PROPST et al., 1998, CHANCHAIRUJIRA et al., 2006). Ainda, ações de prevenção 

da infecção como a vacinação contra hepatite B sistemática, apesar de ser 

obrigatória em clínicas de hemodiálise, têm sido pouco utilizada (CHAREST, 

MCDOUGALL, GOLSTEIN, 2000; BOND et al., 2009). Assim, taxas elevadas de 

positividade para hepatite B ainda tem sido observadas em hemodialisados em todo 

o mundo (BUSEK et al., 2002; TELES et al., 2002; YAKARYILMAZ et al., 2006; 

FERREIRA et al., 2006; FABRIZI et al., 2008c; JOHNSON et al., 2009; MOREIRA, 

2010; ETEMADI et al., 2012).  
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1.1. Terapia renal substitutiva – Hemodiálise  

 

Até o final dos anos 50 do século passado, a hemodiálise era utilizada para 

tratar insuficiência renal aguda, porém só na década de 60, por meio do uso do 

shunt arteriovenoso e da fístula arteriovenosa (FAV), que essa modalidade 

terapêutica foi utilizada em pacientes com insuficiência renal crônica (ROCHA, 1993; 

RIELLA, 2003; RAMILA et al., 2012). No Brasil, a introdução da TRS para pacientes 

portadores de insuficiência renal crônica foi implementada na década de 70 

(ALMEIDA, ROMÃO, MION, 1994). 

De acordo com Grassmann et al., (2005), no final de 2004, existiam cerca de 

1.800.000 pessoas realizando algum tipo de TRS no mundo, destas, 

aproximadamente 90% realizavam hemodiálise. O programa brasileiro de diálise 

está entre os três maiores do mundo, sendo o maior programa público de diálise 

(ROMÂO Jr, 2009). 

A hemodiálise é um tratamento que permite a sobrevida dos pacientes com 

IRC, embora não seja curativa e não compense a perda das atividades endócrinas 

ou metabólicas dos rins. O acesso vascular ideal para hemodiálise é a FAV, que é o 

resultado de um procedimento cirúrgico onde ocorre a anastomose entre uma artéria 

e uma veia (RIBEIRO et al., 2009). 

A hemodiálise consiste em um processo terapêutico capaz de remover 

catabólitos do organismo e corrigir as modificações do meio interno por meio da 

circulação do sangue em máquina de hemodiálise. O método consiste, 

essencialmente, na circulação extracorpórea do sangue em tubos ou 

compartimentos feitos de uma membrana semipermeável e constantemente 

banhados por uma solução eletrolítica apropriada – solução de diálise ou banho. 

Durante o tratamento, o sangue flui, por tubos, para o dialisador; este filtra os 

resíduos e o excesso de líquidos; a seguir, o sangue flui por meio de outro tubo e 

volta para o organismo do paciente (RIELLA, 2003; LAMEIRE, BIESEN, 

VANHOLDER, 2009). O processo de HD se baseia na filtração do sangue, para a 

eliminação prioritária de uréia e creatinina da corrente sanguínea (RIELLA, 2003). 

A transferência de solutos ocorre entre o sangue e a solução de diálise 

através de uma membrana semipermeável artificial (filtro de hemodiálise ou capilar) 

por três mecanismos: difusão, que é o fluxo de soluto de acordo com o gradiente de 

concentração, sendo transferida massa de um local de maior concentração para um 
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de menor concentração, dependendo do seu peso molecular e características da 

membrana; ultrafiltração, que é a retirada de líquidos por meio de um gradiente de 

pressão hidrostática; e convecção que consiste na perda de solutos durante a 

ultrafiltração, quando ocorre o arraste de solutos na mesma direção do fluxo de 

líquidos através da membrana (BARROS et al., 1999; DALGIRDAS, 2003; RIELLA 

2003; FERMI, 2010).  

O European Best Practice Guidelines (EBPG) recomenda que pacientes 

renais crônicos em tratamento hemodialítico realizem pelo menos três sessões 

semanais de terapia, com duração de aproximadamente quatro horas/sessão 

(TATTERSALL et al., 2007). O tratamento precoce para pacientes com IRC evita 

complicações urêmicas, desnutrição, sobrecarga hídrica, sangramento, serosite, 

depressão, comprometimento cognitivo, neuropatia periférica, infertilidade e 

aumento de susceptibilidade à infecção (NATIONAL KIDNEY FOUNDATION, 2006). 

No Brasil, a estrutura e o funcionamento das clínicas de diálise obedecem às 

regras da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (RDC 154, publicado 

em julho de 2004) (ANVISA, 2004).   

A princípio, máquinas de diálise devem empregar banho com tampão 

bicarbonato, preparado no momento de sua utilização (por máquinas de mistura 

proporcional), equipadas com um dispositivo de controle de ultrafiltração. A 

qualidade da água tem que ser estritamente controlada. Os dialisadores e as linhas 

arteriais e venosas podem ser utilizadas para o mesmo paciente, até 12 (doze) 

vezes, quando utilizado o processamento manual, ou até 20 (vinte) vezes, quando 

utilizado processamento automático em máquinas registradas na ANVISA, exceto 

em pacientes HIV soropositivos, os quais não é autorizado o reuso (ANVISA, 2004).   

No ambiente hemodialítico, a concentração de pacientes, geralmente, 

imunossuprimidos, submetidos a procedimentos invasivos, que envolvem grande 

quantidade de sangue, favorece a disseminação de patógenos veiculados pelo 

sangue, como o vírus da hepatite B, devido à necessidade de transfusão, injeções 

frequentes, imunossupressão, entre outros, e taxas elevadas de positividade para 

infecção pelo HBV em clínicas de diálise tem sido observadas em vários países, 

incluindo o Brasil (BURDICK et al., 2003; JAIN et al., 2008; TOOSI et al., 2008; 

MOREIRA et al., 2010; MOSTAGHNI et al., 2011). 

A implementação gradual de ações de prevenção contra infecções no 

ambiente hemodialítico tem contribuído para redução da prevalência de hepatite B 
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em clínicas de diálise (TELES et al., 2002; FINELLI et al., 2005), porém surtos de 

hepatite B ainda ocorrem, devido a falhas nas práticas de controle de infecção 

(HUTIN et al., 1999; CASTRO et al., 2000; CDC, 2001; LEWIS-XIMENEZ et al., 

2001; IGAKI et al., 2003). Portanto é necessário programas de educação em saúde, 

principalmente para profissionais que atuam nesse ambiente para a redução da 

disseminação dessa infecção.    

 

1.2. O vírus da Hepatite B 

 

A infecção pelo HBV é um problema de saúde pública global e tem sido 

considerada como uma das doenças infecciosas mais importantes em humanos, e 

uma das principais causas de hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular 

(TE, JENSEN, 2010; ABDO et al., 2012). Acredita-se que o HBV seja responsável 

por 30% e 53% dos casos de cirrose e câncer hepático, respectivamente (TE, 

JENSEN, 2010). 

O HBV é um vírus DNA (ácido desoxirribonucléico), hepatotrópico, 

classificado na família Hepadnaviridae, gênero Orthohepadnavirus, sendo o homem 

seu reservatório natural (ICTV, 2010). O HBV é um dos menores vírus DNA que 

infectam os seres humanos. Seu genoma é formado por uma molécula de DNA 

circular, de fita dupla, com aproximadamente 3.200 pares de base (KAY, ZOULIM, 

2007; PYRSOPOULOS, 2011). 

A partícula viral completa, denominada Partícula de Dane, possui 42 nm de 

diâmetro, e apresenta forma esférica composta externamente por um envelope e 

internamente por um nucleocapsídeo icosaédrico, contendo as proteínas estruturais 

do “core” e o genoma viral (Figura1). Além da partícula de Dane, partículas subvirais, 

não infecciosas, podem ser encontradas no soro de pacientes infectados sob a 

forma esférica ou filamentosa, com 22 nm de diâmetro (HOLLINGER; LIANG 2001; 

LIANG, 2009). 

O DNA do HBV possui quatro sequências de leitura aberta (ORFs - Open 

Reading Frames), denominadas: Pré-S/S, Pré-core/core, P e X, que se sobrepõem e 

codificam suas proteínas virais estruturais (L, M, S e “core”) e não estruturais (“e”, X 

e pol) do HBV (LIANG, 2009). 
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Figura 1. Representação esquemática do vírus da hepatite B 

Fonte:http://andreluizdg.blogspot.com/2010/01/modelo-do-virus-hepatite-b.html 

 

  

 

1.3. Diagnóstico laboratorial do vírus da hepatite B 

 

O diagnóstico laboratorial da infecção pelo vírus da hepatite B, normalmente, 

é realizado por meio de testes sorológicos para detecção dos antígenos virais 

(HBsAg – antígeno de superfície do HBV e HBeAg – antígeno “e” do HBV) e 

anticorpos (anti-HBs, anti-HBe e anti-HBc) (ROTMAN et al., 2009). Além disto, testes 

moleculares para detecção qualitativa e quantitativa do HBV DNA tem sido utilizados 

para elucidação de perfis sorológicos atípicos e monitoramento do tratamento 

antiviral, respectivamente (LIAW, CHU, 2009). 

Na hepatite B aguda, o HBsAg é o primeiro marcador sorológico detectado 

no sangue do indivíduo infectado, aproximadamente 30 a 180 dias após a exposição 

viral. Esse marcador permanece por até seis meses no soro do indivíduo, quando 

então desaparece, e surge o seu anticorpo correspondente anti-HBs que indica cura 

e imunidade contra novas exposições. O HBeAg aparece concomitante com o 

HBsAg, desaparecendo, aproximadamente, três meses após o seu surgimento. Sua 

presença no soro de indivíduos infectados indica infecciosidade e elevada viremia. A 

detecção de seu anticorpo correspondente sugere evolução para cura. O anti-HBc é 

detectado logo após o surgimento do HBsAg, inicialmente, as custas da fração IgM 

http://andreluizdg.blogspot.com/2010/01/modelo-do-virus-hepatite-b.html
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(anti-HBc IgM), que indica infecção aguda recente, e a seguir as custas da fração 

IgG (anti-HBs IgG), que permanecerá no soro do indivíduo por tempo indeterminado, 

como marcador de exposição ao HBV (DENY, ZOULIM, 2012) (Figura 2). 

  

 

Figura 2. Curso sorológico da hepatite B aguda 

Fonte: Ministério da Saúde.Hepatites Virais: o Brasil está atento, 2008. 

  

A evolução para hepatite B crônica é definida pela presença do HBsAg por 

mais de seis meses do seu surgimento. Assim, indivíduos que desenvolvem a forma 

crônica da doença apresentam positividade para o HBsAg e anti-HBc. A positividade 

para o HBeAg ou seu anticorpo correspondente dependerá do estado de replicação 

viral (BLOCK, GUO, GUO, 2007; KAO, 2008; DENY, ZOULIM, 2012) (Figura 3). 

 

 

 

Figura 3. Curso sorológico da hepatite B crônica 

Fonte: Ministério da Saúde. Hepatites Virais: o Brasil está atento, 2008. 
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1.4. Aspectos clínicos e tratamento da hepatite B 

 

As manifestações clínicas da hepatite B aguda variam de acordo com a 

idade que o indivíduo infectou-se pelo vírus. Geralmente, 10% das crianças menores 

de cinco anos apresentam sintomas, enquanto em adultos a proporção é de 30% a 

50% (KWON, LEE, 2011). O risco de evolução para hepatite crônica varia 

inversamente com a idade. Aproximadamente 90% das infecções neonatais evoluem 

para cronicidade, enquanto em crianças com até cinco anos de idade o risco de 

doença crônica é de 30% a 60% e, em adultos de 10% ou menos (HOU, LIU, GU, 

2005; KWON, LEE, 2011). 

Pessoas imunodeprimidas, como hemodialisados, geralmente, não 

apresentam doença aguda sintomática, e são mais propensas a evoluir para hepatite 

B crônica, com um risco de 30% a 60% (SNYDMAN, BRYAN, HANSON 1975; 

LONDON et al., 1977; RIBOT et al., 1979; PROPST et al., 1998; CHANCHAIRUJIRA 

et al., 2006). 

O período de incubação da hepatite B aguda é de aproximadamente dois a 

três meses (variando de um a seis meses). Geralmente, os indivíduos apresentam 

sintomas inespecíficos como febre, fadiga e anorexia, que são semelhantes a outras 

doenças virais. A icterícia ocorre em uma ou duas semanas após o início dos 

sintomas, e os sintomas clínicos melhoram, na maioria dos casos, dentro de três 

meses. Na maioria dos indivíduos infectados agudamente pelo HBV, o HBsAg 

desaparece dentro de seis meses e a função hepática é recuperada. Como citado 

anteriormente, quando o vírus persiste por mais de seis meses, indica que o 

indivíduo evoluiu para doença crônica. A história natural da hepatite B crônica é 

determinada pela resposta imune e replicação viral (KWON, LEE, 2011). 

A maioria dos indivíduos que desenvolve hepatite B crônica apresenta 

positividade para o marcador HBsAg durante anos e algum grau de lesão hepática 

crônica que pode evoluir para cirrose. Pessoas com infecção crônica por HBV 

também estão em risco elevado de desenvolver hepatocarcinoma (LIANG, 2009). 

De acordo com o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o 

Tratamento de hepatite viral crônica B e Coinfecções- 2009”, as opções terapêuticas 

disponíveis no Brasil para o tratamento de hepatite B crônica incluem Interferon-alfa, 

interferon-alfa peguilado, lamivudina, tenofovir, entecavir e adefovir. A indicação 
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dessas drogas dependerá da apresentação clínica e laboratorial da doença, e todas 

são oferecidas gratuitamente para a população (BRASIL, 2009).  

O principal objetivo do tratamento é reduzir o risco de progressão da doença 

hepática e de seus desfechos primários, especificamente cirrose, hepatocarcinoma 

e, consequentemente, o óbito (BRASIL, 2009). Isto será possível por meio da 

supressão viral, normalização dos níveis de ALT, diminuição do dano hepático e 

soroconversão (FERREIRA, 2000; NGUYEN, KEEFFE, 2009). 

Todos os agentes virais são excretados pelos rins e os indivíduos portadores 

de insuficiência renal devem ter suas doses ajustadas. Os inibidores nucleotídeos da 

transcriptase reversa como tenofovir e o adefovir devem ser usados com precaução 

nesses pacientes (BRASIL, 2009). 

 

1.5. Epidemiologia da infecção pelo HBV 

 

Pessoas com infecção crônica pelo HBV são o principal reservatório para a 

transmissão viral (SHEPARD et al., 2006), que pode ocorrer por via vertical/perinatal, 

horizontal/intrafamiliar, sexual e parenteral (ALTER, 2003; HOU, LIU, GU, 2005; 

BRASIL, 2008; TE, JENSEN, 2010; ZEA-MAZO, NEGRETTE-MEJIA, CARDONA-

MAYA, 2010; DENY, ZOULIM, 2012; FRANCO et al ., 2012; SILVA et al., 2012). 

 A transmissão vertical/perinatal ocorre da mãe para o filho durante o parto, 

por meio do contato com o sangue e líquido amniótico contaminado (ALTER 2003, 

SHEPARD et al., 2006; BRASIL, 2008; FRANCO et al., 2012; HAN et al., 2012). Já a 

transmissão horizontal/intrafamiliar pode ocorrer em ambientes que envolvam 

contato interpessoal não-sexual, como entre os contatos domiciliares de uma pessoa 

cronicamente infectada. Os mecanismos precisos dessa forma de transmissão são 

desconhecidos, entretanto, contato interpessoal frequente de pele não intacta ou 

mucosas com secreções contendo sangue ou saliva, talvez, seja o modo mais 

provável de transmissão (ALTER, 2003). 

A via sexual é uma das rotas mais frequentes de transmissão do HBV e 

ocorre por meio de sexo desprotegido com parceiro infectado. Homens que fazem 

sexo com homens e heterossexuais com múltiplos parceiros sexuais são 

considerados grupos em risco elevado para adquirir essa infecção (BAUTISTA et al., 
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2009; LIM et al., 2009; LI et al., 2010; STABINSKI et al., 2011; LOPES, SCHINONI, 

2011). 

A transmissão parenteral ocorre por contato com sangue contaminado, 

principalmente, por via percutânea, por meio do compartilhamento de seringas e 

agulhas durante o consumo de drogas injetáveis, acupuntura, tatuagem, transfusões 

sanguíneas, e outros procedimentos invasivos como hemodiálise (BACKMUND et 

al., 2006; QUAN et al., 2009; CANDOTTI, ALLAIN, 2009; MICHELIN, HENDERSON, 

2010). O risco de infecção após exposição percutânea pode chegar a 30%, se a 

fonte for reagente ao HBsAg e HBeAg (DEUFFIC-BURBAN et al., 2011).  

Pacientes em hemodiálise estão em risco elevado de adquirir hepatite B 

quando comparados à população em geral. Geralmente são politransfundidos, 

compartilham máquinas e equipamentos, e são submetidos a procedimentos 

invasivos cotidianamente, o que lhes proporcionam múltiplas oportunidades para 

aquisição de infecções (EDEY, BARRACLOUGH, JOHNSON, 2010). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de dois bilhões de 

pessoas no mundo já foram infectadas pelo HBV, e cerca de 240 milhões são 

portadoras crônicas desse vírus. Estima-se que 500.000 a 700.000 pessoas morram 

a cada ano devido às consequências agudas ou crônicas da hepatite B (WHO, 

2012). Mais de 75% destas vivem na Ásia, África e Bacia Amazônica (TE, JENSEN, 

2010). 

A prevalência da infecção pelo vírus da hepatite B varia geograficamente. 

Assim, regiões consideradas de elevada endemicidade são aquelas onde a 

prevalência para o HBsAg é superior ou igual a 8%, e isto inclui o sudeste Asiático, 

China, África Subsaariana e Bacia Amazônica. Em regiões de endemicidade 

intermediária como parte do leste e sul da Europa, Oriente Médio, Japão e parte da 

América do Sul a prevalência para o HBsAg varia de 2-7%. Já nas áreas de baixa 

endemicidade como parte da América do Norte, Europa Ocidental e Austrália a 

prevalência de portadores desse marcador varia de 0,5-2% (HOU, LIU, GU, 2005; 

PARANÁ; ALMEIDA, 2005, ROMANO et al., 2011) (Figura 4). 
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Figura 4. Distribuição geográfica da infecção crônica pelo vírus da hepatite B 
no mundo, 2006. 

Fonte: Center for Disease Control and Prevention, 2006. 

 

Em áreas de baixa prevalência, a transmissão do HBV ocorre 

predominantemente entre adolescentes e adultos, especialmente por meio de 

relações sexuais inseguras. Já em áreas de prevalência média e alta, a transmissão 

vertical e intrafamiliar são preponderantes. Em regiões de endemicidade 

intermediária, todas as formas de transmissão são observadas (CHACHÁ et al., 

2011; ROMANO et al., 2011). 

No Brasil, um estudo de base populacional realizado por Pereira et al., 

(2010) nas capitais brasileiras, mostrou uma prevalência global para o marcador de 

exposição ao HBV (anti-HBc), referente ao conjunto das capitais do Brasil, de 7,4%. 

Para o marcador HBsAg a prevalência foi de 0,37%, classificando o País, como 

região de baixa endemicidade. No que tange a Região Centro-Oeste, a positividade 

foi de 4,3% e 0,31% para o anti-HBc e HBsAg, respectivamente. 
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1.6. Hepatite B e hemodiálise 

  

A infecção pelo HBV é conhecida como uma das mais importantes infecções 

transmitidas via parenteral em pacientes em hemodiálise (FABRIZI, BUNNAPRADIS, 

MARTIN, 2004; WONG et al., 2005; TANG, LAI, 2005; EDEY, BARRACLOUGH, 

JOHNSON, 2010; LABRIOLA, JADOUL, 2010).  

Indivíduos em hemodiálise, geralmente, apresentam cursos subclínicos ou 

leves da doença, e evoluem para doença hepática crônica devido, principalmente, a 

alteração da função imunitária (GIRDNT, 2008). A alteração da função lin ocit ria 

diminui a resposta   vacinação contra hepatite B, aumentando, assim, o risco de 

infecção e evolução para o estado de portador crônico do HBV.    ue mais parece 

e plicar esta resposta de iciente é a disfunção das células apresentadoras de 

antígeno, resultando em menor produção de IL-2 e menor estimulação de célula T 

(LANGHOFF, LADEFOGED, ODUM 1986; ASAKA et al., 1988; MARTIN, 

FRIEDMAN 1995; FABRIZI, MARTIN, 2001). 

Quando comparados com a população em geral, pacientes em diálise estão 

em risco elevado de contrair HBV devido à exposição a produtos derivados do 

sangue, compartilhamento de dispositivos/equipamentos de HD e acesso vascular. 

Uma vez infectados, estes indivíduos podem transmiti-lo o no ambiente dialítico para 

pacientes e profissionais (EDEY, BARRACLOUGH, JOHNSON, 2010). 

Estudos mostram taxas variáveis de prevalência de hepatite B crônica 

(HBsAg) nessa população, com clínicas de hemodiálise sem casos da doença como 

no Reino Unido a índices superiores a 4% como no Irã, França, Alemanha, Arábia 

Saudita, Brasil, China e Itália (BURDICK et al., 2003). No Brasil, estudos conduzidos 

na Região Sudeste mostraram taxas de positividade para o HBsAg variando de 4,4% 

a 15,4% em clínicas de hemodiálise de Belo horizonte (n=434) e São Paulo (n=123), 

respectivamente (BUSEK et al., 2002; MOREIRA et al., 2010). Em Santa Catarina, 

Região Sul, Carrillo et al., (2004) verificaram em 813 pacientes uma taxa de 10%.  

Já nas Regiões Norte e Nordeste, foram encontradas positividades de 3,3% e 4% 

em pacientes de clínicas de hemodiálise de Araguaína e Recife, respectivamente 

(SOUZA et al.,2003; ALBUQUERQUE et al., 2009). Em Goiás, Ferreira et al., (2006) 

encontraram uma prevalência de 2,4% para o HBsAg em 1095 pacientes em 

tratamento hemodialítico no Estado.  
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Os profissionais da saúde (PS) que atuam em hemodiálise também são 

considerados grupo em risco elevado para hepatite B. No Brasil, estudos conduzidos 

por Luz et al., (2004) e Lopes et al., (2001) em profissionais de hemodiálise, de 

Tocantins e Goiás, mostram que a prevalência de marcadores da hepatite B foi de 

15% e 24,3%, respectivamente. Em investigações internacionais, a prevalência tem 

variado de 12,5% a 45% (JANKOVIC et al., 1994; BERNAL-SUNDIANG, HO-

YU, IBARRA, 1995; TOPKA et al., 2012). 

 

1.6.1. Medidas de prevenção em hemodiálise 

 

 Com a descoberta do HBV, nas décadas de 60 e 70, vários estudos 

mostraram a ocorrência de hepatite B em pacientes e profissionais de hemodiálise. 

Estes pacientes são submetidos a procedimentos invasivos regularmente, 

necessitam de acesso vascular por períodos prolongados (KARKAR et al., 2006; 

ELAMIN, ABU-AISHA, 2011) e compartilham ambientes, equipamentos e 

profissionais de hemodiálise (KARKAR et al., 2006). Além disto, necessitam 

frequentemente de transfusões sanguíneas e hospitalizações, aumentando, assim, o 

risco de transmissão do HBV (EDEY, BARRACLOUGH, JOHNSON, 2010). Ainda, 

este vírus se mantém infeccioso por pelo menos uma semana em superfícies a 

temperatura ambiente (BOND et al., 1981). Assim, as superfícies podem ser 

responsáveis tanto pela transmissão direta de infecção, como pela transmissão 

cruzada secundária, por meio das mãos dos profissionais de saúde e de 

instrumentos ou produtos que poderão ser contaminados ao entrar em contato com 

essas superfícies e posteriormente, contaminar os pacientes ou outras superfícies 

(ANVISA, 2010). 

Conforme ANVISA (2010), a limpeza e desinfecção de superfícies em 

serviços de saúde são elementos primários e eficazes nas medidas de controle para 

romper a cadeia epidemiológica das infecções e elas são responsáveis pela redução 

em até 99% da carga de micro-organismos em superfícies. Quando somente é 

realizada limpeza a redução é de 80%. Portanto, falhas durante a limpeza e 

desinfecção de superfícies podem ter como resultado a disseminação e 

transferência de micro-organismos como o HBV nos ambientes dos serviços de 
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saúde, gerando risco a segurança dos pacientes e dos profissionais (ANVISA, 

2010).  

E fundamental que a equipe que trabalha nesse ambiente higienizem suas 

mãos e zelem pela limpeza e a desinfecção de superfícies. Vale ressaltar que o 

comprometimento dos profissionais que atuam em ambientes de saúde em manter a 

cadeia asséptica deve ser rigoroso e o controle ambiental, no que se refere a 

superfície deve ser fundamental; implementando o que esta de acordo com Portaria 

GM/MS N° 2.616, de 12 de maio de 1998, isto é, as ações mínimas necessárias, a 

serem desenvolvidas, deliberada e sistematicamente, com vistas à redução máxima 

possível da incidência e da gravidade das infecções de ambientes de saúde. 

Em 1977, foram publicadas pelos Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) nos Estados Unidos, as primeiras diretrizes para o controle de 

hepatite B em clínicas de hemodiálise, sendo observado declínio nas taxas de 

positividade para o HBV nas clínicas de hemodiálise que as implementaram. Em 

2001, os CDC elaboraram as “Recomendações para a Prevenção da Transmissão 

de in ecções entre pacientes crônicos em hemodi lise”,  ue incluem as medidas de 

Precauções Padrão e outras específicas para prevenção da hepatite B no ambiente 

dialítico como: realização de testes sorológicos de rotina para os marcadores de 

infecção pelo HBV; isolamento de pacientes HBsAg positivos em sala específica e 

vacinação contra hepatite B em pacientes susceptíveis. Também, devido ao elevado 

potencial de transmissão do HBV, os dialisadores devem ser descartados após uso 

em pacientes HBsAg positivos. 

No Brasil, estas medidas são contempladas por meio da Portaria nº 2042 de 

1996 e RESOLUÇÃO-RDC Nº 154 de 2004, com exceção dos dialisadores. Assim, 

diferentemente dos CDC, o processamento de linhas e dialisadores de pacientes 

HBsAg positivos é recomendado e devem ficar armazenados em área específica.  

A incidência de hepatite B tem diminuído drasticamente após a aplicação 

dessas medidas (STEVENS et al., 1980; DESMYTER et al., 1983; TOKARS et al., 

1996; DINITS-PENSY et al., 2005). No Brasil, mais especificamente em Goiás, após 

a implementação da Portaria 2042 de 1996, Teles et al., (2002) mostraram um 

declínio significativo na prevalência da infecção pelo HBV em clínicas de 

hemodiálise de Goiânia de 12% em 1995 para 5,8% em 1999. Em 2002, Ferreira et 

al.,(2006) mostraram que a positividade para o HBsAg em hemodialisados do 

Estado de Goiás (N= 1095) foi de 2,4%. Contudo, surtos de hepatite B em clínicas 
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de hemodiálise não são incomuns (HUTIN et al., 1999; CASTRO et al., 2000; 

LEWIS-XIMENEZ et al., 2001; IGAKI et al.,2003). Uma revisão sistemática 

conduzida por Lanini et al.,(2009) sobre surtos de hepatite B, mostrou que 30,3% 

dos mesmos ocorrem em clínicas de diálise. Para Castro et al. (2000) e Lewis-

Ximenez et al., (2001) falhas nos procedimentos de controle de infecção são as 

principais causas de surtos nessas clínicas. 

 

1.6.2. Vacina contra hepatite B 

 

A vacina contra hepatite B é a forma mais segura e eficaz para prevenção 

desta infecção, sendo uma opção economicamente atrativa pelo custo, benefício e 

eficácia (HILLEMAN, 2003; FERREIRA, SILVEIRA, 2004; MICHEL, TIOLLAIS, 2010; 

HUANG, LU, CHEN, 2011). A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda 

que a vacinação contra hepatite B deve fazer parte do protocolo de imunização de 

rotina para crianças em todo o mundo (WHO, 2009). 

Inicialmente, as vacinas contra hepatite B foram produzidas a partir de 

plasma de portadores de hepatite B crônica, utilizando-se subpartículas virais 

(HBsAg), purificada por meio de uma combinação de uréia, pepsina, formaldeído e 

calor (CHEN, 2009; MICHEL, TIOLLAIS, 2010; ROMANO et al., 2011). Disponíveis a 

partir de 1982, estas vacinas de primeira geração foram desenvolvidas na França e 

nos Estados Unidos da América (MAUPAS et al., 1976; SZMUNESS et al., 1981). 

Contudo, devido às dificuldades para obtenção de grandes quantidades de plasma 

humano de portadores crônicos e questionamentos a respeito da segurança dos 

derivados de sangue (considerando a possibilidade de transmissão de micro-

organismos veiculados pelo sangue), esforços foram feitos para a produção da 

vacina recombinante contra hepatite B (VAN HERCK, VORSTERS, VAN DAMME, 

2008; ZANETTI et al., 2008; CHEN, 2009; MICHEL, TIOLLAIS, 2010). As vacinas de 

primeira geração ainda são usadas em alguns países menos favorecidos 

economicamente (ZANETTI et al., 2008; LU et al., 2008; ROMANO et al., 2011). 

As vacinas contra a hepatite B de segunda geração são produzidas por 

engenharia genética. Atualmente são as mais utilizadas e estão disponíveis desde 

1986, sendo composta por partículas de HBsAg recombinantes expressas em 

leveduras (ZANETTI et al.,2008). Esta tecnologia oferece o potencial de produção 
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ilimitada de vacina, facilitando, assim, seu uso em todo o mundo, o que permitiu que 

a vacina contra hepatite B se tornasse uma das vacinas mais utilizadas, se 

integrando ao calendário de vacinação de mais de uma centena de países do mundo 

(ZANETTI et al., 2008; MICHEL, TIOLLAIS, 2010). 

Durante a década de 1990, foram desenvolvidas as chamadas vacinas de 

terceira geração contra a hepatite B. Nelas são utilizadas, além da proteína S, as 

proteínas L e M do envoltório viral, e como sistema de expressão para obtenção das 

proteínas recombinantes são utilizados células de mamíferos. Essas vacinas têm 

mostrado melhor imunogenicidade em hospedeiros imunocomprometidos e não-

respondedores as vacinas convencionais (ZANETTI et al., 2008; RAPICETTA et al., 

2009; ZHANG et al., 2011), como hemodialisados (WEINSTEIN et al., 2004). 

Quando a vacina contra hepatite B se tornou disponível em países 

industrializados, as estratégias de controle do HBV foram inicialmente focada na 

imunização de grupos em maior risco como indivíduos em hemodiálise, homens 

homossexuais, profissionais da saúde, usuários de drogas, pessoas com múltiplos 

parceiros sexuais, contatos domiciliares com pessoas cronicamente infectadas, e 

alguns subgrupos definidos de pacientes e recém-nascidos de mães HBsAg 

positivas (VAN HOUDT et al., 2007; KRETZSCHMAR, WIT, 2008; MICHEL, 

TIOLLAIS, 2010). Contudo, esta estratégia não foi capaz de reduzir as taxas de 

positividade para o HBV. Assim, em 1991, a OMS (1992) recomendou que os 

programas nacionais de imunização de países com elevada endemicidade para 

hepatite B introduzissem em seus calendários de imunização infantil a vacina contra 

hepatite B até 1995, e nos demais países até 1997.  

No Brasil, a partir da década de 90, a vacina contra hepatite passou a ser 

oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), e desde 1998, o Programa Nacional 

de Imunizações (PNI) do Ministério da Saúde recomenda que crianças, a partir do 

nascimento, sejam vacinadas. Atualmente, a vacina contra hepatite B é oferecida 

gratuitamente a todos os indivíduos com menos de 29 anos e a grupos em risco 

elevado para essa infecção como usuários de drogas, profissionais da área da 

saúde e hemodialisados (BRASIL, 2011).  

Em geral, o esquema da vacina contra hepatite B, em adultos, é composto 

por três doses nos meses 0, 1 e 6 (BRASIL 2006; MICHEL, TIOLLAIS, 2010; CDC 

2011). Considera-se uma resposta protetora quando o indivíduo vacinado contra 

hepatite B desenvolve títulos de anticorpos anti-HBs em níveis maiores ou iguais a 
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10 mUI/ml. Mais de 90% dos adultos imunocompetentes apresentam uma resposta 

protetora, e esta taxa de soroproteção alcança quase 100% em crianças (MICHEL, 

TIOLLAIS, 2010). 

Quando indivíduos imunocompetentes não respondem ao primeiro esquema 

de três doses da vacina, recomenda-se que seja administrado um novo esquema 

com mais três doses com o intervalo 0,1 e 6 meses, caso ele não responda a esse 

novo esquema, não são recomendadas doses adicionais (CDC, 2006; DIVISÃO DE 

IMUNIZAÇÃO, 2006). 

Em indivíduos saudáveis, a vacina contra a hepatite B pode conferir 

proteção ao longo da vida sem a necessidade de doses de reforço adicionais 

 (CHEN, 2009; MICHEL, TIOLLAIS, 2010). Já para imunocomprometidos, a 

monitoração da resposta vacinal e a administração de doses de reforço tem sido 

recomendada, quando o nível de anticorpos anti-HBs cai abaixo do nível protetor 

(10mIU/ml) (CDC 2001; BRASIL 2006).  

Apesar da eficácia elevada da vacina contra o HBV, podem ocorrer falhas na 

imunização. Alguns fatores têm sido associados a não resposta vacinal, incluindo: 

local da injeção, via de administração da vacina (IM contra ID), sexo (mulheres 

respondem melhor do que os homens), imunossupressão, idade avançada, 

obesidade, insuficiência renal e imunodeficiência (MICHEL, TIOLLAIS, 2010). 

 

1.6.3. Vacina contra hepatite B e hemodiálise 

 

No ambiente hemodialítico, a melhor forma de prevenção da infecção pelo 

HBV é por meio da vacinação contra hepatite B (CDC 2001, 2009), sendo 

recomendada aos hemodialisados desde 1982 (CDC,1982; DINITS-PENSY et al., 

2005; FINELLI et al., 2005). No Brasil, desde 1996, por meio da portaria nº 2042, a 

vacinação contra hepatite B é obrigatória para os hemodialisados. 

Diversos estudos têm mostrado, que ao contrário da população saudável, 

indivíduos portadores de doença renal terminal apresentam um resposta menor a 

vacina contra hepatite B (FABRIZI et al., 1997; PECES et al., 1997; TELES et al., 

2001; PESANTI, 2001; BEL’EED et al., 2002; DAROZA et al., 2003; SCHROTH et 

al., 2004; TONG et al., 2005; CHANCHAIRUJIRA et al., 2006; BOCK, 

BARROS,VERONESE, 2009; HASHEMI et al., 2011; AHMADI et al., 2012; FABRIZI  
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et al. 2012). Mesmo quando esses pacientes respondem a vacina, seus títulos 

protetores de anti-HBs são mais baixos comparados aos indivíduos saudáveis; além 

disso, a persistência dos títulos de anti-HBs é menor (PECES, 2002; FABRIZI et al., 

2004; TANG, LAI, 2005; ELEFTHERIADIS, 2011). Estudos têm mostrado que, 

geralmente, os níveis de anticorpos protetores caem para níveis indetectáveis em 

50% dos pacientes com doença renal crônica em um ano, enquanto em indivíduos 

saudáveis o declínio é de 15% (WAITE et al., 1995; KAUSZ; PAHARI, 2004). 

A eficácia prejudicada da vacina contra hepatite B na população de diálise 

tem sido atribuída a uma variedade de fatores herdados ou adquiridos, incluindo 

sexo, idade, comprometimento imunológico devido a uremia, estado nutricional, 

tempo de diálise, sobrecarga de ferro, co-infecção pelo vírus da hepatite C, peso 

corporal e história de transfusão sanguínea (CHAREST, MCDOUGALL, GOLSTEIN, 

2000; FABRIZI et al., 2001; VLASSPOULOS, 2003). O estado inflamatório 

persistente na doença renal crônica também tem sido sugerido, pois bloqueia a 

resposta imune levando a maiores taxas de infecção e baixa soroconversão após a 

vacinação (SEZER et al., 2000; STENVINKEL, 2002). 

Várias estratégias têm sido utilizadas para melhorar a resposta vacinal 

contra hepatite B em pacientes com doença renal crônica, incluindo a co-

administração de zinco, interferon-gama, timopentina, interleucina-2, ou levamisole 

como imunoestimulantes ou adjuvantes, bem como administração da vacina via 

intradérmica versus intramuscular e doses reforçadas da  vacina (HASHEMI et al., 

2011). 

No Brasil, todos os pacientes submetidos à hemodiálise devem ser 

vacinados contra a hepatite B e, após o esquema completo, avaliado os títulos de 

anti-HBs. Aqueles não vacinados têm um prazo de até 30 dias para iniciar a 

vacinação. Além disto, ao contrário dos indivíduos saudáveis, os níveis de anti-HBs 

devem ser avaliados a cada seis meses a fim de detectar diminuição de títulos para 

níveis não protetores (<10mUI/ml). Nestes casos, recomendam-se doses de reforço 

para manutenção de títulos protetores (BRASIL, 2006). 

A infecção pelo HBV também é reconhecida como importante causa de 

doença ocupacional (SINGHAL, BORA, SINGH, 2009; SHARMA et al., 2010), sendo 

a vacina contra hepatite B recomendada para profissionais que atuam em clínicas de 

hemodiálise. No Brasil, esta recomendação é contemplada na Portaria nº 2042 de 

1996 e RESOLUÇÃO-RDC Nº 154 de 2004.  
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1.7. Gestão de riscos para exposição ao HBV na hemodiálise 

 

A hemodiálise é um tratamento utilizado para pacientes com IRC, sendo um 

procedimento de alto custo/complexidade que necessita de uma articulação entre os 

níveis secundários e terciários de assistência (CAVALCANTE, FROTA, 2011). 

De acordo com Feldman (2009), a gestão de riscos vem sendo incorporada 

nos sistemas de qualidade em saúde e possui o horizonte da assistência como um 

todo, envolvendo tanto pacientes quanto profissionais. No Brasil a Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio da RDC 

Nº. 154, de 15 de junho de 2004 que estabelece o regulamento técnico para o 

funcionamento dos serviços de diálise, redefine os critérios mínimos para o 

funcionamento e avaliação dos serviços públicos e privados que realizam diálise em 

pacientes ambulatoriais, portadores de insuficiência renal crônica, bem como os 

mecanismos de sua monitoração. Em relação a infecção pelo vírus da hepatite B é 

recomendado que pacientes não portadores desta infecção e com resultado de 

imunidade negativa para o HBV sejam obrigatoriamente imunizados no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias, decorridos do início do tratamento, e ainda devem ser 

testados semestralmente para o anti-HBs (BRASIL, 2004). 

Ainda em 30 de maio de 2006, por meio da Resolução específica - N° 1671 

foram estabelecidos os indicadores para subsidiar a avaliação do serviço de diálise. 

Dentre eles estão os indicadores de gestão, processos e resultados. O primeiro está 

relacionado com a taxa de hospitalização de indivíduos na hemodiálise. Já o 

segundo refere-se à proporção de pacientes em uso de cateter venoso central por 

mais de três meses e o último refere-se a incidência de peritonite em pacientes em 

diálise peritoneal intermitente (DPI), automática (DPA) e ambulatorial contínua 

(CAPD); taxa de soroconversão para hepatite C em pacientes em HD e taxa de 

mortalidade (BRASIL, 2006).  

De acordo com a RDC 154/2004 o enfermeiro deve fazer parte da equipe 

que compõe os serviços de diálise, sendo responsável pelos procedimentos e 

intercorrências de enfermagem (ANVISA, 2004). Portanto, cabe a esse profissional 

supervisionar a equipe que está sob sua responsabilidade e zelar para que os 

pacientes que estão sob seus cuidados sejam atendidos cuidadosamente para que o 

risco de infecção presente nesse ambiente seja reduzido. O controle de infecção tem 

sido uma das competências do profissional enfermeiro, conforme Portaria nº 
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2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998. Desta forma, cabe ao enfermeiro que atua 

em HD a vigilância da vacinação contra hepatite B para pacientes e profissionais de 

hemodiálise, além de outras atividades relacionadas ao controle da hepatite B, mas 

que são aplicadas também a outras infecções como a supervisão da limpeza e 

desinfecção de superfícies do ambiente dialítico e processamento de linhas e 

dialisadores dos pacientes, dentre outras.  

A realização de medidas já preconizadas, como a RDC154/2004 e Portaria 

nº 2.616/MS/GM, de 12 de maio de 1998, serão fundamentais para redução do risco 

de infecções em clínicas de diálise, cabendo ao enfermeiro das clínicas de diálise 

papel fundamental no cumprimento destas normas. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Em geral, indivíduos portadores de doença renal crônica terminal 

apresentam uma resposta vacinal contra hepatite B menor quando comparados à 

população em geral. Além disso, hemodialisados vacinados, que perdem seus 

anticorpos anti-HBs protetores tornam-se suscetíveis ao vírus da hepatite B, e ao se 

exporem a esse agente podem se infectar e transmiti-lo para outros pacientes e 

profissionais de hemodiálise, como também para seus familiares e comunidade. 

Portanto, o monitoramento da vacinação contra hepatite B é imperativo para 

prevenção dessa infecção no ambiente hemodialítico.  

O Programa Brasileiro de Diálise é considerado o terceiro maior do mundo, 

sendo o maior programa público de diálise (ROMÃO Jr, 2009). Em clínicas de 

hemodiálise, médicos e enfermeiros são os profissionais responsáveis pela 

implantação, manutenção e avaliação das medidas de prevenção e controle de 

infecções, incluindo a hepatite B. Portanto, devem ser responsáveis pelo 

monitoramento do anti-HBs e o encaminhamento dos pacientes para vacinação 

contra hepatite B, de acordo com a RDC 154 de 2004. Contudo, não existem 

informações sobre a efetividade deste monitoramento. 

Assim, a proposta deste estudo foi investigar a vigilância da vacinação 

contra hepatite B em clínicas de hemodiálise em Goiânia-Goiás, avaliando a 

efetividade do cumprimento da RDC154/2004 em clínicas de hemodiálise em 

Goiânia, Goiás. Os resultados dessa investigação proporcionarão informações 

ímpares sobre a vigilância da imunização contra hepatite B em pacientes renais 

crônicos que realizam hemodiálise, e poderão subsidiar a tomada de decisão do 

profissional enfermeiro em relação as medidas de controle e prevenção dessa 

infecção no ambiente hemodialítico. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

- Avaliar a vigilância do anti-HBs vacinal em hemodialisados em Goiânia-Goiás. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

- Verificar a frequência e a periodicidade da realização de testes anti-HBs em 

indivíduos em tratamento hemodialítico de 2005 a 2011; 

- Avaliar a persistência, em seis anos, dos títulos protetores de anti-HBs (anti-HBs ≥ 

10 mUI/ml) nos hemodialisados investigados. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1.Tipo de estudo, população e período 

 

Estudo de coorte retrospectiva, desenvolvido em cinco clínicas que realizam 

hemodiálise na cidade de Goiânia- Goiás.  A pesquisa foi realizada em prontuários 

de indivíduos com Doença Renal Crônica, que iniciaram hemodiálise no período de 

1 janeiro a 31 de dezembro de 2005. Estes pacientes foram avaliados até 31 de 

dezembro de 2011.  

Em 2005 existiam nove clínicas de hemodiálise em Goiânia, Goiás, para o 

tratamento renal substitutivo e um total de 1100 pacientes. Obtivemos a autorização 

para o estudo em cinco clínicas que atendiam cerca de 540 pacientes.  

 

4.1.1.Critérios de inclusão: 

 

Foram incluídos no estudo prontuários de pacientes que possuíam doença 

renal crônica terminal; idade igual ou superior a 18 anos e que iniciaram tratamento 

hemodialítico no ano de 2005. 

 

4.1.2.Critérios de exclusão: 

 

Foram excluídos do estudo prontuários de pacientes que possuíam registro 

de tratamento hemodialítico em outra unidade antes de 2005 e infecção prévia pelo 

HBV. 

 

4.2. Coleta de dados 

 

A coleta de dados ocorreu de janeiro de 2008 a julho de 2012 e aconteceu 

após contato prévio com o responsável técnico de cada clínica e respectiva 

assinatura da carta de aceite da pesquisa na clínica. A coleta foi realizada pela 

pesquisadora responsável, e por 3 auxiliares de pesquisa integrantes do Núcleo de 
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Estudos em Epidemiologia e Cuidados em Agravos Infecciosos, com ênfase em 

hepatites virais –(NECAIH). 

 Em todas as clínicas existiam enfermeiros responsáveis pelo serviço de 

enfermagem, como também áreas e profissionais de saúde exclusivos para 

tratamento dos pacientes HBsAg positivos. Os pacientes realizavam hemodiálise 

três vezes por semana, com duração média de quatro horas por sessão. 

Os dados foram coletados diretamente dos registros dos indivíduos 

elegíveis. Assim, a fonte de informação para esse estudo foi composta pelo 

prontuário e/ou registros de saúde do paciente nos clínicas de diálise, incluindo os 

dados informatizados, por meio do software para Gestão de Centros de Nefrologia –

 (Nefrodata). Todas as informações obtidas foram transcritas em formulário próprio 

(apêndice I). 

 

4.3. Variáveis do estudo 

 

Variáveis preditoras: 

 - Socio-demográficas: idade, sexo, escolaridade; 

 - Doença de base: hipertensão arterial, glomerulonefrite, diabetes, lúpus, etc. 

 - Vacina contra hepatite B: registro de vacinação na admissão (considerou-se como 

testes realizados na admissão aqueles que apresentaram testes de anti-HBs até 3 

meses após o início da hemodiálise); doses de reforço e intervalo entre as doses.  

 - Monitoramento: testes para detecção do anti-HBs e seus resultados. 

 

Variável de desfecho: 

 -Persistência do anti-HBs. 

 

4.4. Análise dos dados 

  

Os dados obtidos nos registros dos prontuários foram transcritos em 

formulário próprio, digitados em microcomputador e analisados em programa 

estatístico SPSS versão 16.0. Foi realizada estatística descritiva: frequência 

absoluta, média, mediana e os testes de 2, exato de Fisher e teste de t de student 
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foram utilizados, quando apropriados. Um valor de p < 0,05 foi considerado 

significante. 

4.5. Aspectos éticos-legais 

  

 Este estudo atendeu as condições estabelecidas pela resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde. O Projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás, 

protocolo n. 086/08. Todas as coletas foram realizadas após a autorização do 

responsável técnico da clínica de hemodiálise por meio de assinatura da carta de 

aceite para a realização da pesquisa. 
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5. RESULTADOS 

 

Em 2005, existiam 198 registros de admissão de doentes renais crônicos 

para tratamento hemodialítico nas cinco clínicas estudadas. Destes, 181 foram 

elegíveis para o estudo.  

As características desses indivíduos são apresentadas na Tabela 1. A 

maioria (61,3%) era do sexo masculino, possuía mais de 40 anos (75,2%) e 

escolaridade de até nove anos (67%). Em relação à procedência, 88,7% eram 

provenientes de outras cidades do Estado de Goiás.  

Verificou-se ainda que 2,3% já eram positivos para anti-HCV antes do 

tratamento hemodiálitico, e 0,6% eram positivos para anti-HIV.  
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Tabela 1. Características de uma coorte de indivíduos portadores de doença 
renal terminal, 2005-2011, Goiânia, Goiás 

 

Características 

Goiânia  

f (%) 

Sexo (n=181) 

Feminino 

Masculino 

 

70 

111 

 

38,7 

61,3 

Idade (anos) (n=181) 

≤ 40 

41-60 

>60 

 

 

45 

68 

68 

 

24,9 

37,6 

37,6 

Escolaridade (anos)(n=124) 

≤ 4 

5-9 

10-12 

>12 

SI=57 

 

 

10 

73 

7 

34 

 

8,1 

58,9 

5,6 

27,4 

Naturalidade (n=177)   

Goiânia 20 11,3 

Outros municípios 

SI=4 
 

 

157 88,7 

Anti-HCV + (n=176) 

SI=5 

 

04 2,3 

Anti-HIV + (n = 173) 

SI=8 

 

01 0,6 

   

*SI= Sem informação 

As principais causas de doença renal foram diabetes mellitus (23%) e 

hipertensão (26%). Dez pacientes tinham o diagnóstico de ambas enfermidades. 

Doença renal policística, glomerulonefrite crônica, litíase renal, nefrite lúpica e 

pielonefrite foram encontradas em 6 (3%), 8 (5%), 7 (4%), 2 (1%) e 5 (3%) 

indivíduos, respectivamente. Em 25% dos pacientes, a causa da doença renal era 

indeterminada (figura 5). 
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Figura 5. Frequência das principais causas de doença renal terminal em 
hemodialisados em Goiânia, Goiás 

 

A mediana de tempo de seguimento dos pacientes foi de 1.391 dias 

(mínimo: 10; máximo: 2.549). Do total de pacientes, 77 (42,5%) foram a óbito, 13 

(7,2%) foram submetidos a transplante renal, 22 (12,1%) transferidos para outras 

unidades e 15 (8,3%) saíram das unidades por razões não descritas nos prontuários 

(Tabela 2). 
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Tabela 2. Causas de perda de seguimento de uma coorte de indivíduos renais 
crônicos em terapia renal substitutiva, 2005- 2011, Goiânia, Goiás 

 

Dentre os hemodialisados estudados, 154 (85,1%) possuíam registros de 

teste do anti-HBs na época da admissão, e 122/154 (79,2%) informações sobre a 

resposta vacinal. Desses, 36 (29,5%) eram reagentes ao anti-HBs, evidenciando 

imunidade ao vírus da hepatite B (Fluxograma 1). Dados sobre os esquemas 

vacinais utilizados foram encontrados em somente 21 prontuários: 12 receberam 

quatro doses de 40µg; oito foram vacinados com três doses de 40 µg e um recebeu 

o esquema convencional (três doses de 20µg).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas de perda de seguimento 

 

f % 

Óbito 77 42,5 

Transplante  13 7,2 

Transferência 22 12,1 

Outros  15 8,3 
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Figura 6. Fluxograma de uma coorte de hemodialisados (2005-2011) admitidos 
para tratamento em cinco clínicas de hemodiálise em Goiânia, Goiás 

Considerando os indivíduos com, no mínimo 180 dias em tratamento 

(n=162), em somente 44 (27,2%) o monitoramento do anti-HBs foi realizado de 

acordo com a RDC 154/2004. A mediana da diferença entre o número de testes 

necessários e o número de testes realizados foi de dois testes, variando de zero a 

10 testes. Dez indivíduos não tinham qualquer registro de testagem para o anti-HBs 

após a admissão. A mediana de tempo de tratamento destes indivíduos foi de 765 

dias (mínimo de 300 e máximo de 1.071 dias).  

Dentre os indivíduos que possuíam, pelo menos, três registros de testagem 

para o anti-HBs durante o seguimento (n=120), somente 45 (37,5%) mantiveram-se 

Prontuários de pacientes admitidos 

para hemodiálises; n = 198 

Prontuários de pacientes 

elegíveis; n= 181 

Prontuários de pacientes com 

registros de teste do anti-HBs 

na admissão; n =154  

Prontuários pacientes 

reagentes ao anti-HBs; n = 36 

Prontuários de pacientes não 

reagentes ao anti-HBs; n = 86 

Prontuários de pacientes com 

registros de resposta vacinal; 

n =122 
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imune durante o período. Em 34 (28,3%) indivíduos, a persistência da positividade 

para o anti-HBs foi observada em mais da metade dos testes. 

Doses de reforço da vacina contra hepatite B foram registradas em 25 

prontuários. Nos 11 indivíduos persistentemente negativos para o anti-HBs, não 

existia qualquer registro de doses de reforço. Ausência de registros de doses de 

reforço da vacina contra hepatite B também foi observada em 51/64 prontuários de 

pacientes que apresentaram flutuações na positividade ao anti-HBs.  

Para analisar a persistência de títulos protetores de anti-HBs (> 10 mUI/ml), 

ao longo do seguimento em relação às variáveis, sexo, idade, positividade para anti-

HCV e título de anti-HBs admissional, foram incluídos na análise todos os indivíduos 

que não receberam doses de reforço, que permaneceram em seguimento por 180 

dias ou mais e possuíam, no mínimo, três testes de anti-HBs (n = 95).  Dentre as 

variáveis analisadas, apenas o título de anti-HBs admissional foi estatisticamente 

associado à persistência do anti-HBs ao longo do seguimento (p < 0,01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

 

Tabela 3. Fatores associados a persistência do anti-HBs resposta vacinal 
contra hepatite B em uma coorte de hemodialisados (n=95) em Goiânia-GO 

Variável 

 

 Anti-HBs positivo em todos os 

testes 

X2 p 

Sexo (n=95) Total Sim (%) Não (%)   

Feminino  38 12 31,6 26 68,4 0,28 0,60 

Masculino 57 21 36,8 36 63,2   

        

Idade(anos)(n=95)        

≤ 40  26 9 34,6 17 65,4 3,70 0,16 

41-60  38 17 44,7 21 55,3   

>60 31 7 22,6 24 77,4   

        

Anti-HCV(n=95)        

Positivo  4 1 25,0 3 75,0 0,17 0,68 

Negativo 91 32 35,2 59 65,8   

        

Anti-HBs 

admissional(n=60) 

       

< 10 41 6 14,6 35 85,4 15,1 < 0,01 

10-99 9 5 55,6 4 44,4   

>100 10 7 70,0 3 30,0   
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6. DISCUSSÃO 

 

No Brasil, o envelhecimento da população e o aumento da expectativa de 

vida, decorrentes da transição demográfica nas últimas décadas, contribuíram para 

mudanças no perfil de morbimortalidade e aumento da prevalência de doenças 

crônicas, entre elas a IRC (CHERCHIGLIA  et al., 2010). Isso mostra a importância 

da criação de políticas públicas e a realização de estudos que irão auxiliar na 

construção de estratégias para essa população, incluindo a redução de infecções 

virais, como hepatite B. 

O predomínio do sexo masculino na população do estudo foi semelhante aos 

resultados encontrados no Relatório do Censo Brasileiro de Diálise de 2011, onde 

57% das pessoas que estavam em tratamento eram do sexo masculino (SESSO et 

al., 2012). Outros estudos realizados no Brasil e em outros países corroboram com 

os achados da presente investigação (JAAR et al., 2005; INRIG et al., 2006; 

CHERCHIGLIA et al., 2010; PIVATTO, ABREU, 2010; TERRA et al., 2010; 

EKRIKPO et al., 2011, GASIM et al., 2012). Interessante, ao contrário do que 

observamos no Brasil, uma revisão sistemática que inclui estudos conduzidos na 

América do Norte, Europa e Ásia, revelou uma predominância de IRC em mulheres 

(ZHANG, ROTHENBACHER, 2008). 

Assim como observado por outros autores (RIBEIRO et al., 2007, AL 

SARAN, SABRY, 2012), verificou-se que a maioria (75,2%) dos hemodialisados 

estudados possuía idade superior a 40 anos. Também, em consonância com o 

Censo Brasileiro de Diálise – 2010, aproximadamente um terço dos indivíduos 

possuía mais de 60 anos (SESSO et al., 2011). Acredita-se que o aumento da 

expectativa de vida da população brasileira, os avanços no tratamento da IRC e 

melhoria no tratamento dialítico têm contribuído para o aumento da sobrevida de 

pacientes em diálise (BRAGA  et al., 2011).  

Do total de indivíduos estudados, 2,3% já eram positivos para anti-HCV e 

0,6% para o anti-HIV, antes do tratamento hemodiálitico. Esta taxa de positividade 

para o anti-HCV em doentes renais crônicos pré-diálise está em consonância com a 

relatada por Lemos et al., (2008) em pacientes de São Paulo (3,9%). Estudos 

internacionais têm mostrado taxas variando de 6,25% na Itália a 14,4% nos Estados 

Unidos (PETROSILLO et al., 2001; BERGMAN et al., 2005; IWASA et al., 2008; LI 

CAVOLI et al., 2011). 
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O principal meio de disseminação da infecção pelo HCV entre pacientes 

dialisados é por meio da transmissão nosocomial. O HCV pode ser introduzido nas 

clínicas de diálise por pacientes que receberam múltiplas transfusões de sangue ou 

que pertencem a grupos em risco elevado. Estes pacientes podem servir como 

reservatório do vírus e disseminar a infecção dentro da unidade de diálise (MELLO 

et al., 2007). De fato, em Goiânia, um estudo conduzido por Carneiro et al., (2001) 

mostrou uma positividade para hepatite C em hemodialisados de 46,7%, ou seja, um 

índice superior ao do presente estudo. Ainda, neste estudo ficou evidente a 

transmissão do HCV no ambiente hemodialítico.  

Em relação a prevalência do anti-HIV encontrada nos hemodialisados em 

Goiânia, verificou-se que a mesma foi semelhante à encontrada na população em 

geral do Brasil (0,6%)(BRASIL, 2012).  

Hipertensão e diabetes são doenças cada vez mais frequentes na sociedade 

moderna e importantes fatores de risco para IRC (ZHANG, ROTHENBACHER, 2008; 

CHERCHIGLIA et al., 2010), sendo responsáveis por cerca de 60% dos diagnósticos 

primários dos pacientes em diálise (BRASIL, 2006). De fato, neste estudo, as 

principais etiologias encontradas para IRC foram hipertensão arterial seguida por 

diabetes, e estes achados também têm sido observados por outros autores 

(RIBEIRO et al., 2008; CHERCHIGLIA et al., 2010; SESSO et al., 2011, BRAGA  et 

al., 2011).  

 Verificou-se que 77 (42,5%) pacientes foram a óbito no decorrer do 

seguimento. Este alto índice de mortalidade também tem sido relatado por outros 

autores brasileiros. Szuster et al., (2012) avaliaram 28.062 pacientes que iniciaram 

hemodiálise no período entre 1º de janeiro de 2002 a 31 de dezembro de 2003 e 

foram seguidos até 31 dezembro de 2004, sendo observado que 33% foram a óbito 

durante o período de seguimento. Matos et al., (2011) avaliaram a sobrevida em 

cinco anos de pacientes em HD em sete estados brasileiros, e observaram que 

47,4% foram a óbito em cinco anos. Alguns fatores parecem influenciar a sobrevida 

destes pacientes como a idade mais avançada e a existência de diabetes mellitus 

(JAAR et al., 2005; MCDONALD et al., 2009), e isso foi observado em nosso estudo. 

Dois terços dos pacientes possuíam mais de 60 anos, e diabetes estava entre as 

comorbidades mais prevalentes. 

Dos 154 hemodialisados que possuíam registros de teste do anti-HBs na 

época da admissão, 122 possuíam informações sobre a resposta vacinal, e apenas 
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29,5% eram reagentes ao anti-HBs, evidenciando imunidade ao HBV. Apesar da 

limitação desta informação, haja vista que não existiam registros de datas da vacina, 

número e concentração de doses e intervalo entre a última dose e testagem para 

detecção da resposta vacina; este resultado sugere uma baixa resposta imunológica 

à vacina contra hepatite B e ratificam estudos prévios que tem mostrado que a taxa 

de sucesso da imunização contra hepatite B é marcadamente menor em portadores 

de doença renal crônica terminal (FABRIZI, DIXIT, MARTIN, 2006; HASHEMI et al., 

2011).  

Para alcançar uma resposta imune adequada, em indivíduos 

imunossuprimidos como hemodialisados, tem sido recomendado doses mais 

concentradas da vacina contra hepatite B ou numero maior de doses (ZANETTI et 

al., 2008; CDC, 2001). Assim, no Brasil, recomenda-se para hemodialisados quatro 

doses duplas da vacina nos meses 0, 1, 2 e 6 (BRASIL, 2006). Contudo, neste 

estudo, dados sobre os esquemas vacinais utilizados foram encontrados em 

somente 21 prontuários: 12 receberam quatro doses de 40µg; oito foram vacinados 

com três doses de 40 µg e um recebeu o esquema convencional (três doses de 

20µg). Esses dados são preocupantes, visto que a recomendação RDC 154/ 2004 

para indivíduos que realizam hemodiálise parece não estar sendo executada da 

maneira correta em muitas clínicas de Goiânia. Ainda, os poucos registros de 

vacinação apontam para uma diversidade de esquemas vacinais. 

Apenas em 27,2% dos pacientes, o monitoramento do anti-HBs foi realizado 

de acordo com a RDC 154/2004. Para PIN et al., (2009) controles semestrais 

facilitam o reconhecimento de um número significativo de pacientes que podem se 

beneficiar com um reforço semestral da vacina e facilitar a correta identificação da 

resposta à imunização em não respondedores.  

Estudos de seguimento em indivíduos saudáveis têm sugerido que a 

imunidade contra hepatite B persiste por toda a vida, não sendo necessária a 

administração de doses de reforço da vacina, quando os títulos de anti-HBs 

declinam para níveis < 10 mUI/ml (BOXALL et al., 2004; YUEN et al., 2004; 

MCMAHON et al., 2005; CHEN, 2005; LIN et al., 2008). Nestes indivíduos, uma 

resposta anamnéstica é esperada após estímulo antigênico natural, sob a forma de 

linfócitos de memória específicos contra o HBsAg (MCMAHON et al., 2005; GIRNDT, 

2008; GILCA et al., 2009). Também, a persistência de títulos protetores de anti-HBs 
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está relacionado ao pico dos níveis de anticorpos primários obtido após vacinação 

(JILG, SCHMIDT, DEINHARDT, 1988; CHAREST et al., 2000; PIN  et al.,2009) 

 Em hemodialisados os dados disponíveis ainda são limitados, mas parece 

que a cinética do anti-HBs vacinal difere da observada em indivíduos 

imunocompetentes. Existem relatos de infecção pelo HBV clinicamente importante 

em hemodialisados imunocomprometidos cujos títulos protetores de anti-HBs 

declinaram para concentrações inferiores a 10 mUI/ml (HUTIN et al., 1999; CASTRO 

et al., 2000; LEWIS-XIMENEZ et al., 2001). Já em hemodialisados que mantém 

títulos protetores de anti-HBs, não existem evidencias de infecção pelo HBV 

clinicamente importante (MAST et al., 2005; RAMEZANI et al., 2008; PIN et al., 

2009; SURQUIN et al., 2011). Assim, para hemodialisados a monitoração da 

imunidade vacinal é fundamental para detecção da perda de anti-HBs protetores e 

administração de doses de reforço da vacina contra hepatite B, prevenindo-se, 

assim, a aquisição da hepatite B no ambiente hemodialítico ou comunidade.  

Neste estudo, somente o título de anti-HBs pós vacinal foi estatisticamente 

associado a persistência de títulos protetores.  Este resultado está em consonância 

com outros estudos em indivíduos imunocompetentes e imunocomprometidos, que 

tem mostrado que a persistência de níveis protetores anti-HBs é proporcional ao 

pico de concentração do anti-HBs seguido à vacinação primária (JILG, SCHMIDT, 

DEINHARDT 1988; CHAREST et al., 2000; PIN et al., 2009). Considerando que em 

indivíduos imunocomprometidos, como pacientes em diálise, a proteção contra a 

hepatite B não depende da memória imunológica, mas sim da presença de 

anticorpos circulantes (TONG et al., 2005; ELEFTHERIADIS et al., 2007; LITJENS et 

al., 2008), deve-se garantir para esta população, vacinas mais imunogênicas ou 

mais concentradas. No Brasil, como já afirmado anteriormente recomenda-se a 

administração de quatro doses duplas da vacina contra hepatite B.  

 Estudos mostram que indivíduos vacinados que perderam seus anticorpos 

ao longo do tempo, geralmente, desenvolvem uma resposta anamnéstica rápida 

após uma dose adicional da vacina, ou quando expostos ao HBV (MCMAHON et al., 

2005; GIRNDT 2008; GILCA et al., 2009). Isto sugere que a memória imunológica 

induzida pelo antígeno vacinal (ou natural) fornece proteção em longo prazo contra a 

doença. Assim, em indivíduos saudáveis, não são recomendadas doses de reforço 

da vacina.  



50 
 

 

Já em indivíduos imunocomprometidos, a perda de títulos protetores de anti-

HBs tem sido associada a infecção pelo HBV (HUTIN et al., 1999; CASTRO et al., 

2000; LEWIS-XIMENEZ et al., 2001). Assim, para estes indivíduos a manutenção de 

títulos protetores de anti-HBs é fundamental para prevenção desta infecção, sendo 

recomendadas doses de reforço da vacina contra hepatite B, quando o nível  de 

anticorpos anti-HBs declina para níveis abaixo de 10mIU/ml (CDC, 2001). 

Neste estudo, verificou-se que nos indivíduos que possuíam, pelo menos, 

três registros de testagem para o anti-HBs durante o seguimento, somente 37,5% 

mantiveram-se imune durante todo o período, ratificando o declínio pós-vacinação 

de títulos do anti-HBs em pacientes urêmicos (WAITE et al., 1995; BEL’EED  et al., 

2002; KAUSZ, PAHARI, 2004). Ainda, nos 11 indivíduos persistentemente negativos 

para o anti-HBs, não existia qualquer registro de doses de reforço. Ausência de 

registros de doses de reforço da vacina contra hepatite B também foi observado em 

51/64 prontuários de pacientes que apresentaram flutuações na positividade ao anti-

HBs. 

  Em Goiânia, Teles et al., (2002) mostraram que, de acordo com o que 

aconteceu em outros países, a implementação compulsória de medidas de 

prevenção de infecções e vacinação contra hepatite B em clínicas de hemodiálise 

reduziram as taxas de infecção pelo HBV em portadores de IRC em terapia renal 

substitutiva (BURDICK et al., 2003; KARKAR et al., 2006; EDEY, BARRACLOUGH, 

JOHNSON, 2010). Contudo, falhas na imunização podem ser causas de surtos de 

hepatite B nesta população (HUTIN et al., 1999, CASTRO et al., 2000; LEWIS-

XIMENEZ et al., 2001; IGAKI et al., 2003). Neste estudo ficou evidente falhas na 

vigilância da imunidade contra hepatite B em clínicas de hemodiálise, que podem ser 

a causa de infecção pelo HBV em hemodialisados suscetíveis, e consequentemente 

reservatórios desta infecção em nossa região.  Estas falhas parecem sistêmicas, e 

necessitam de reavaliação do serviço público que fiscaliza o cumprimento de 

normas e regulamentos para o funcionamento de clínicas de diálise de nossa região. 

Portanto, fica evidente a necessidade de cumprimento das políticas públicas 

existentes referentes a vacinação contra hepatite B na população em diálise, e ainda 

uma maior cobrança de órgãos fiscalizadores nessas clínicas, visto que o 

monitoramento de títulos protetores de anti-HBs e a realização de doses de reforço 

contra hepatite B não foram realizados conforme preconizado. Vale ressaltar 
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também que tanto enfermeiros como médicos que trabalham nesse ambiente devem 

repensar sua prática, haja vista as falhas observadas neste estudo.  
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7. CONCLUSÕES 

 

 Foram observadas falhas no cumprimento da RDC 154/2004 em clínicas de 

hemodiálise de Goiânia-Goiás, considerando a vigilância da vacinação contra 

hepatite B. Dentre os indivíduos com no mínimo 180 dias em tratamento 

(n=162), em somente 27,2% o monitoramento do anti-HBs foi realizado de 

acordo com a RDC 154/2004; 

 Doses de reforço da vacina contra hepatite B foram registradas em apenas 25 

prontuários; 

 Verificou-se que onze indivíduos foram persistentemente negativos para o 

anti-HBs durante todo o seguimento, e não existia qualquer registro de doses 

de reforço; 

 Títulos mais elevados de anti-HBs admissional foram estatisticamente 

associados à persistência do anti-HBs ao longo do seguimento (p < 0,01). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo apresentou algumas limitações visto que foram utilizados 

dados secundários e muitas informações não estavam disponíveis. Contudo, aponta 

para a necessidade de um maior rigor da Vigilância Sanitária no cumprimento da 

RDC 154/2004 nas clínicas de hemodiálise de Goiânia-Goiás.  

O Programa Brasileiro de Diálise necessita de ações de vigilância 

específicos e fiscalização eficaz das clínicas. Quanto ao risco de infecção nesses 

serviços, são evidentes a importância da adoção de medidas preventivas, como a 

vacinação e o conhecimento sobre a imunidade do indivíduo, cabendo a Vigilância 

Sanitária fiscalizar e direcionar essas clínicas a realizar ações que minimizam o risco 

de infecção. 

Além da importância da fiscalização, enfermeiros que atuam nesses 

ambientes devem cuidar para que o controle e a prevenção de infecções, que tem 

sido atribuições históricas de sua categoria sejam realizados. Portanto, cabe a esse 

profissional direcionar a equipe multiprofissional da qual faz parte para que o risco 

de infecção nesse ambiente seja minimizado, e ainda, zelar pela segurança do 

paciente que esta sob seus cuidados. 

Acreditamos que esse estudo contribuirá significativamente para o avanço 

do conhecimento em nosso país e poderá despertar a necessidade de realização de 

outros estudos sobre a vigilância da vacinação contra hepatite B em hemodialisados, 

visto que não existem estudos no Brasil. 
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APÊNDICE I 

No HV 

Projeto: Avaliação da persistência de anticorpos anti-HBs em hemodialisados 

vacinados contra hepatite B em Goiânia, Goias. 

 
1. Identificação (Entrevista) 

 
 
 
 

Prontuário:                                                                                                                                                Pront[      ] 

Unidade:                                                                                                                                                    Unid[      ] 

Nome (iniciais):   

Telefone:                      _______________________________ 
 
 

 

Sexo:                                    (1)- fem; (2)- masc                                                                                        sex[      ] 

Idade: age [      ] 

Naturalidade:                    (1)- Gyn; (2)- outras especificar nat  [      ] 

Escolaridade (anos) Escol[      ] 

Renda familiar (R$) Renda[      ] 

Tabagismo                         (1)- sim ; (2)- não; 9 (SI) Tabag[      ] 

Números de cigarros/dia Ncigarr[      ] 

 

2. Revisão do Prontuário 
 

Doença Renal Dis[      ] 

Data de ínicio da HD   ___/___/___ DIHD[      ] 

Tratamento em outras HD       (1)- sim ; (2)- não; 9 (SI) Other HD[      ] 

Peso:                                  ______ Kg Peso [      ] 

Altura:                               ______m Alt[      ] 

Kt/V KtV1[      ] 

Albumina Sérica Alb[      ] 

Hemoglobina Hg[      ] 

PTH PTH[      ] 

Anti-HCV                                  (1)- reagente ; (2)- não reagente; 9 (SI) HCV[      ] 

Anti- HIV                                   (1)- reagente ; (2)- não reagente; 9 (SI) HIV[      ] 

Data do teste anti-HBs na admissão    ___/___/___ Dtit[      ] 

Titulo de anti-HBs na admissão     Tit[      ] 

  

Data do 10 esquema                              ___/___/___ Desq[      ] 

Realizado antes da admissão     (1)- sim ; (2)- não; 9 (SI) VACAd[      ] 

N0 de doses do 1o esquema        (1)- 1; (2)-2; (3)-3; (4)-4; (5) >5 NDR1[      ] 

Via de aplicação Via 1[      ] 

Tipo de esquema :             Tesq1[      ] 
(1)- 3d/20ug; (2)-4d/20ug; (3)- 3d/40ug; (4)- 

4d/40ug; 5-outro: especificar ___________ 

(1) IM; (2) SC; (3)-ID; (4)- 

outro:Especificar: _____________ 



81 
 

 

Vacina utilizada MarcVac1[      ] 

Data do teste anti-HBs após esquema ___/___/___ Dtit1[     ] 

Titulo de anti-HBs após esquema      Tit1[     ] 

Doses de reforço                       (1)- sim ; (2)- não; 9 (SI) VACREf [     ] 

N0 de doses de reforço        (1)- 1; (2)-2; (3)-3; (4)-4; (5) >5 NCR [     ] 

Data de reforço 1                     ___/___/___ 
Data de reforço 2                    ___/___/___ 
Data de reforço 3                    ___/___/___ 
Data de reforço 4                    ___/___/___ 
Data de reforço 5                   ___/___/___ 
Data de reforço 6                   ___/___/___ 
Data de reforço 7                   ___/___/___ 
Data de reforço 8                   ___/___/___ 

Dref 1 [     ]  
Dref 2 [     ]  
Dref 3 [     ] 
Dref 4 [     ] 
Dref 5 [     ] 
Dre f 6 [     ] 
Dref 7 [     ] 
Dref 8 [     ] 

 

Data do teste anti-HBs 2  

Título anti-HBs 2  

  

Data do teste anti-HBs 3  

Título anti-HBs 3  

  

Data do teste anti-HBs 4  

Título anti-HBs 4  

  

Data do teste anti-HBs 5  

Título anti-HBs 5  

  

Data do teste anti-HBs 6  

Título anti-HBs 6  

  

Data do teste anti-HBs 7  

Título anti-HBs 7  

  

Data do teste anti-HBs 8  

Título anti-HBs 8  

  

Data do teste anti-HBs 9  

Título anti-HBs 9  

 

Obs: 

 

Data___/___/___ 

Entrevistador: 

(1)- Engerix; (2)-Euvac; (3)- Butang; (4)- 

outra: especificar ___________ 


