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Introdução: A hepatite viral B é causada por um vírus DNA pertencente à família 

Hepadnaviridae. Os vírus dessa família têm características em comum, como fita dupla 

incompleta e replicação do genoma viral por enzima transcriptase reversa. No entanto, apenas 

no gênero Orthohepadnavírus estão os vírus que infectam mamíferos, sendo que o HBV tem a 

característica de infectar humanos e também outros primatas superiores não humanos; porém, 

isso é menos frequente. A transmissão HBV se dá por via parental (compartilhamentos de 

agulhas e seringas, tatuagens, piercing, procedimentos odontológicos ou cirúrgicos) 

sobretudo, pela via sexual, sendo o vírus considerado uma IST. Dessa forma, o pode ser 

transmitido por solução de continuidade (pele e mucosa), relações sexuais desprotegidas e 

outros líquidos orgânicos, como sêmen, secreção vaginal e leite materno podem igualmente 

conter o vírus da Hepatite B e constituir fontes de infecção[1]. No cenário mundial, no ano de 

2015, cerca de 1,34 milhão de casos de hepatites evoluíram para óbito. No Brasil, a hepatite B 

tem maior prevalência em populações quilombolas, indígenas e ribeirinhas. Estados da região 

Norte brasileira apresentam maior prevalência da infecção pelos vírus das hepatites. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) destaca a necessidade de cuidado integral, articulando 

serviços e ações de saúde para ampliar o cuidado, da prevenção ao tratamento, e o 

acompanhamento do usuário infectado[2]. Existem formas de profilaxias entre elas a vacina, 

altamente eficiente, disponibilizada pelo governo brasileiro em seus serviços de saúde, 

fazendo parte do calendário de vacinações infantis. Qualquer indivíduo que se enquadre nos 

critérios estabelecidos pelo ministério da saúde tem acesso a vacina, contudo, é fundamental 

que os índices de cobertura vacinal estejam altos e homogêneos, para que seja realmente uma 

medida preventiva[1]. Objetivos: Verificação de dados mediante ao perfil epidemiológico da 

hepatite B, correlacionando a taxa de incidência com os estados da região norte durante o 

período de 2009-2018. Métodos: Trata-se de um levantamento epidemiológico dos pacientes 

com diagnóstico de hepatite B, de caráter descritivo e transversal, com abordagem 

quantitativa, por meio de dados coletados no DATASUS/MS, no período de 2009 a 2018 para 

os Estados da Região Norte. Para tabulação de dados e formação de gráficos, utilizou-se o 

programa Excelx86. Resultados e Discussão: Foram notificados e confirmados 23.472 casos 

de Hepatites Virais na região Norte entre 2009 e 2018. Ao longo desses dez anos, o Acre 

contribuiu com 5.351 casos, correspondendo a 22,79%. Deve-se ressaltar que essa elevada 

frequência é uma grave ameaça, devido ao Acre ter uma maior prevalência de hepatite Delta, 

sendo que, esse vírus necessita do VHB para infectar humanos, pois utiliza o antígeno de 

superfície S (AgHBs) no processo de patogênese. A infecção por VHD se dá por exposição 

parenteral e é considerada coinfecção quando ocorre na fase primária ou aguda da infecção 

por VHB e superinfecção quando ocorre nos quadros de hepatite B crônica. Com base nos 

dados coletados foi observado que a taxa de incidência de VHB na Região Norte apresentou 

um decrescimento no período do estudo. No ano de 2013, a taxa de incidência observada foi 

de 17,5/100.000 habitantes, decaindo em 2017 para 12,1/100.000 e com declínio em 2018 

para 11,6/100.000 habitantes, respectivamente. Com relação à taxa de Incidência por sexo, 
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observam-se um elevado número nos períodos de 2013 e 2015 com uma média de 

16,96/100.000 em homens e 17,36/100.000 em mulheres, sendo que no ano de 2018 foi de 

12,5 e 11,7/100.000 para o sexo masculino e feminino, respectivamente. As prováveis 

fontes/mecanismos de infecção inerentes à hepatite B são principalmente por meio sexual, 

sendo a média das taxas de incidência para cada região é bastante elevada, sendo o Acre com 

a maior taxa (70,4/100.000), seguido de Rondônia (33,6/100.000), Roraima (21,4/100.000), 

Amazonas (19,0/100.00), Tocantins (7,8/100.000), Amapá (4,3/100.000) e Pará 

(3,3/100.000). Os casos nos quais as taxas foram muito abaixo do esperado a causa mais 

aceitável é que seja por conta de muitos casos não serem notificados, ou até mesmo terem 

sido notificados mas com outro diagnóstico, ocorrendo assim uma variação para os demais 

estados. A média dos números absolutos de casos de VHB registrados em cada Estado da 

Região Norte se totalizou tendo como índice mais elevado e o menor respectivamente Acre 

(535,1) e Roraima (104,5). Com base nos valores absolutos foi evidenciado no ano de 2015 

um acréscimo dos casos em Rondônia devido ao aumento populacional demandado pelas 

obras civis das Usina Hidrelétrica de Jirau, o potencial de transmissão não pode ser 

desconsiderado. Diante dessa perspectiva, a via de transmissão sexual foi a forma mais 

frequentemente notificada em todo o período estudado, esse fato pode estar relacionado em 

grande parte aos parâmetros de riscos como: comportamento sexual, múltiplos parceiros, a 

não utilização de preservativos e relações desprotegidas homem com homens. Um fator 

importante que se deve observar é as condições da situação vacinal para a hepatite B, de 

acordo com os registros do Programa Nacional de Imunizações (PNI), o Brasil tem 

vivenciado um grande desafio com relação às coberturas vacinais infantis, de adolescentes e 

adultos, que têm apresentado queda constante. Diversos aspectos estão relacionados, mas 

certamente a hesitação vacinal vem se fortalecendo como uma das principais preocupações 

dos gestores e pesquisadores brasileiros, pois muitos indivíduos hesitantes situam-se entre os 

dois polos de aceitação e recusa total da vacinação. Conclusão/Considerações Finais: Em 

virtude das informações aqui apresentadas, foi observado que o VHB constitui um importante 

problema de saúde pública, tendo em vista a situação epidemiológica da hepatite B na região 

norte, com o aumento do número de casos por vias parenterais, o potencial de não pode ser 

desconsiderado. A baixa cobertura vacinal e grande porcentagem de indivíduos, são 

alarmantes. Grande parte da não adesão à vacinação está associada ao desconhecimento dos 

riscos elevados de infecção em uma exposição parenteral. Infecções por vírus da hepatite b 

ainda é um desafio de saúde pública, compondo múltiplos indivíduos, de sua maioria do sexo 

masculino. Estes resultados fornecem subsídios que proporcionam aos profissionais da saúde, 

embasamento para orientar a população quanto ao fato de que é importante atentar para um 

estilo de vida saudável, principalmente a respeito de métodos preventivos como, vacinação e 

ao uso de preservativo.[3] Outro fator importante é que a região Norte apresenta um perfil 

com altas taxas de incidência da doença, é que ao longo dos anos as ações realizadas para 

tentar controlar não estão refletindo em resultados positivos com relação ao controle da 

doença, inviabilizando sua erradicação. 
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