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RESUMO 

 

Para avaliar a persistência de anticorpos anti-HBs protetores seis anos após 

imunização com a vacina brasileira contra hepatite B, 89 adolescentes vacinados em 

2004 foram entrevistados e testados para os marcadores anti-HBs quantitativo e 

anti-HBc total. Após a vacinação primária, todos responderam com títulos protetores 

de anti-HBs e média geométrica de títulos (GMT) de anti-HBs de 4031,8 mUI/mL. 

Em 2010, 4,5% dos indivíduos não possuíam títulos de anti-HBs protetores (1-9 

mUl/mL), e a GMT diminuiu para 236,0 mUI/mL. Nenhum dos participantes 

apresentou positividade para o marcador anti-HBc. Verificou-se correlação positiva 

entre títulos de anti-HBs após a vacinação primária e seis anos após (p < 0,01). 

Onze indivíduos apresentaram títulos de anti-HBs sugestivo de booster natural. 

Prostituição e tatuagem/piercing foram marginalmente associados a booster natural 

na análise multivariada. O presente estudo mostrou os primeiros dados de 

persistência de anti-HBs após imunização com a vacina brasileira contra hepatite B 

em adolescentes e evidencia sua efetividade em médio prazo. 

Palavras-chave: Vacina brasileira contra hepatite B; hepatite B; Anticorpos anti-

hepatite B; Vacinação; Adolescente. 
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ABSTRACT 

 

In order to evaluate the persistence of protective anti-HBs over 6-years following the 

Brazilian recombinant hepatitis B vaccine, 89 adolescents vaccinated in 2004 were 

interviewed and tested for quantitative anti-HBs, and anti-HBc marker. Following 

primary vaccination, all individuals responded with protective anti-HBs titers and 

geometric mean titers (GMT) of 4031.8 mIU/mL. In 2010, 4.5% did not show 

protective anti-HBs titers (1-9 mIUl/mL), and the anti-HBs GMT decline to 236.0 

mIU/mL. Nobody presented positivity for anti-HBc marker. A positive correlation was 

observed between anti-HBs titers followed primary vaccination and six years later (p 

< 0.01). Eleven subjects showed anti-HBs titers suggestive of natural booster. 

Prostitution and tattooing/piercing were marginally associated with natural booster in 

multivariate analysis. This study showed the first data on anti-HBs persistence 

following the Brazilian hepatitis B vaccine in individuals sexually active, and 

highligths it’s effectiveness in medium term. 

Keywords: Brazilian vaccine against hepatitis B; Hepatitis B; Hepatitis B antibodies; 
Vaccination; Adolescent. 
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RESUMEN 

 

Para evaluar la persistencia de anticuerpos anti-HBs protectores seis años después 

de la vacunación con la vacuna brasileña contra la hepatitis B, 89 los adolescentes 

vacunados en el año 2004 fueron entrevistados y examinados para anti-HBs 

marcadores cuantitativos y anti-HBc. Después de la vacunación primaria, todos 

respondieron con títulos protectores de anticuerpos anti-HBs y media geométrica de 

los títulos (MGT) de anticuerpos anti-HBs 4031,8 mUI / ml. En 2010, el 4,5% de los 

sujetos tenían títulos de protección anti-HBs (1,9 mUI / mL), y disminuyó a 236,0 

GMT mUI / ml. Ninguno de los participantes dio positivo para el marcador anti-HBc. 

Hubo correlación positiva entre los títulos de anti-HBs después de la vacunación 

primaria y después de seis años (p <0,01). Once sujetos tenían títulos de anti-HBs 

sugestivos de refuerzo natural. La prostitución y tatuajes / perforaciones se 

asociaron marginalmente con refuerzo natural en el análisis multivariado. El presente 

estudio mostró los primeros datos sobre la persistencia de anticuerpos anti-HBs 

después de la inmunización con la vacuna brasileña contra la hepatitis B en 

adolescentes y demuestra su eficacia en el mediano plazo. 

Palabras-claves: Vacuna brasileña contra la hepatitis B; Hepatitis B; Anticuerpos 
contra la hepatitis B; Vacunación; Adolescente. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, estima-se que 350-400 milhões de pessoas no mundo são 

portadoras crônicas do vírus da hepatite B (HBV), sendo que, a cada ano, um milhão 

morrem de complicações decorrentes da doença (LIAW, CHU, 2009). Do total de 

casos novos de hepatite B, 70% ocorrem em indivíduos com idade entre 15 e 39 

anos (HEPATITIS B FOUNDATION, 2009). Assim, a vacina contra hepatite B é 

fundamental para o controle e prevenção dessa doença. Ela está disponível desde 

1981, e tem contribuído para redução dessa infecção e suas consequências – 

hepatite crônica, cirrose e carcinoma hepático (ZANETTI, VAN DAMME, SHOUVAL, 

2008). 

 

1.1. Vírus da Hepatite B 

O HBV pertence à família Hepadnaviridae, gênero Orthohepadnavirus (ICTV, 

2009). A partícula viral completa, denominada partícula de Dane, tem uma forma 

esférica com 42 nm de diâmetro, sendo constituída, externamente, por um envelope 

lipídico contendo o HBsAg e, internamente, por um nucleocapsídeo composto do 

antígeno core (HBcAg) e o genoma viral (HOLLINGER, LIANG, 2001) (Figura 1). 

Além da partícula de Dane, partículas subvirais esféricas e filamentosas, não 

infecciosas, com cerca de 20 nm de diâmetro são visualizadas por microscopia 

eletrônica em soros de indivíduos infectados pelo HBV (DANE, CAMERON, 

BRIGGS, 1970). 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Representação esquemática do vírus da hepatite B 

Fonte: Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health (Modificado).  

http://ocw.jhsph.edu/imageLibrary/views/fileLibrary/EID_lec19_slide11-medium.jpg  

 

http://ocw.jhsph.edu/imageLibrary/views/fileLibrary/EID_lec19_slide11-medium.jpg
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O genoma do HBV é formado por DNA circular parcialmente duplo, 

composto de uma fita completa (L ou negativa) e uma fita incompleta (S ou positiva, 

com, aproximadamente, 3.200 pares de base (REHERMANN, NASCIMBENI, 2005; 

KAY, ZOULIM, 2007). O DNA do HBV possui quatro sequências de leitura aberta, 

denominadas: Pré-S/S, Pré-C/C, P, e X, que se sobrepõem parcialmente devido a 

natureza compacta do genoma. Esses genes codificam as proteínas estruturais (L, 

M, S e “core”) e não estruturais do vírus (“e”, X e pol) (LIANG, 2009; DOO, GHANY, 

2010).  

A ORF Pré-S/S codifica as três proteínas que formam o envoltório viral: 

Large (L; 391-400aa ), Middle (M; 281 aa) e Small (S; 226 aa), pelo uso alternativo 

de três códons de iniciação e um códon de parada (MICHEL, TIOLLAIS, 2010). 

Essas três proteínas compartilham a mesma região carboxi-terminal (NGUYEN, 

LUDGATE, HU, 2008; DOO, GHANY, 2010). A proteína S é abundante, tanto na 

partícula de Dane, como nas subpartículas de 20 nm de diâmetro. Já a distribuição 

das proteínas L e M varia entre os tipos de partículas viral (LIANG, 2009) (Figura 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Representação do gene que codifica as proteínas que compõe o envelope 

do HBV 

Fonte: MICHEL, TIOLLAIS, 2010 
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As proteínas Pré-S/S têm sido utilizadas na produção de vacinas contra 

hepatite B. Anticorpos contra o determinante imunodominante a, um epítopo 

neutralizante presente na proteína S, conferem imunidade contra novas infecções 

pelo HBV, independente do subtipo ou genótipo viral. Também, os antígenos S e M 

parecem importantes na indução de células T auxiliares para produção de anticorpos 

anti-HBs (MICHEL, TIOLLAIS, 2010). Acredita-se que essas proteínas sejam 

capazes de induzir anticorpos neutralizantes que bloqueiam a adsorção, endocitose 

e penetração do HBV no hepatócito (SHOUVAL, 2003). 

Mutações na região S têm sido associadas à reativação da doença em 

portadores crônicos do HBV, falha na detecção do HBsAg por imunoensaios e 

escape viral, permitindo, ainda, a replicação do HBV em indivíduos previamente 

imunizados e com títulos de anti-HBs detectáveis (CARMAN et al., 1990; TABOR, 

2006). Ainda, deleções na região pré-S parecem aumentar o risco de 

desenvolvimento de hepatocarcinoma celular (CHEN et al., 2007; QU et al., 2011).  

A ORF Pré-C/C é dividida em regiões pré-core e core, as quais codificam as 

proteínas virais e (HBeAg) e core (HBcAg), respectivamente. A primeira é uma 

proteína solúvel e sua presença indica replicação viral e infecciosidade. Já a 

proteína core compõe o nucleocapsídeo viral. A ORF P codifica a polymerase, uma 

proteína formada por aproximadamente 800 aminoácidos. Ela é funcionalmente 

dividida em três domínios: domínio terminal, que é responsável pela encapsidação e 

iniciação de síntese da fita negativa; domínio RT (transcriptase reversa), que catalisa 

a síntese genômica; e o domínio ribonuclease H, a qual degrada o RNA pré-

genômico e facilita a replicação (LIANG, 2009). A ORF X codifica a proteína x 

(HBxAg) que possui múltiplas funções, incluindo sinal de transdução, ativação 

transcripcional e reparação de DNA e (NGUYEN, LUDGATE, HU, 2008; LIANG, 

2009). Acredita-se que essa proteína esteja envolvida na patogênese do carcinoma 

hepatocelular (ZHANG, ZHANG, YE, 2006). 

O HBV possui nove subtipos sorológicos (ayw1, ayw2, ayw3, ayw4, ayr, 

adw2, adw4, adrq+ e adrq-) (COUROUCÉ-PAUTY, LEMAIRE, ROUX, 1978), e oito 

grupos genômicos (A, B, C, D, E, F, G e H) (OKAMOTO et al., 1988; NORDER, 

COUROUCÉ, MAGNIUS, 1994; STUYVER et al., 2000; ARAUZ-RUIZ et al., 2002). 

Esses subtipos sorológicos e genótipos possuem distribuição geográfica 
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heterogênea (MAHTAB et al., 2008). No Brasil, estudos apontam a circulação dos 

genótipos A, B, C, D, F e G, sendo os genótipos A, D e F mais frequentes (TELES et 

al., 2002; MELLO et al., 2007; ALCALDE et al., 2009; MATOS et al., 2009; PEREIRA 

et al., 2009; TONETTO et al., 2009; BECKER et al., 2010;). 

 

1.2. Diagnóstico Laboratorial da Hepatite B 

 Antígenos do HBV (HBsAg e HBeAg) e anticorpos (anti-HBs, anti-HBe, anti-

HBc) são geralmente utilizados para o diagnóstico laboratorial, avaliação da fase 

clínica da hepatite B e indicação de tratamento (BOWDEN, 2006; PAWLOTSKY et 

al., 2008; SHIFFMAN, 2010). 

 Na infecção aguda pelo HBV, o HBsAg é o primeiro marcador encontrado no 

soro de indivíduos infectados, surgindo entre seis e 12 semanas após a exposição 

ao vírus, antes do surgimento de sintomas de hepatite B. Esse marcador, 

geralmente, permanece detectado por até seis meses, quando então desaparece e 

surge o seu anticorpo correspondente – anti-HBs, que indica imunidade e confirma 

proteção (BOWDEN, 2006). O HBeAg aparece logo após o HBsAg, sendo um 

marcador de replicação viral e de infectividade  O seu desaparecimento e o 

surgimento do anti-HBe sugere baixa replicação viral (KAO, 2008) (Figura 3). 

    

Figura 3 - Curso sorológico típico da hepatite B aguda 

Fonte: Ministério da Saúde, 2005 
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 O anti-HBc é o primeiro anticorpo detectado no soro de indivíduos 

infectados, sendo encontrado durante a infecção aguda e crônica, bem como em 

infecções resolvidas. É um marcador muito utilizado em estudos epidemiológicos, 

indicando contato prévio com o vírus. A fração IgM do anti-HBc surge logo após o 

aparecimento do HBsAg, sendo um bom indicador de infecção aguda. Esse 

marcador alcança seu pico máximo no início da convalescência, declinando ao longo 

de três a 12 meses (BOWDEN, 2006). Já a fração IgG do anti-HBc persiste no soro 

de indivíduos infectados durante toda a vida (BOWDEN, 2006; RIZZETTO, 

CIANCIO, 2008; LIANG, 2009) (Figura 3). 

 A permanência do HBsAg por mais de seis meses sugere que o indivíduo 

evoluiu para doença hepática crônica (KAO, 2008). Nesses indivíduos, são 

detectados também o anti-HBc total e HBV-DNA. O HBeAg pode ser detectado ou 

não, dependendo do status replicativo do vírus. Geralmente, na presença de baixa 

replicação viral, há soroconversão do HBeAg para anti-HBe (BOWDEN, 2006) 

(Figura 4).  

 

 

 

 

Figura 4 - Curso sorológico típico da hepatite B crônica 

Fonte: Ministério da Saúde, 2005 
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 O HBV-DNA é um marcador muito utilizado no prognóstico da hepatite B 

crônica, sendo que níveis altos é preditor de risco para o desenvolvimento de cirrose 

e carcinoma hepatocelular. A carga viral do HBV-DNA é considerada o melhor 

parâmetro de elegibilidade do tratamento, permitindo a avaliação da sua efetividade 

(MOMMEJA-MARIN et al., 2003; ALAZAWI, FOSTER, 2008; PAWLOTSKY et al., 

2008, CROAGH et al., 2011). 

  

1.3. Aspectos Clínicos e Tratamento da Hepatite B  

 O HBV é um vírus hepatotrópico e não citopático, podendo causar doença 

hepática aguda e/ou crônica (HOLLINGER, LIANG, 2001). O período de incubação 

da hepatite B é de 45-180 dias, sendo que 60% dos casos agudos da infecção são 

assintomáticos, levando o restante a apresentar a forma ictérica (SHIFFMAN, 2010). 

Em menos de 1% dos casos agudos, a doença pode assumir caráter fulminante com 

alta taxa de letalidade (DÉNY, ZOULIN, 2010; SHIFFMAN, 2010).  

 Por definição, hepatite B crônica se caracteriza pela persistência no soro do 

marcador HBsAg por mais de seis meses. Aproximadamente 5-10% dos indivíduos 

infectados na vida adulta desenvolvem a forma crônica da doença. Já os recém-

nascidos, infectados por transmissão vertical, o risco de cronicidade é de cerca de 

90% (RANGER-ROGEZ, DENIS, 2004). Também, nos casos crônicos, com 

evidências de replicação viral, 20% a 30% dos indivíduos evoluem para doença 

hepática avançada, podendo desenvolver cirrose e/ou hepatocarcinoma (KEW, 

2010; YANG, ROBERTS, 2010). 

 Na doença aguda, o tratamento da hepatite B é sintomático, uma vez que 

não existem evidências que justifiquem o uso de medicamentos antivirais e drogas 

imunomoduladoras nesta fase da doença (SHIFFMAN, 2010). Já na manifestação 

crônica, o tratamento inclui três grupos de medicamentos (interferon, análogos de 

nucleosídeos e análogos de nucleotídeos), sendo atualmente disponíveis sete 

fármacos (ALBERTI, CAPORASO, 2011; LOK, 2011). O principal objetivo do 

tratamento para os casos crônicos é reduzir o risco de progressão da doença 

hepática e de seus desfechos primários (cirrose, hepatocarcinoma) (LOK, 2011) e 

substitutivos (nível de HBV-DNA, enzimas hepáticas e marcadores sorológicos) 
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(PAWLOTSKY et al., 2008; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). A indicação do 

tratamento dependerá do grau de acometimento hepático e dos níveis séricos de 

replicação viral (EASL, 2009; CROAGH et al., 2011).  

 No Brasil, o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para o Tratamento 

de Hepatite Viral Crônica B e Coinfecções - 2009” recomenda os seguintes fármacos 

para o tratamento da hepatite B crônica: Interferon-alfa, interferon-alfa peguilado,  

lamivudina, tenofovir, entecavir e adefovir. A indicação desses medicamentos 

dependerá da apresentação clínica e laboratorial da doença, e todos são oferecidos 

gratuitamente para a população (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 

 

1.4. Epidemiologia da Infecção pelo HBV 

1.4.1. Transmissão do HBV 

O HBV pode ser encontrado em fluidos corpóreos como saliva, sangue, 

sêmen e secreção vaginal, sendo transmitido por via vertical/perinatal, sexual, 

parenteral e intrafamiliar (ALTER, 2003; ZEA-MAZO, NEGRETTE-MEJIA, 

CARDONA-MAYA, 2010). Também, esse vírus se mantém infeccioso por, pelo 

menos, uma semana em superfícies à temperatura ambiente (BOND et al., 1981). 

O risco de transmissão vertical é proporcional aos níveis de HBeAg ou HBV-

DNA maternos (WALZ et al., 2009; WISEMAN et al., 2009; SHAO et al., 2011). 

Assim, o risco em recém-nascido, filho de mãe HBeAg+, é de 75%, podendo diminuir 

para 6% se houver  intervenção por meio de vacina e imunoglobulina (ISAACS et al., 

2011). Em relação à transmissão intrafamiliar, essa parece dependente da 

convivência com familiares portadores do vírus e do grau de parentesco (EROL et 

al., 2003; ZERVOU et al., 2005; SALKIC et al., 2009).  

A via sexual é uma importante forma de transmissão da infecção pelo HBV. 

Portanto, portadores de doenças sexualmente transmissíveis e indivíduos com 

múltiplos parceiros, que desconsideram o uso de preservativos durante relações 

sexuais, são considerados em risco elevado de adquirir essa infecção (MATOS et 

al., 2008; MIRANDA et al., 2008; LIM et al., 2009; STABINSKI et al., 2011). 
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A transmissão parenteral do HBV ocorre por contato com sangue 

contaminado, principalmente por via percutânea. O risco de transmissão por essa 

via é maior que 30% em indivíduos susceptíveis, sem profilaxia pós-exposição ou 

imunização adequada, sendo aproximadamente 100 vezes maior do que pelo HIV 

(DEUFFIC-BURBAN et al., 2011). Usuários de drogas é um grupo em risco elevado 

para infecção pelo HBV devido ao compartilhamento de seringas e agulhas durante 

o uso de drogas injetáveis (NEAIGUS et al., 2008; QUAN et al., 2009; SCHREUDER 

et al., 2010; NELSON et al., 2011). Os profissionais da saúde também estão em 

situação de risco, haja vista o risco frequente de acidentes com exposição a fluidos 

biológicos contaminados (LOPES et al., 2001; GERSHON et al., 2009; ATTAULLAH 

et al., 2011) como também outros grupos como indivíduos politransfundidos e/ou 

submetidos a procedimentos invasivos (FERREIRA et al., 2006; MOREIRA et al., 

2010; ELAMIN, ABU-AISHA, 2011).  

 

1.4.2. Soroprevalência do HBV 

A prevalência da infecção pelo vírus da hepatite B é classificada de acordo 

com a endemicidade do HBsAg na região. Em áreas de baixa endemicidade, como 

na Europa Ocidental, América do Norte e parte da América do Sul, onde as vias de 

transmissão predominantes são a parenteral e a sexual, a taxa de positividade para 

o HBsAg, na população em geral é < 2% (SHEPARD et al., 2006; RANTALA, VAN 

DE LAAR, 2008). Em áreas de endemicidade intermediária, onde a prevalência para 

o HBsAg se encontra entre 2-7%, como partes das Américas Central e do Sul e 

países do Oriente Médio, como Irã e Paquistão, todas as formas de transmissão do 

vírus são encontradas (SHEPARD et al., 2006; RANTALA, VAN DE LAAR, 2008; 

MERAT et al., 2009; SPECIALIST PANEL ON CHRONIC HEPATITIS, 2012). Já 

parte dos continentes africano e asiático possuem endemicidade elevada (HBsAg > 

8%), sendo as principais formas de transmissão as vias vertical/perinatal e 

horizontal/intrafamiliar (VALENTE et al., 2010; YANG et al., 2010; GULUBE et al., 

2011; KHALED et al., 2011).  

 No Brasil, um estudo de base populacional, realizado nas Capitais do Brasil, 

estimou uma prevalência global para o HBsAg de 0,37%, caracterizando, portanto, o 
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País como de baixa endemicidade (PEREIRA et al., 2010). Na Região Centro-Oeste 

(Goiânia, Campo Grande e Cuiabá), esse mesmo estudo encontrou positividade de 

0,31% (PEREIRA et al. 2009). No entanto, em Goiânia-GO, investigações em grupos 

específicos têm mostrado prevalências que variam de 0,6% em adolescentes 

(OLIVEIRA et al., 2006) a 5,8% em hemodialisados (TELES et al., 2002). 

 

1.5. Hepatite B em Adolescentes e Jovens 

Os adolescentes estão mais propensos a adquirir doenças de transmissão 

sexual devido, principalmente, à fase de experimentação sexual que vivenciam 

(AGGARWAL et al., 2010; DICLEMENTE et al., 2011). Estudos revelam que essa 

população apresenta-se vulnerável à aquisição de HBV, HIV e HPV, devido a fatores 

como idade precoce da primeira relação sexual, falha na constância e no uso correto 

de barreiras de proteção (preservativos), múltiplos parceiros sexuais, relações 

sequenciais de curta duração e a não procura aos serviços de saúde (TAQUETTE, 

VILHENA, PAULA, 2004; MIRANDA et al., 2008; FORHAN et al., 2009). O uso de 

drogas e de álcool também têm sido apontados como comportamentos de risco, 

aumentando a exposição a essas infecções (CELENTANO et al., 2008). 

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, entre os anos de 

1999 e 2009, foram notificados 96.044 casos de hepatite B, sendo que 53% (50.945) 

se concentraram em indivíduos de 20 a 29 anos, evidenciando a ocorrência da 

doença em indivíduos jovens do país (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010a).  

Uma pesquisa realizada para avaliar a soroprevalência do HBV na América 

Latina mostrou um aumento na positividade do anti-HBc entre os adolescentes a 

partir de 16 anos nos cinco países analisados (SILVEIRA et al., 1999). No Brasil, o 

estudo de base populacional conduzido na Região Centro-Oeste encontrou uma 

prevalência de 2,2% para o anti-HBc em indivíduos de 13 a 19 anos não vacinados 

contra hepatite B e de 1,5% nos vacinados (PEREIRA et al., 2009). Em Goiânia-GO, 

Porto et al. (1994) mostraram uma positividade global para o HBV de 13,5% em 496 

adolescentes que vivem em situação de rua e Oliveira et al. (2006) encontraram em 

664 escolares de baixa renda, matriculados em duas escolas públicas da região 



28 

 

metropolitana do município, uma prevalência para o anti-HBc de 5,9%, variando de 

2,4% nos adolescentes de 12-13 anos a 17,3% nos de 18-19 anos.  

 

1.6. Vacina Contra Hepatite B 

A vacinação é a estratégia mais segura e eficaz na prevenção da hepatite B 

(HUANG, LU, CHEN, 2011).  A primeira vacina contra hepatite B disponível foi 

produzida a partir de plasma de portadores de hepatite B crônica, sendo utilizadas 

partículas de HBsAg purificadas e inativadas por métodos físico-químicos. Essa 

vacina, comumente chamada de plasma-derivada ou de primeira geração, foi 

desenvolvida na França e nos EUA e licenciada no início da década de 80 

(SZMUNESS et al., 1981; MAHONEY, KANE, 1999) e tem sido ainda empregada em 

alguns países da Ásia e África (LU et al., 2008; ZANETTI, VAN DAMME, SHOUVAL, 

2008; ROMANO et al., 2011).  

A preocupação com a segurança da vacina plasma-derivada, relacionada 

aos riscos de transmissão de patógenos e as dificuldades para obtenção do plasma 

de indivíduos cronicamente infectados, motivou a criação de vacinas produzidas por 

engenharia genética. Tais vacinas são denominadas vacinas recombinantes ou de 

segunda geração (ASSAD, FRANCIS, 1999; ROMANO et al., 2011).  

A vacina contra hepatite B é usualmente administrada em três doses, com 

intervalos mínimos de quatro semanas da 1ª para a 2ª dose, e oito semanas entre a 

2ª e 3ª dose. A resposta vacinal é avaliada de acordo com os níveis de anticorpos 

anti-HBs, sendo o critério de soroproteção definido como concentração de anti-HBs 

≥ 10 mUI/mL (EUROPEAN CONSENSUS GROUP ON HEPATITIS B IMMUNITY, 

2000; MAST et al., 2006).  

Atualmente, a vacinação contra hepatite B é indicada a partir do nascimento, 

iniciando-se nas primeiras 12 horas de vida, seguindo a 2ª dose no primeiro mês, e a 

3ª dose no sexto mês (CDC, 2011a), sendo que o Brasil segue esse esquema.  

Mais de 90% das pessoas saudáveis respondem à vacina contra hepatite B 

com títulos protetores. Alguns fatores podem predispor a uma baixa resposta 

vacinal, como idade aumentada, obesidade, tabagismo, sexo masculino, 
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prematuridade, positividade para o HIV, tratamento com imunossupressor ou 

imunomodulador e determinantes genéticos (ESPOSITO et al., 2009; VAN DEN 

BERG, VAN HOOGSTRATEN, VAN AGTMAEL, 2009; RAHIER et al., 2010; LIN et 

al., 2011; ROMANO et al., 2011). Em caso de não resposta à vacina, recomenda-se 

refazer o esquema de três doses (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2005; CDC, 2011b). 

Para indivíduos que não foram imunizados previamente contra hepatite B, 

recomenda-se o esquema convencional de três doses, ou seja, 0, 1 e 6 meses 

(CDC, 2010).  

Devido à falha vacinal ou à baixa resposta apresentada por alguns 

indivíduos, principalmente naqueles em risco elevado, como profissionais de saúde 

e pacientes com doenças renais crônicas, novas vacinas têm sido propostas, 

denominadas de terceira geração. Em tais vacinas, são utilizadas, além da proteína 

S, as proteínas L e M, a fim de estimular uma maior e melhor ação do sistema 

imune. Como sistema de expressão são utilizados células de mamíferos, em 

particular células de ovário de hamster (CHO - Chinese Hamster Ovary) (SHOUVAL 

et al., 1994; YAP, CHAN, 1996; RENDI-WAGNER et al., 2006; RAPICETTA et al., 

2009; ZHANG et al., 2011). 

Em 1991, a OMS recomendou a inclusão da vacina contra hepatite B nos 

programas de imunização de todos os países-membro, sendo que, até o final de 

2009, 177 países já haviam integrado a vacina contra hepatite B em seus programas 

de imunização (WHO, 2010b). Em alguns países de baixa endemicidade para 

hepatite B, como os do Reino Unido e Países Baixos, Dinamarca, Suécia e Noruega, 

a vacina tem sido recomendada apenas a grupos em risco elevado (RIMŠELIENĖ et 

al., 2011; ROMANO et al., 2011). 

No Brasil, a introdução da vacina contra hepatite B ocorreu no final da 

década de 80, em áreas de alta prevalência (Amazônia Legal). Mas, só em 1996 foi 

incluída no Calendário Básico de Imunização brasileiro, sendo fornecida sem custo 

para a população. Em 1997, sua oferta foi expandida a todos os estados do País 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003). A cobertura vacinal contra hepatite B avançou na 

última década, sendo que, em 1999, 84% das crianças com menos de dois anos 

receberam as três doses da vacina contra o HBV e, em 2009, este índice alcançou 

95% (WHO, 2010a). Atualmente, a vacina contra hepatite B é oferecida 
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gratuitamente a todos os indivíduos com menos de 25 anos e a grupos em risco 

elevado para essa infecção como profissionais do sexo, usuários de drogas, bem 

como profissionais da área da saúde (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010b). Ainda, a 

imunização é indicada para os membros de famílias de indivíduos com hepatite B 

(ZERVOU et al., 2005). 

 

1.6.1. Vacina Brasileira contra Hepatite B 

Vários países produzem a vacina contra HBV. No Brasil, essa vacina é 

produzida pelo Instituto Butantan, São Paulo (COSTA et al., 1997). Para a produção 

da vacina brasileira utiliza-se como sistema de expressão a levedura Hansenula 

polymorfa (IOSHIMOTO et al., 1999). A vantagem desse sistema de expressão em 

comparação com outros, como Saccharomyces cerevisiae, é o tempo de expressão 

de 4 a 10 vezes maior, diminuindo, assim, os custos de produção (LEE et al., 1997; 

HIEU et al., 2002). Anualmente, o Instituto Butantan fabrica 50 milhões de doses, 

abastecendo todos os estados brasileiros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2003; 

INSTITUTO BUTANTAN, 2011).  

Inicialmente, a vacina brasileira foi elaborada contendo a mesma 

concentração de HBsAg recombinante (20 μg/mL) que a vacina padrão-ouro, 

Engerix-B®, sendo administrada a dose plena em adultos, e a metade (10 μg/mL) 

em indivíduos com menos de 20 anos de idade (COSTA et al., 1997). Embora, a 

vacina brasileira apresente boa imunogenicidade, quando administrada em 

lactentes, crianças e indivíduos jovens (BALDY et al., 2004; ISOLANI et al., 2006; 

TAVARES, 2009; JUNQUEIRA et al., 2010), com taxas de soroproteção 

semelhantes a da vacina padrão-ouro, estudos têm mostrado uma menor resposta à 

vacina em indivíduos mais velhos (> 30 anos) (IOSHIMOTO et al., 1999; MARTINS 

et al., 2004). Isso levou ao aumento da concentração de HBsAg, sendo que, desde 

2010 a vacina brasileira é elaborada numa concentração de 25 μg/mL do antígeno 

(MORAES, LUNA, GRIMALDI, 2010). 

Em relação à reatogenicidade, estudos têm mostrado que a vacina brasileira 

apresenta eventos adversos semelhantes aos da vacina de referência (COSTA et 
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al., 1997; IOSHIMOTO et al., 1999; BALDY et al., 2004; MARTINS et al., 2004; 

ISOLANI et al., 2006; TAVARES, 2009; JUNQUEIRA et al., 2010). 

 

1.6.2. Persistência de Anticorpos Anti-HBs 

A persistência de anticorpos anti-HBs ainda não está totalmente esclarecida. 

Estudos sugerem que a proteção contra o HBV é dependente de uma complexa 

interação entre as células B, linfócitos T de memória, linfócitos T citotóxicos e de 

complexos antígeno-anticorpo (VAN DAMME, VAN HERCK, 2007). Os antígenos 

presentes na vacina estimularão primeiramente a resposta celular e, após, a 

humoral, sendo capazes de ativar uma resposta imunológica eficaz contra o vírus. 

No esquema convencional de três doses (0, 1 e 6 meses), as duas primeiras, 

geralmente, são suficientes para a indução de anticorpos contra o vírus da hepatite 

B. A 1ª dose fornecerá um período de latência de alguns dias ou semanas para o 

aparecimento de anticorpos séricos, ocorrendo a resposta humoral secundária ao 

segundo contato com o antígeno (2ª dose). A 3ª dose fornece um “reforço” a essa 

resposta, ampliando a concentração de anticorpos para níveis superiores aos das 

primeiras doses (EUROPEAN CONSENSUS GROUP ON HEPATITIS B IMMUNITY, 

2000; MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001; BANATVALA, VAN DAMME, 2003). 

 Após a indução de anticorpos por vacina, esses declinam com o tempo, 

especialmente no primeiro ano (EUROPEAN CONSENSUS GROUP ON HEPATITIS 

B IMMUNITY, 2000; CDC, 2005; CHEN, 2009). Estudos de seguimento têm 

mostrado a perda da persistência desses títulos ao longo do tempo (EUROPEAN 

CONSENSUS GROUP ON HEPATITIS B IMMUNITY, 2000; HAMMITT et al., 2007; 

BIALEK et al., 2008; BUT et al., 2008; LU et al., 2008; DONG et al., 2009). Entre 

crianças sadias imunizadas, que responderam com títulos protetores, 5-10% 

apresentarão uma queda ou ausência de títulos de anti-HBs em um período de 5 a 

15 anos (CDC, 2005). 

Apesar da queda de anticorpos após imunização primária, uma produção 

elevada de linfócitos B de memória sensíveis ao antígeno surgirá dentro de 3-5 dias 

do estímulo antigênico. Isso ocorre como resposta secundária à exposição ao 

HBsAg, mesmo se a concentração de anti-HBs circulantes, anterior à exposição, for 
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baixa ou indetectável (DENTICO et al., 2002; VAN DAMME, VAN HERCK, 2007). Tal 

evento, denominado resposta anamnéstica (LAI et al., 1993; EUROPEAN 

CONSENSUS GROUP ON HEPATITIS B IMMUNITY, 2000; LIN et al., 2003; YUEN 

et al., 2004), é importante para a permanência dos anticorpos vacinais, e tem sido 

observado em indivíduos imunizados, vivendo em locais de alta e baixa 

endemicidade, como países da Ásia e Europa, respectivamente (LAI et al., 1993; LIN 

et al., 2003; YUEN et al., 2004; JOHN, COOKSLEY, 2005; ALFALEH et al., 2008; 

POKORSKA-LIS, MARCZYNSKA, 2011; WU et al., 2011). 

Investigações têm mostrado que a persistência de anti-HBs vacinal também 

está associada ao pico de níveis de anticorpos anti-HBs após a imunização primária 

(JILG, SCHMIDT, DEINHARDT, 1989; VAN HERCK et al., 1998; HAMMITT et al., 

2007; BUT et al., 2008). Também, a imunogenicidade da vacina parece ser um fator 

determinante da força de resposta anamnéstica ao estímulo antigênico 

(BANATVALA, VAN DAMME, OEHEN, 2001). 

Estudos em indivíduos imunizados com vacinas plasma-derivadas ou com 

as primeiras vacinas recombinantes comercializadas têm mostrado a persistência de 

anticorpos por mais de 18-20 anos após a vacinação primária, permitindo, assim, a 

proteção da infecção pelo HBV em longo prazo (HUANG et al., 1999; YUEN et al., 

2004; JACOB, COOKSLEY, 2005; BUT et al., 2008; CHINCHAI et al., 2009; 

POOROLAJALA et al., 2010; ROZNOVSKY et al., 2010; HUANG, LU, CHEN, 2011; 

LIN et al., 2011; WU et al., 2011; ZHU et al., 2011). 

Esforços têm sido feitos a fim de se esclarecer a necessidade de doses 

adicionais após esquema primário. Alguns relatam que após 15-20 anos de 

imunização, uma dose de reforço seria necessária para garantir a proteção por toda 

a vida, especialmente em grupos que apresentam comportamentos de risco para 

hepatite B (LU et al., 2008; CHINCHAI et al., 2009; JAN et al., 2010). Contudo, até o 

momento, não existe consenso quanto à aplicação de doses de reforços em 

indivíduos imunocompetentes que responderam à vacina com títulos protetores de 

anti-HBs. De acordo com o Consenso Europeu (EUROPEAN CONSENSUS GROUP 

ON HEPATITIS B IMMUNITY, 2000), é necessária a realização de estudos para  

monitoração da vacina em longo prazo a fim de se ratificar a ausência de episódios 

clinicamente significativos de desenvolvimento da doença em indivíduos imunizados.  
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1.7. Justificativa 

Alguns estudos de seguimento têm mostrado a perda de títulos protetores de 

anti-HBs vacinal após anos de imunização, sendo então especulada a necessidade 

de doses de reforço (HUANG et al., 1999; BANATVALA, VAN DAMME, 2003; 

ALFALEH et al., 2008; LU et al., 2008; CHINCHAI et al., 2009; JAN et al., 2010; 

POOROLAJAL et al., 2010).  

Em 2003, investigou-se 664 adolescentes (12 a 19 anos de idade) de baixa 

renda de duas escolas públicas localizadas da região metropolitana de Goiânia 

(OLIVEIRA et al., 2006). De acordo com este trabalho, a prevalência global para o 

HBV foi de 5,9%, sendo observado um gradiente de positividade com o aumento da 

idade dos indivíduos. Verificou-se, ainda, uma associação positiva entre marcadores 

de infecção pelo HBV e comportamentos de risco como relações sexuais 

desprotegidas, piercing, consumo de bebida alcoólica e uso de drogas. Desta 

população, 170 adolescentes suscetíveis à hepatite B receberam três doses de 20 

µg da vacina brasileira contra hepatite B, conforme recomendado pela Secretaria de 

Estado de Saúde de Goiás, na época do estudo. Todos responderam à vacina, 

sendo que a 98,8% com títulos acima de 100 mUI/mL.  

Vários países produzem a vacina recombinante contra hepatite B, utilizando 

diversos sistemas de expressão para obtenção do HBsAg recombinante (COSTA et 

al., 1997; HIEU et al., 2002; HADIJI-ABBES et al., 2009; LIU et al., 2009; ZHANG et 

al., 2011). A vacina brasileira contra hepatite B foi introduzida no PNI em 2002, 

sendo utilizado como sistema de expressão a Hansenula polymorfa. De nosso 

conhecimento, não existem estudos de seguimento sobre a persistência de títulos 

protetores de anti-HBs da vacina produzida no País. Portanto, a proposta deste 

estudo foi de avaliar a persistência da resposta vacinal contra hepatite B em jovens 

que receberam a vacina brasileira há seis anos. Acreditamos que estas informações 

serão de grande importância para validação da efetividade da vacina brasileira 

contra hepatite B em médio prazo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral  

 Investigar a persistência e proteção, em seis anos, de anticorpos anti-HBs 

vacinais em jovens imunizados com a vacina brasileira contra hepatite B. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Verificar a ocorrência de infecção pelo HBV nestes indivíduos; 

 Avaliar os títulos de anti-HBs em jovens respondedores à vacina brasileira 

contra hepatite B, após seis anos de imunização; 

 Analisar fatores comportamentais preditores de “booster” natural de HBsAg. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Delineamento do estudo 

Trata-se de um estudo de coorte prospectivo. De novembro de 2003 a 

novembro de 2004, realizou-se um estudo epidemiológico e avaliou-se a resposta 

vacinal contra hepatite B em 664 adolescentes matriculados em duas escolas 

públicas de Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, Goiás, conforme 

descrito por Oliveira e cols. (2006). Um total de 170 adolescentes recebeu três 

doses de 20 μg da vacina brasileira contra hepatite B, desenvolvendo títulos 

protetores de anti-HBs. De setembro de 2010 a fevereiro de 2011, esses indivíduos 

foram investigados quanto à persistência dos títulos de anti-HBs vacinal. Do total de 

jovens elegíveis (n=170), foi possível a avaliação de 89 indivíduos. 

 

3.2. População 

A população constituiu-se de indivíduos imunizados previamente com a 

vacina brasileira contra hepatite B, participantes do projeto de pesquisa “Estudo 

epidemiológico molecular da infecção pelo vírus da hepatite B em adolescentes em 

situação de risco social”, financiado pelo CNPQ, processo nº 475292/2003-0. 

 

3.2.1. Critérios de Inclusão 

 Ter recebido as três doses da vacina brasileira contra hepatite B, na ocasião da 

realização do estudo supra-citado; 

 Ter realizado o teste anti-HBs após 45 a 60 dias do esquema vacinal; 

 Residir na região metropolitana de Goiânia.  
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3.2.2. Critérios de Exclusão 

 Ter recebido doses adicionais de reforço de vacina contra hepatite B durante o 

período de seguimento (2006-2010). 

 

3.3. Variáveis do Estudo 

 Dados sóciodemográficos: sexo, idade, naturalidade e renda familiar. 

 Número de parceiros sexual, experiência homossexual, frequência do uso de 

preservativo durante as relações sexuais, história de doença sexualmente 

transmissível, abuso sexual, prostituição, uso de drogas ilícitas, uso de 

bebidas alcoólicas, antecedente de prisão, cirurgia e transfusão sanguínea, 

presença de tatuagem e piercing. 

 

3.3.1. Variáveis de Desfecho 

 Detecção do marcador anti-HBc; 

 Títulos de anti-HBs  10 mUI/mL = títulos protetores; 

 Títulos de anti-HBs, no mínimo, duas vezes maior do que o detectado após 

vacinação primária (BUT et al., 2008) = estímulo antigênico natural/booster 

natural. 

 

3.4. Coleta de Dados  

Inicialmente, foram realizadas reuniões com a direção de ensino das duas 

escolas que participaram do projeto “Estudo epidemiológico e molecular da infecção 

pelo vírus da hepatite B em adolescentes em situação de risco social” para 

apresentação do projeto de pesquisa atual e autorização para realização do estudo 

(ANEXO I e II). Após o consentimento dos diretores das escolas, procedeu-se à 

busca dos indivíduos por meio da relação nominal de alunos matriculados. Em 
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seguida, foram resgatados nos históricos escolares dos alunos seus endereços e 

telefones. 

A estratégia de recrutamento incluiu, primeiramente, contatos telefônicos, 

sendo agendada data, local e horário para a entrevista. Se o sucesso com esta 

estratégia não fosse obtido, partia-se para o contato no domicílio. Nos casos em que 

os jovens não eram encontrados nos endereços fornecidos pelas escolas, realizava-

se uma busca exaustiva no setor da antiga moradia, sendo questionados aos 

vizinhos, parentes próximos ou mesmo os atuais locatários do imóvel sobre o 

destino dos jovens. Em diversos momentos, foi preciso inúmeras visitas ao mesmo 

local, na tentativa de encontrar um indivíduo elegível. Nesse sentido, a procura se 

encerrava na 3° tentativa frustrada ao domicílio, ou ao perceber-se de que não havia 

chances de localização do eleito. Como a residência dos participantes se localizava 

em regiões periféricas, em alguns casos houve a dificuldade de acesso, 

principalmente em setores de chácaras. 

As entrevistas ocorreram, em sua maioria, no domicílio do próprio indivíduo. 

Dois participantes, por solicitação dos mesmos, foram entrevistados no local de 

trabalho e, um, em uma das escolas da pesquisa. Em todos os locais era garantido 

um ambiente, o mais privativo possível, para realização das entrevistas. No 

recrutamento, os participantes eram esclarecidos acerca do desenvolvimento da 

pesquisa e de sua participação na mesma, sendo então aplicado o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE I). Após o entendimento, a 

aceitação e a assinatura do TCLE, o indivíduo era encaminhado para a entrevista 

utilizando-se um questionário semi-estruturado (APÊNDICE II). 

 

3.5. Amostras Sanguíneas e Estocagem  

Após a entrevista, realizava-se a coleta de 10 mL de sangue, por punção da 

veia cubital, com seringa e agulha descartáveis. O sangue obtido era conservado em 

tubo de ensaio identificado, de acordo com o número do protocolo do estudo, sendo 

então, transportado em caixa de isopor até o Laboratório de Virologia do Instituto de 

Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP/UFG), onde todos os soros eram 
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separados em uma alíquota, e estocados a –20ºC até a realização dos testes 

sorológicos.  

Em todos os procedimentos foram respeitadas as normas de biossegurança, 

conforme Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 306, de 07 de dezembro de 

2004 (BRASIL, 2004). A antissepsia local foi realizada com algodão hidrófilo 

umedecido com álcool a 70%. O coletador lavou as mãos antes e após a punção, e 

utilizou luvas descartáveis em todos os procedimentos, desprezando-as após cada 

uso. Foram utilizadas seringas e agulhas esterilizadas e descartáveis, sendo todo o 

material perfurocortante desprezado em recipiente próprio (caixa de papelão com 

paredes rígidas). Os demais materiais foram descartados em sacos brancos leitosos. 

Todos foram desprezados em local designado para lixo hospitalar. 

 

3.6. Detecção Quantitativa do Anti-HBs  

Todas as amostras sorológicas foram testadas para a detecção quantitativa 

do marcador anti-HBs, por meio do ensaio enzimoimunoensaio de micropartícula 

(MEIA), utilizando-se o Sistema AxSYM de automação e kits  AxSYMTM AUSAB 

(Abbot Laboratórios do Brasil), conforme descrito pelo fabricante. Para os testes 

empregou-se a mesma técnica utilizada na amostra de 2004. 

Os títulos de anti-HBs foram determinados e expressos em mUI/mL, 

utilizando-se o padrão de referência internacional da OMS. O critério de 

soroconversão foi definido como concentração de anti-HBs ≥ 1 mUI/mL e de 

soroproteção ≥ 10 mUI/mL. Deste modo, os jovens foram classificados como não-

soroprotegidos (anti-HBs = 1-9 mUI/mL), protegidos com títulos baixos (anti-HBs = 

10–99 mUI/mL), protegidos com títulos bons (anti-HBs = 100-999 mUI/mL) e 

protegidos com títulos excelentes (anti-HBs ≥ 1.000 mUI/mL). 

 

3.7. Detecção Qualitativa do Anti-HBc  

Para detectar o marcador anti-HBc, utilizou-se reagentes comerciais 

Hepanostika anti-HBc Uni-Form (Biomérieux-Holanda). O teste é baseado no 
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princípio de inibição competitiva. Na microplaca, com poços sensibilizados com 

HBcAg foram adicionadas as amostras e os controles (positivos e negativos), 

juntamente com o conjugado (anti-HBc humano marcado com peroxidase de rábano 

– HRP). Após incubação a 37°C por 90 minutos e lavagem com tampão fosfato, foi 

adicionada a solução substrato/cromógeno (tetrametilbenzidina/peróxido de uréia) e 

realizada nova incubação por 30 minutos. A reação foi interrompida pela adição de 

ácido sulfúrico (1N) e a leitura espectrofotométrica realizada em 450 nm.  

O valor do cut-off foi obtido por: 0,25 (CNx + 3CPx), onde CNx é igual ao 

valor médio das absorbâncias dos controles negativos e CPx ao dos controles 

positivos. Assim, foram consideradas amostras positivas, aquelas com absorbância 

menor ou igual ao valor do cut-off. 

 

3.8. Processamento e Análise Estatística dos Dados 

Os dados foram processados e analisados por meio do programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), versão 15.0 for Windows. As médias 

geométricas dos títulos de anti-HBs foram calculadas com intervalo de confiança de 

95%. Correlação entre títulos de anti-HBs em 2004 e 2010 foi realizada pelo 

Coeficiente de Spearman. O teste de qui-quadrado (χ2) e Exato de Fisher foram 

utilizados para testar a significância de diferenças entre proporções. Variáveis 

associadas a booster natural na análise univariada (p < 0,10) foram incluídas no 

modelo de regressão logística. Valores de p < 0,05 foram considerados 

estatisticamente significativos. 

 

3.9. Aspectos Éticos 

A todos os participantes foram devolvidos os resultados dos exames, sendo 

realizada orientação àqueles com títulos menores de 10 mUI/mL. A pesquisa foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Goiás (CEP/HC/UFG), protocolo: n° CEP-150 (ANEXO III). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Coorte de 2004-2010 

Dos 664 adolescentes escolares que participaram do projeto “Estudo 

epidemiológico e molecular da infecção pelo vírus da hepatite B em adolescentes 

em situação de risco social”, 170 foram elegíveis para o presente estudo (Figura 5).  

De setembro de 2010 a fevereiro de 2011, realizou-se a tentativa de contato com os 

elegíveis, a fim de que participassem do novo projeto, sendo que, do total, 94 foram 

localizados e convidados a participar do estudo e 89 concordaram. As 

características dos indivíduos participantes e não participantes do estudo são 

apresentadas na Tabela 1. Ambos os grupos foram comparáveis considerando sexo, 

idade, naturalidade, renda familiar e títulos de anti-HBs (p > 0,05). 

 

Tabela 1– Características da coorte de jovens (n=170) elegíveis ao estudo, Goiânia-

GO, 2010-2011 

Dados 
Participantes (%)  

n=89 

Não participantes (%) 

n=81 
×

2
 p 

Sexo     
Feminino 38 (42,7) 42 (51,8)   
Masculino 51 (57,3) 39 (48,1) 1,42 0,23 

     
Idade (anos) 

 (média = 21,3)     
≤ 21 48 (53,9) 44 (54,3)   
>21 41 (46,0) 37 (45,6) 0,00 0,96 

     

Naturalidade     

Goiânia 60 (67,4) 44 (54,3)   

Outra cidade 29 (32,6) 37 (45,6) 3,06 0,08 
     

Renda Familiar (Salário Mínimo)     

≤ 1  12 (17,1) 13 (19,7)   
> 2-5  54 (77,1) 50 (75,8) 0,22 0,89 
> 5  4 (5,7) 3 (4,5)   
Sem informação 34     
     

GMT Anti-HBs (mIU/mL)  
(IC 95%) 

4031,8  
(2908,7 – 5588,5) 

4713  
(3467,4 – 6412,1)   
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Figura 5 - FLUXOGRAMA – Coorte de seis anos do estudo com jovens da região 

metropolitana de Goiânia, Goiás, 2004-2010 
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4.2. Títulos de Anti-HBs e Detecção do Anti-HBc Total  

Verificou-se correlação significativa entre os títulos de anti-HBs após 

vacinação primária e após seis anos (Correlação de Spearman = 0,483; p < 0,01) 

(Figura 6). 
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Figura 6 - Correlação dos títulos de anti-HBs após vacinação primária e após seis 

anos 

As Figuras 7 e 8 apresentam os títulos de anti-HBs dos 89 jovens nos anos 

de 2004 e 2010. Em 2004, todos responderam a vacina contra hepatite B com títulos 

> 10 mUI/mL, sendo que 98,8% desenvolveram títulos de anti-HBs ≥ 100 mUI/mL, e 

77,5% títulos ≥ 1000 mUI/mL. Já em 2010, 4,5% dos jovens não apresentaram 

títulos protetores de anti-HBs, 30,3% tinham títulos baixos, entre 10 e 99 mUI/mL, 

43,8% títulos bons - entre 100 e 999 mUI/mL e apenas 21,3% níveis de anti-HBs ≥ 

1000 mUI/mL, considerados títulos excelentes (p < 0,01).  

Os 89 jovens recrutados em 2010 foram testados para o anti-HBc, sendo 

todos negativos. 
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Figura 7 – Títulos de anti-HBs nos anos de 2004 e 2010 em 89 jovens, Goiânia-GO, 

2004-2010 
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Figura 8 – Persistência dos títulos de anti-HBs em seis anos nos 89 jovens, Goiânia-

GO, 2004-2010 
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4.3. Média Geométrica de Títulos (GMT) Anti-HBs 

A GMT dos títulos de anti-HBs nos jovens vacinados em 2004 foi de 4.344 

mUI/mL. A Tabela 2 mostra a GMT de anti-HBs seis anos após a vacinação primária 

contra hepatite B, na qual se verifica que a mesma declinou para 236 mUI/mL, 

variando de 173,78 mUI/mL (IC95%: 93,32–316,22) nas jovens do sexo feminino a 

295,12 mUI/mL (IC95%: 162,18–524,80) nos jovens do sexo masculino. 

 

Tabela 2 – Média geométrica de títulos anti-HBs vacinais, de acordo com sexo, da 

coorte de jovens vacinados contra hepatite B em 2004, Goiânia-GO, 2010-2011 

  

Sexo 

 

Anti-HBs  

GMTa (mUI/mL) (IC 95%b) 

Feminino (n=38) 173,78 (93,32–316,22) 

   

Masculino (n=51) 295,12 (162,18–524,80) 

   

Total  236,00 (155,65–357,82) 

   

 

a
 GMT: média geométrica de títulos anti-HBs; 

b
 IC 95%: intervalo de confiança de 95% 

 

4.4. Análise Univariada e Multivariada 

Onze jovens apresentaram títulos de anti-HBs duas vezes maiores do que 

os observados após a vacinação primaria, sugerindo booster natural de HBsAg. Na 

análise univariada, verificou-se que antecedentes de prostituição e presença de 

tatuagem/piercing foram estatisticamente associados à booster natural (p < 0,05) 

(Tabela 3). Essas variáveis foram incluídas em um modelo de regressão logística, 

sendo que prostituição [Odds ratio ajustado (ORaj): 6,6; p = 0,09] e 

tatuagem/piercing (ORaj: 4,6; p = 0,07) mostraram-se marginalmente associadas ao 

desfecho  (Tabela 4).  
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 Tabela 3– Análise univariada de fatores associados a booster natural em jovens 

vacinados contra hepatite B em 2004, Goiânia-GO, 2010-2011 

 

Fatores Associados 
Booster natural 

 
 

n/total
a
 (%) OR (IC95%)

b
 p 

Sexo      
Feminino 4/38 (10,5) 1,0   
Masculino 7/51 (13,7) 1,3 (0,4-5,0) 0,75 

      
Sexo com parceiro do mesmo sexo      

Não 10/83 (12,0)    
Sim 0/3 (0,0)  - 0,52 

      
Uso de preservativo      

Sempre 4/36 (11,1) 1,0   
Ocasionalmente/nunca 6/49 (12,2) 1,1 (0,3-4,3) 0,87 

      
Antecedentes de DST      

Não 11/81 (13,6)    
Sim 0/5 (0,0)  - 0,38 

      
Antecedentes de abuso sexual      

Não 11/86 (12,8)    
Sim 0/3 (0,0)  - 0,51 

      
Antecedentes de prostituição      

Não 9/83 (10,8) 1,0   
Sim 2/4 (50,0) 8,2 (1,03-65,7) 0,02 

      
Antecedentes prisionais      

Não 11/84 (13,1)    
Sim 0/5 (0,0)  - 0,39 

      
Uso de drogas ilícitas      

Nunca 6/62 (9,7) 1,0   
Maconha 2/16 (12,5) 1,3 (0,2-8,7) 0,74 
Cocaína 3/11 (27,3) 3,3 (0,6-18,2) 0,11 

      
Uso de bebida alcoólica      

Não  3/20 (15,0) 1,0   
Sim 8/69 (11,6) 0,7 (0,1-4,0) 0,68 

      
Uso de tatuagem/ piercing       

Não 2/43 (4,7) 1,0   
Sim 9/46 (19,6) 5,0 (1,01-24,6) 0,03 

      
Número de parceiros sexuais na vida      

≤ 5 4/45 (8,9) 1,0   
> 5 7/43 (16,3) 2,0 (0,5-7,4) 0,30 
      

Antecedentes de cirurgia      
Não  8/56 (14,3) 1,0   
Sim 3/33 (9,1) 0,6 (0,1 – 2,4) 0,47 
      

Antecedentes de transfusão sanguínea      
Não  11/85 (12,9)    
Sim  0/4 (0,0)  - 0,44 
      

a
 o denominador reflete o número de respostas válidas; 

b
 OR (IC 95%) Odds Ratio – estimativa de chance com 95% de intervalo de confiança. 
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Tabela 4 – Análise multivariada de variáveis associadas a booster natural do HBsAg 

em jovens previamente vacinados contra hepatite B em 2004, Goiânia-GO, 2010-2011 

 

Fatores Associados 

Booster natural 
 

OR bruto 

(95% IC)a 

OR ajustado 

(95% IC)b p 

Sexo      
Feminino 1,0  1,0   
Masculino 1,3 (0,4-5,0) 1,4 (0,3-5,5) 0,65 

 
Antecedentes de prostituição      

Não 1,0  1,0   
Sim 8,2 (1,03-65,7) 6,6 (0,8-58,4) 0,09 

 
Presença de tatuagem/piercing        

Não 1,0  1,0   
Sim 5,0 (1,01-24,6) 4,6 (0,9-23,3) 0,07 

      

a
 OR (IC 95%) Odds Ratio – estimativa de chance com 95% de intervalo de confiança; 

b
 OR (IC 95%) Odds Ratio 

ajustado com 95% de intervalo de confiança. 
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5. DISCUSSÃO 

Este é o primeiro estudo no Brasil que avalia a persistência de anticorpos 

vacinais contra hepatite B após seis anos de imunização, utilizando a vacina 

recombinante, produzida pelo Instituto Butantan. Os resultados adicionam 

conhecimentos sobre a efetividade dessa vacina, principalmente quando 

administrada em jovens que se encontram em risco de exposição ao HBV. 

No estudo realizado em 2003-2004, todos os adolescentes vacinados contra 

HBV desenvolveram títulos protetores de anti-HBs (≥ 10 mUI/mL) (OLIVEIRA et al., 

2006). Seis anos após, verificou-se que 4,5% dos jovens apresentavam títulos de 

anti-HBs < 10 mUI/mL. Esse declínio é esperado devido à cinética dos títulos de 

anti-HBs, os quais diminuem consideravelmente no primeiro ano após a vacinação, 

e gradualmente nos anos subsequentes (JILG, SCHMIDT, DEINHARDT, 1989; WU 

et al., 1999; OZAKI et al., 2000; CDC, 2005).  

Realmente, em Taiwan, um país de alta endemicidade para hepatite B, WU 

et al. (1999) mostraram que 6,1% de 805 crianças, filhas de mães HBsAg positivas, 

imunizadas com a vacina plasma-derivada (Merck Sharp and Dohme) no primeiro 

ano de vida (n=805), não possuíam títulos protetores de anti-HBs após cinco anos 

de imunização. Também, em um estudo multicêntrico, realizado em países de baixa 

endemicidade, Marshall et al. (2010) observaram que após o mesmo período de 

imunização, 5,9% e 3% de crianças e adolescentes que receberam, 

respectivamente, duas (20 µg/dose) e três (10 µg/dose) doses de vacina 

recombinante não possuíam títulos anti-HBs ≥ 10 mUI/mL. Por outro lado, no 

Canadá, Duval et al. (2005) avaliaram a persistência de anticorpos vacinais em 

crianças de 8-10 anos de idade, utilizando duas vacinas recombinantes: Engerix B 

(10 µg/dose) e Recombivax-HB (2,5 µg/dose), e encontraram uma proporção maior 

de indivíduos não soroprotegidos (12,6% e 18,4%, respectivamente). Assim, esse 

declínio parece ser independente da endemicidade do HBV e do tipo de vacina. 

Estudos têm mostrado que a persistência de títulos protetores de anti-HBs 

está relacionada ao pico dos títulos de anticorpos após a vacinação primária (WU et 

al., 1999; BANATVALA et al., 2001; BUT et al., 2008; ROMANO et al., 2011). Dos 89 

jovens avaliados neste estudo, 95,5% mantiveram títulos protetores de anti-HBs, 
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65,1% permaneceram com títulos maiores de 100 mUI/mL e 21,3% com títulos 

superiores a 1000 mUI/mL. De fato, utilizando três doses de 20 μg da vacina 

brasileira obteve-se uma GMT de 4.344 mUI/mL após a vacinação primária 

(OLIVEIRA et al., 2006) e isto provavelmente contribuiu para a persistência de títulos 

protetores de anti-HBs após seis anos de imunização na maioria dos jovens 

estudados.  

Um estudo de seguimento realizado por ALFALEH et al. (2008) mostrou 

persistência de títulos de anti-HBs mais elevada em indivíduos do sexo masculino. 

Nesta investigação, foram verificados títulos de anti-HBs superiores em jovens do 

sexo masculino (GMT: 295,12; IC 95%: 162,18–524,80), quando comparada a do 

sexo feminino (GMT: 173,78; IC 95%: 93,32–316,22), embora esta diferença não 

tenha sido significativa.  

A resposta anamnéstica se caracteriza por níveis de anticorpos acima do 

detectado após vacinação primária, sendo dependente do contato com o antígeno 

após a imunização, seja por meio de uma dose de reforço da vacina ou pela 

exposição natural ao vírus (LAI et al., 1993; LIN et al., 2003; YUEN et al., 2004).  

Na Polônia, um país de baixa prevalência para hepatite B, um estudo 

sugeriu intervenção cirúrgica e tratamento odontológico como possíveis fontes de 

estímulo antigênico em crianças de 10 a 12 anos, previamente imunizadas 

(POKORSKA-LIS, MARCZYNSKA, 2011). No presente trabalho, 11 jovens 

apresentaram títulos de anti-HBs, no mínimo, duas vezes maior do que a detectada 

após a vacinação primária, sugerindo, também, estímulo antigênico natural. Ainda, a 

análise univariada de fatores preditores revelou que uso de tatuagem e/ou piercing e 

antecedentes de prostituição foram preditores de booster natural e, após a análise 

multivariada, essas variáveis se mantiveram marginalmente associadas 

provavelmente porque o número de participantes não foi suficiente para mostrar uma 

associação robusta.  

No presente estudo verificou-se estreita associação entre tatuagem/piercing 

e booster natural na análise univariada, sendo que esta associação foi ainda 

marginal após análise multivariada. Interessante, no estudo de Oliveira et al. (2006), 

verificou-se também associação entre os marcadores de exposição ao HBV e essa 
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variável, sugerindo possível fonte de infecção por esta via na região deste estudo. 

Tais práticas são procedimentos considerados invasivos. Assim, se os profissionais 

que os realizam não cumprem com padrões mínimos de higiene, incluindo a 

utilização de equipamentos esterilizados e descartáveis, o risco de exposição a 

agentes infecciosos como HBV se torna mais evidente (HAYES, HARKNESS, 2001; 

OBERDORFER et al., 2003; TRESO et al., 2012). De fato, investigações conduzidas 

em indivíduos privados de liberdade têm apontado compartilhamento de material 

perfurocortante na prática de tatuagem e piercing como uma importante via de 

transmissão e exposição ao HBV em prisões (SAMUEL et al., 2001; KHAN et al., 

2005; VISWANATHAN et al., 2011).  

Em relação à antecedente de prostituição, este tem sido considerado preditor 

de infecção pelo HBV (FORBI et al., 2008; BAUTISTA et al., 2009; PINARBASI et al., 

2009; KASSAK et al., 2011; WONG, YIM, LYNN, 2011). Profissionais do sexo é um 

grupo em risco elevado para hepatite B podendo funcionar como reservatórios e 

disseminadoras do vírus, devido às relações sexuais sequênciais, muitas vezes sem 

preservativos (FORBI et al., 2008; WONG, YIM, LYNN, 2011), mas também pela 

frequência elevada de uso de drogas ilícitas (BAUTISTA et al., 2009).  

Embora tenha sido observada uma proporção maior de booster natural em 

jovens que referiram uso de drogas e múltiplos parceiros sexuais quando 

comparados aos que não referiram tais comportamentos, a diferença não foi 

estatisticamente significativa, provavelmente porque o número de participantes foi 

insuficiente. Uso de drogas constitui um risco para transmissão do HBV, ocorrendo 

principalmente pelo compartilhamento de seringas e agulhas contaminadas com 

sangue (FRANCOIS, HALLAUER, VAN DAMME, 2002; ALTER, 2003).  

Alguns estudos de seguimento têm mostrado a ocorrência de infecção 

subclínica pelo HBV com resolução, quando títulos de anti-HBs declinam para níveis 

não protetores (YUEN et al., 2004; LU et al., 2008; WU et al., 2011; ZHU et al., 

2011). Nesta investigação, durante o período de seguimento, nenhum jovem 

desenvolveu a infecção pelo HBV, haja vista que ninguém foi positivo para o anti-

HBc. Esse achado evidencia a efetividade da vacina brasileira contra hepatite B em 

adolescentes em risco para essa infecção. Contudo, deve-se ressaltar que os jovens 

do presente estudo receberam 60 µg do antígeno recombinante. Desde 2010 a 
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vacina vem sendo formulada com 25 µg/mL, sendo administradas três doses de 12,5 

µg em indivíduos com menos de 25 anos de idade, ou seja, 62,5% da concentração 

de antígeno administrada nos participantes do estudo. 

Os resultados do presente estudo ratificam a boa imunogenicidade da vacina 

brasileira contra hepatite B em médio prazo em adolescentes. Considerando que 

outros países como a Coréia (HIEU et al., 2002) e Índia (KULKARNI et al., 2006) 

produzem também vacinas contra hepatite B, usando como sistema de expressão 

para obtenção do HBsAg recombinante a levedura Hansenula polymorfa, nossos 

resultados podem ser extrapolados para estas vacinas. Contudo, mais estudos são 

desejáveis para avaliar a efetividade desta vacina em longo prazo.   

Por fim, estratégias de educação em saúde, que visem mudanças de 

comportamentos de risco devem ser prioritárias para adolescentes, haja vista que, 

mesmo protegidos contra o HBV, outros patógenos possuem as mesmas vias de 

transmissão, como, por exemplo, o HIV e o HCV e apresentam maior morbidade 

(MIRANDA et al., 2008, NEAIGUS et al., 2008, QUAN et al., 2009, DEUFFIC-

BURBAN et al., 2011). 
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6. CONCLUSÕES 

Os resultados de persistência do anti-HBs e de proteção em médio prazo 

evidenciam a efetividade da vacina brasileira contra hepatite B, quando administrada 

em adolescentes em esquemas de três doses de 20 µg; 

Nenhum jovem se infectou pelo HBV durante o período de seguimento do 

estudo, evidenciado a efetividade da vacina brasileira contra hepatite B, em médio 

prazo, em população que apresenta risco para esta infecção; 

Somente 4,5% dos jovens avaliados não apresentaram títulos protetores de 

anti-HBs. A GMT de anti-HBs, após seis anos de vacinação primária, foi de 236,00 

mUI/mL (IC 95%: 155,65 – 357,82); 

Onze jovens apresentaram títulos de anti-HBs superiores aos detectados 

após a vacinação primária, sugerindo booster natural. A análise multivariada revelou 

que prostituição e tatuagem/piercing foram marginalmente associadas a estímulo 

antigênico ao HBV. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma limitação deste estudo foi a perda de seguimento de 48% da população 

original. Contudo, não houve diferença estatística entre o grupo que participou do 

estudo comparado ao que não participou, garantindo, portanto, a representatividade 

dos jovens participantes. Os jovens estudados vivem em uma região de expansão 

da capital goiana, apresentando grande mobilidade geográfica. Por se tratar de 

indivíduos de baixa renda, na expectativa de melhores condições de emprego e de 

vida, mudanças de endereços e de cidades parecem comuns. De fato, neste estudo, 

segundo relato de vizinhos, muitos jovens foram viver em outros estados, até 

mesmo em outros países, em busca de trabalho ou de estudo.  

Por meio deste estudo foi possível perceber que os jovens entrevistados, 

mesmo tendo participado do estudo anterior (OLIVEIRA et al,. 2006), e de um 

projeto de extensão sobre hepatite B e sua prevenção (vinculado ao estudo), 

mostraram comportamentos de risco semelhantes ao encontrado em 2003. Tal fato 

evidencia a necessidade de estratégias de educação em saúde de maior impacto 

para essa população, que promovam efetivamente mudanças de comportamentos.  
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Prezado(a) Senhor(a), 
 Você está sendo convidado (a) a participar, novamente, como voluntário(a), de uma 
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responsável. Caso não queira participar, você não será penalizado de forma alguma.  
 
TÍTULO: “Vacina brasileira contra hepatite B: persistência de anticorpos vacinais 

após seis anos de imunização em adolescentes escolares” 

PESQUISADOR 
RESPONSÁVEL: 

PROFA. DRA. SHEILA ARAUJO TELES 
TELEFONE PARA CONTATO: (62) 8127-9945/ 9631-

5006 
 

PESQUISADOR 
PARTICIPANTE: 

ENFA. MESTRANDA KAMILLA VÊNCIO FRAUZINO 
ALEXANDRE 
TELEFONE PARA CONTATO: (62) 8174-4144/ 3645-

2336 

 
OBJETIVO DO ESTUDO:  

 Investigar, se após seis anos de vacinação contra hepatite B, você ainda 
possui anticorpos vacinais contra essa infecção. 

 
DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO 

 Após concordar em participar do projeto e assinatura deste termo, será 
realizada a entrevista pela equipe. O roteiro a ser utilizado é constituído de duas partes, a 
primeira parte referente aos dados pessoais atuais (escolaridade, estado civil, renda 
familiar) e, a segunda parte referente a fatores que possam contribuir para baixa resposta 
vacinal (historia de tabagismo, doenças crônicas, hepatite C, e Aids). Alem disso serão 
coletados dados sobre uso de drogas ilícitas, presença de tatuagem, história de transfusão 
sanguínea, doenças sexualmente transmissíveis e alcoolismo. A seguir, serão coletados 05 
mL de sangue através de punção venosa, utilizando-se seringa e agulha descartáveis. O 
sangue obtido será conservado em tubo de ensaio numerado, de acordo com o número de 
identificação do participante (ID). O tubo será transportado para o Laboratório de Virologia 
do IPTSP/UFG, onde o soro será separado e estocado a –20ºC até a realização dos testes 
laboratoriais. Se após a realização desses testes, ainda restar algum soro, esse 
permanecerá congelado, podendo ser utilizado em futuras pesquisas com outros agentes 
infecciosos que também causam hepatite, mediante a autorização e aprovação do(s) 
novo(s) projeto(s) pelo CEP da UFG e, quando for o caso, da CONEP. 
 
RISCOS 

Os riscos da sua participação no estudo referem-se a punção venosa, como a que 
você faz quando precisa fazer outros exames laboratoriais que necessitam de sangue para 
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sua realização. Essa técnica será realizada por um profissional capacitado, sendo 
asseguradas todas as medidas para prevenção de infecção no local da punção.  

 
BENEFÍCIOS 

O benefício direto que você terá com a participação neste estudo será o 
conhecimento sobre a sua resposta vacinal em longo prazo. Além desse benefício, com o 
desenvolvimento deste estudo forneceremos informações valiosas sobre a imunogenicidade 
da vacina brasileira contra hepatite B. 

 
CONFIDENCIABILIDADE, PRIVACIDADE E PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO 
 A sua participação neste estudo se dará apenas no momento da entrevista. Se você 
concordar em participar, as informações obtidas relacionadas à sua pessoa serão 
registradas em fichas próprias. Os dados e resultados serão guardados e analisados em 
forma de códigos, sendo que os seus dados pessoais serão mantidos em segredo o tempo 
todo. Portanto, o seu nome não constará nas fichas ou em qualquer outro local. Além disso, 
você tem liberdade de retirar o consentimento a qualquer tempo, sem nenhum prejuízo para 
você. 
 

RESSARCIMENTO DE DESPESAS 

Você não terá custo ao participar deste estudo, como também não receberá 
pagamento ou qualquer gratificação financeira. Caso você se sinta lesado, poderá pleitear 
indenização, que será concedida mediante a confirmação de eventuais danos decorrentes 
da sua participação nesta pesquisa. 

 
________________________________ 

Pesquisador (Entrevistador) 
 

 
CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO SUJEITO Eu, 

_____________________________________,RG/CPF/___________________________ 
abaixo assinado, concordo em participar do estudo “Vacina brasileira contra hepatite B: 
persistência de anticorpos vacinais após seis anos de imunização em adolescentes 
escolares”. Fui devidamente informado e esclarecido pela pesquisadora Profa. Dra. Sheila 

Araújo Teles sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 
riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar 
meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade ou 
interrupção de meu acompanhamento/ assistência/tratamento.   
Local e data:___________         
Nome e Assinatura do sujeito ou responsável: _______________________ 
 
 
 
Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa e 
aceite do sujeito em participar Testemunhas (não ligadas à equipe de pesquisadores):  
 
 
Nome:________________________________    Assinatura: ______________            
 
 
Nome:________________________________    Assinatura: _______________ 
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APÊNDICE II  

PROJETO: ADOLESCENTES 2 

 

Identificação 

Nome  

Sexo                           (1) fem; (2) masc SEX     [    ] 

Idade AGE [    ] 

Naturalidade              (1) Gyn; (2) outras NAT [    ] 

Renda familiar           (1)  1 sal; (2) 2-5 sal; (3) > 5 sal; (9) SI RENDA [    ] 

IMC                            Peso                 Altura                       IMC IMC [    ] 

Fatores de risco 

Você já se relacionou sexualmente com alguém? (1) não; (2) sim; (9) SI EXPSEX [    ] 

    

Com que idade você teve a 1ª relação sexual?  AGERE

L 

[    ] 

    

Quantos parceiros sexuais você já teve durante toda a sua vida?  NPAR [    ] 

    

Você já teve relação sexual c/ pessoas do mesmo sexo? (1) não; (2) sim; (9) SI HOMO [    ] 

    

Você costuma usar preservativos durante as relações sexuais? (1) sempre; (2) ocasionalmente;               

 (3) nunca; (9) SI 

PRESER [    ] 

    

Você já teve alguma DST: (1) não; (2) sim; (9) SI DST [    ] 

    

Você já sofreu abuso sexual em sua vida? (1) não; (2) sim; (9) SI ABUSO [    ] 

    

Você já fez sexo em troca de presentes ou dinheiro? (1) não; (2) sim; (9) SI PROST [    ] 

    

Você já viveu na rua? (1) não; (2) sim; (9) SI RUA [    ] 

    

Você já foi preso alguma vez? (1) não; (2) sim; (9) SI PRESO  [    ] 

    

Você já fez uso de drogas ilícitas? (1) nunca; (2) maconha; (3) 

merla; (4) cocaína; (5) outra, 

especificar: __________________ 

DROG [    ] 

    

Nº  VAC2 
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Você já usou drogas injetáveis nos últimos 6 anos? (1) não; (2) sim; (9) SI UDI [    ] 

    

Você fuma? Se sim, Quantos cigarros por dia?  (1) não; (2) sim   nº________ TABAG [    ] 

    

Você faz uso de bebida alcoólica? (1) não bebe; (2) pelo menos 1 vez 

no mês; (3) pelo menos 1 vez na 

semana; (4) todos os dias 

ALCOO

L 

[    ] 

    

Você possui “piercing”? Se sim, data da colocação:  (1) não; (2) sim; (9) SI __________ PIER [    ] 

    

Você possui tatuagem?  Se sim, data da confecção: (1) não; (2) sim; (9) SI __________ TATOO [    ] 

    

Você costuma usar gilete, escova de dentes, alicate de unha, 

etc. de amigos ou familiares? 

(1) não; (2) sim; (9) SI OBJETO [    ] 

    

Você já foi submetido a alguma cirurgia/operado? Se sim, 

data? 

(1) não; (2) sim; (9) SI __________ CIRUR [    ] 

    

Você já recebeu transfusão de sangue? Se sim, data? (1) não; (2) sim; (9) SI TRANF [    ] 

    

Você possui história de doença crônica? (1) não; (2) sim, especificar:______ DOEN 

CRO  

[    ] 

    

Outro tipo de doença? (1) não; (2) Hepatite viral; (3) 

AIDS; (4) imunossupressora;  

(5) outra, especificar: __________ 

OUT 

DOEN 

[    ] 

 

Laboratório 

Anti-HBs (1) não reagente;  

(2) reagente, 

Valor____________ 

ANTIHBS [    ] 

HBsAg (1) não reagente;   

(2) reagente   

HBSAG [   ] 

Anti-HbcTotal  (1) não reagente;   

(2) reagente   

ANTIHBC [    ] 

 

Data_____________de__________________________________de___________ 

Ass. Entrevistado:__________________________________________________ 

Ass. Pesquisador:___________________________________________________ 


